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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.

ПАПА Римський Бенедикт ХVI зрiкся ватиканського
престолу. З власного бажання. Каже, через
незадовiльний стан  здоров’я.

ОДНА з британських компанiй випустила аудiкнигу –
роман Ф.Достоєвського "Брати Карамазови". Малень�
ко видавцi помилилися: на обкладинцi  книги замiсть
Достоєвського  розмiстили портрет нашого Т.Г.Шевчен�
ка.

15 ЛЮТОГО  астероїд дiаметром 45 метрiв набли�
зиться до Землi на 27,7 тисячi кiлометрiв – найближчу
вiдстань, яку було зафiксовано для подiбних небесних
тiл. Проте, як повiдомляють вченi, хвилюватися земля�
нам немає причини.

АВIАКОМПАНIЯ "Мотор�Сiч" вiдновила регулярнi
рейси лiтакiв сполученням Ужгород�Київ�Ужгород. Рей�
си здiйснюватимуться  у понедiлок, вiвторок, четвер i
п’ятницю.

РIШЕННЯМ  Кабмiну вiд 6 лютого Закарпатський
держунiверситет приєднано до Ужгородського
нацiонального унiверситету.

АВСТРIЙСЬКИЙ будинок Гiтлера, у якому  свого часу
мешкав фюрер, вiддають  громадськiй органiзацiї
Volkshilfe пiд курси iнтеграцiї iммiгрантiв.

8:РIЧНИЙ  Єгор Леоненко з Сум визнаний
"Найсильнiшим  хлопчиком у свiтi". На змаганнях з
паурлiфтингу  вiн пiдняв штангу вагою  41 кг, маючи
власну вагу 39 кiлограмiв, перекривши  попереднiй
рекорд свого американського ровесника Рекима
Ведiнгтома на 3,5 кг.

У 2012 РОЦI у правозахиснi органи  України надiйшло
майже 8 тисяч заяв про зникнення дiтей. Розшукати
вдалося 6,8 тисячi чоловiк.

УНІКАЛЬНУ гiбридну тварину  виростили науковцi
Всеросiйського НДI тваринництва. "Конгломерат" бич�
ка, який  увiбрав у себе  гени памiрського яка, росiйської
рябої корови i бика абердин�ангурської м’ясної поро�
ди  побив усi свiтовi рекорди по вазi. За сiм мiсяцiв вiд
народження  цей гiбрид набрав у вазi 387 кiлограмiв.

БРИТАНСЬКI археологи на розкопках  в центрi мiста
Лестер  вiдкопали чоловiчий скелет, який, як виявило�
ся, є останками короля Рiчарда III, який правив Англiєю
у ХVст.

Міжнародна рада «Віжи�
3000» визначила десятку
«Найкращих закарпатців
2012» серед  жінок і чо�
ловіків. Кілька днів тому в
готелі «Дружба» відбулося
урочисте нагородження
лауреатів.

Президент  «Віжи�3000»
Юрій Гецко зазначив,  що
до відзначення було запро�
поновано 80 кандидатур
чоловіків і 57 жінок із різних
сфер діяльності. Навмис�
но оминули тих, хто зай�
мається  політикою (Віжи
– поза політикою) та спорт�
сменів, яких нагороджува�
ли  окремо не так давною.
Опісля, за рішенням  екс�
пертної ради журналістів
залишалася  двадцятка.
До речі,  рейтинг діє з 2003
року, і його переможцями
ставали чимало знаних і
авторитетних людей об�
ласті.

А цього разу «Найкращи�
ми закарпатцями» стали:
«Золотий письменник Ук�
раїни», прозаїк Мирослав
Дочинець із Мукачева,
журналіст, драматург Оле�
ксандр Гаврош, відомий
нейрохірург Володимир
Смоланка, директор ТОВ
«Шаян»  Андрій Сугай, ху�
дожній корівник хору «Кан�
тус» Еміл Сокач (до речі,
вже вдруге), селекціонер
Генріх Стратон, який виро�
щує ківі.  А ще – народний
цілитель із Хуста Йосиф
Панцьо, шевченківський
лауреат із Широкого Луга,
письменник Петро Мідян�
ка, мистецтвознавець Ми�
хайло Сирохман та знаний
шоколадник Валентин
Штефаньо. Як зазначив
Еміл  Сокач, найцінніше те,
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Ëàóðåàòè Ðåéòèíãó ìóêà÷³âö³ (çë³âà íàïðàâî) ïèñüìåííèê ³ âèäàâåöü
Ìèðîñëâ ÄÎ×ÈÍÅÖÜ, ãîëîâíèé ë³êàð îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³
ªëèçàâåòà Á²ÐÎÂ, àêòîðêà  Ìóêà÷³âñüêîãî îáëàñíîãî  ðîñ³éñüêîãî äðàì-
òåàòðó, íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè Ë³ä³ÿ ÏÈÐÎÃÎÂÀ.

що ця нагорода – від гро�
мадськості.

Щодо жінок, то тут до
десятки увійшли: началь�
ник ДПІ Ужгорода Марія
Бадида, головний лікар
обласної дитячої лікарні в
Мукачеві Єлизавета Біров,
журналістки Тетяна Ва�
шаргелі (телеканал «Ти�
са») та Наталія Зотова
(«1+1»), відома дизайнер
Вікторія Гресь, дитяча
письменниця Галина Ма�
лик, акторка Закарпатсь�
кого російського драмте�
атру в Мукачеві Лідія Пи�
рогова, солістка�органіст�
ка Закарпатської обласної
філармонії Наталія Висіч,
провідний хірург обласної
клінічної лікарні ім. А. Но�
вака Катерина Ігнатенко
та голова Господарського
суду області Надія Ващи�
ліна.

Оксана ШТЕФАНЬО.
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Подбати про серце
Незабаром Мукачево матиме сучасне медобладнання, яке рятуватиме життя

Серцево�судинні захворювання в Україні є проблемою для значної час�
тини населення. І не лише в Україні – за статистикою Всесвітньої органі�
зації охорони здоров’я, щороку у світі помирає близько 17 мільйонів лю�
дей від інфаркту чи інсульту. У нашій країні через недугу серця щорічно
йде із життя біля 160 тисяч людей.

 Щодо ситуації на Мукачівщині, то у 2012�му році із усіх пацієнтів, що
звернулися до поліклініки лікарні, майже 66 % з них мали саме проблеми
із серцево�судинною системою.

«² ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³
ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþ-
âàííÿ º ïîøèðåíîþ õâîðî-
áîþ. Âðàõîâóþ÷è öå, ìè ïî-
ñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ âàæ-
ëèâó ìåòó – ìàòè ó ë³êàðí³
îáëàäíàííÿ, ç ÿêèì ìîæëè-
âî áóëî á åôåêòèâíî äîïî-
ìàãàòè ïàö³ºíòàì, – ðîçïî-
â³äàº ãîëîâíèé ë³êàð Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ÖÐË, äîâ³ðåíà
îñîáà êàíäèäàòà äî îáë-

ðàäè Àíäð³ÿ Áàëîãè,
çàñëóæåíèé ë³êàð
Óêðà¿íè Âàñèëü
ÂÀÑÞÒÀ. – Òàêèé
àïàðàò íàçèâàºòüñÿ
àíã³îãðàô. Â³í äàº
ìîæëèâ³ñòü äîñë³äæó-
âàòè óñ³ ñóäèíè, ÿê³  º
â îðãàí³çì³ – äî ñà-
ìèõ ìàëåñåíüêèõ. Òà-
êîæ ç éîãî äîïîìîãîþ
äîñë³äæóºòüñÿ óñÿ
ë³ìôàòè÷íà ñèñòåìà.
Ï³ñëÿ îáñòåæåííÿ ç
äîïîìîãîþ àíã³îãðà-
ôà ìîæíà ñòàâèòè
÷³òêèé ä³àãíîç ó çàõ-
âîðþâàíí³ – ³øåì³÷-
íà õâîðîáà ñåðöÿ,
³íôàðêò».

Çà ñëîâàìè Âàñèëÿ
Âàñèëüîâè÷à, àïàðàò
êîøòóº 225 òèñÿ÷

ºâðî – ñóìà äëÿ ìóêà÷³âñü-
êî¿ ë³êàðí³, ÿê, íàïåâíå, ³ äëÿ
áóäü-ÿêî¿ çâè÷àéíî¿ ë³êàðí³
Óêðà¿íè, – çàõìàðíà. Âò³ì,
íà ùàñòÿ, òàêèé ïðèëàä ó
ë³êàð³â ì³ñòà íàä Ëàòîðè-
öåþ ñêîðî ç’ÿâèòüñÿ – éîãî
ïðèäáàíî çà ñïîíñîðñüê³
ãðîø³, íàðàç³ àïàðàò óæå
ââåçåíî äî Óêðà¿íè, çàðàç
â³í ïåðåáóâàº íà ìèòíèö³.

Äëÿ âñòàíîâëåííÿ íîâîãî

îáëàäíàííÿ ïîòð³áíî áóëî
ñïåö³àëüíå ïðèì³ùåííÿ. Öå
ïèòàííÿ òàêîæ áóëî âèð³øå-
íî: íàïðèê³íö³ 2012-ãî ðîêó
Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà
âèä³ëèëà ìàéæå ì³ëüéîí
ãðèâåíü äëÿ ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà
ðåìîíòó ïðèì³ùåííÿ.
Â³ää³ëåííÿ ³ç àíã³îãðàôîì
îáëàøòóþòü íà öîêîëüíîìó
ïîâåðñ³ õ³ðóðã³÷íîãî êîðïó-
ñó ë³êàðí³.

«Öåé àíã³îãðàô ìîæíà
âèêîðèñòîâóâàòè íå ò³ëüêè

äëÿ êàá³íåòó ôóíêö³îíàëüíî¿
ä³àãíîñòèêè, à ìîæíà é ïî-
âí³ñòþ äëÿ â³ää³ëåííÿ ë³êó-
âàííÿ. Ìè îáëàøòóºìî ñàìå
â³ää³ëåííÿ – ç îïåðàö³éíîþ,
ïóëüòîâîþ, îðäèíàòîðñü-
êîþ, ÷îëîâ³÷îþ òà æ³íî÷îþ
ïàëàòàìè òîùî», – çàçíà÷àº
Âàñèëü Âàñþòà.

Çà éîãî ñëîâàìè, â äåíü

ìîæíà áóäå ïðîâîäèòè ïî 5-
6 îïåðàö³é. Ñüîãîäí³ íà Çà-
êàðïàòò³ º ëèøå îäèí àíã³-
îãðàô – â Óæãîðîä³ â îá-
ëàñíîìó êàðä³îäèñïàíñåð³.
Òóäè é ¿çäÿòü ïàö³ºíòè Ìó-
êà÷³âùèíè òà é óñ³º¿ îáëàñò³.
Êîëè òàêå â³ää³ëåííÿ çàïðà-
öþº ó ìóêà÷³âñüê³é ë³êàðí³,
âîíî ìåøêàíöÿì ì³ñòà òà
ðàéîíó îòðèìóâàòè äîïîìî-
ãó íà ì³ñö³, áåç ïî¿çäêè â
îáëàñíèé öåíòð.

«Ñêàæó ÷åñíî, – êàæå Âà-
ñèëü Âàñèëüîâè÷, – ³íêîëè

Íåçàáàðîì â öüîìó ïðèì³ùåíí³ áóäå ïðîâåäåíî
ðåìîíò ³ âñòàíîâëåíî íîâå îáëàäíàííÿ

÷àñó äëÿ äîâåçåííÿ ïàö³º-
íòà äî Óæãîðîäà ìîæå ³ íå
âèñòà÷èòè. Òîæ ìè áóäå-
ìî ãîòîâ ³  íàäàâàòè íå-
â³äêëàäíó äîïîìîãó ïàö³º-
íòàì, ÿê³ æèâóòü ó íàøîìó
ì³ñò³ ³ ðàéîí³».

Çà ïðîãíîçàìè ãîëîâíî-
ãî ë³êàðÿ Ìóêà÷³âùèíè,
ÿêùî âñå ï³äå ïî ïëàíó, òî
â³ää³ëåííÿ ³ç àíã³îãðàôîì
çàïðàöþº âæå ó äðóãîìó
ï³âð³÷÷³. Ùîäî ïèòàííÿ
êàäð³â, òî âæå çàðàç ñïåö-
³àë³ñòè ïðîõîäÿòü ñòàæóâàí-
íÿ çà àíã³îãðàôîì â Êèºâ³ â
³íñòèòóò³ ³ì. Àìîñîâà. Îäíàê

âàðòî â³äì³òèòè, ùî ó Ìóêà-
÷åâ³ áóäå éîãî íîâ³øà ³ ñó-
÷àñí³øà ìîäåëü.

Òîæ º íàä³ÿ, ùî óæå çîâñ³ì
ñêîðî ïðîáëåìà ðîçïîâñþä-
æåííÿ ñåðöå-ñóäèííèõ çàõ-
âîðþâàíü íà Çàêàðïàòò³ ³,
çîêðåìà, â Ìóêà÷åâ³, ñòàíå
áîäàé òðîõè, òà âñå æ ìåí-
øîþ – àäæå â÷àñíî âèÿâëå-
íó íåäóãó ìîæíà áóäå íå-
â³äêëàäíî ë³êóâàòè, òàêèì
÷èíîì øàíñè íà îäóæàííÿ
ïàö³ºíòà ³ç çàõâîðþâàííÿì
ñåðöÿ ñòàíóòü á³ëüøèìè.

Âàñèëü ÒÈÌÊÎÂÈ×

–  Ми з однодумцями усвідом�
люємо ту велику проблему, яка
нині є в медичній сфері. Одне з
перших місць займає лікування
серцево�судинних захворювань.
Придбання сучасного ангіогра�
фа за меценатські гроші – це
серйозний крок для її вирішен�
ня. Адже в економічній ситуації,
в якій опинилася наша держава,
навряд чи варто очікувати, що
для купівлі знайдуть гроші у
бюджеті.

 З свого боку, Мукачівська міська рада виділила гроші із
бюджету розвитку на облаштування приміщення для цього
важливого для життя апарату. Незалежно від того, якою
мірою ці гроші поступатимуть із казначейства на рахунок
виконавців робіт, я із командою однодумців зобов’язуюся
проконтролювати, аби всі роботи були виконані до кінця в
зазначений термін.

Питання медицини є пріоритетними у моїй передви�
борчій програмі – ми з командою розуміємо важливість і
актуальність проблем у цій галузі, і докладемо максималь�
них зусиль, щоб покращити медичне обслуговування му�
качівців.

Андрій БАЛОГА, підприємець,  кандидат
у депутати Закарпатської обласної ради:

Після розгляду й затвердження
низки земельних питань, а також
Положення про управління освіти
міськвиконкому, депутати міської
ради ухвалили рішення про вста�
новлення надбавки за високі досяг�
нення у праці працівникам міськви�
конкому та структурних підрозділів
на 2013 рік. Чим це зумовлено?
Спеціаліст виконкому отримує на
папері 1200 гривень, тобто у нього
така ставка. Скажіть, чи багато мо�
лодих, здібних людей підуть на таку
зарплату? Оберуть краще ко�
мерційні структури.

Сесія затвердила проект деталь�
ного планування генплану індивіду�
альної житлової забудови в районі
вул. Гуци�Венеліна та вул. Герцена.
Внесено зміни до бюджету Мукаче�
ва на 2013 рік. Передбачено, зок�
рема, кошти на реконструкцію цо�
кольного приміщення Центральної
районної лікарні. Тут буде встанов�
лено апарат «Ангіограф», який
дасть можливість проводити опе�
рації та лікування хворих на серце�
во�судинні захворювання. Апарат
подарував лікарні підприємець
Андрій Балога. Ухвалено рішення
присвоїти внутріквартальному про�
їзду в мікрорайоні багатоповерхо�
вої житлової забудови вул. Закар�
патська�Індустріальна назву «Про�
вулок Закарпатський».

Розглянуто питання про відчу�
ження майна комунальної влас�
ності шляхом викупу вбудованих
нежилих приміщень на пл. Миру, 26.
Майже чотири роки виконком су�
дився з власником ТзОВ «Фарм» за
приміщення, що є комунальною
власністю міста. Верховний суд
України визнав правоту Мукачівсь�
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кого міськвиконкому.Новим орен�
дарем стало ТзОВ «Лікарські рос�
лини Карпат».

Коли один із промовців розпочав
своє повідомлення із слів «Шанов�
ний Золтане Золтановичу! Шановні
депутати і запрошені!», міський го�
лова зауважив: «Ми всі колеги, я ж
також депутат, тож звернення до
мене особисто не обов’язкове».
Промовець відповів: «Я ж беру при�
клад з Верховної Ради». На що Зол�
тан Золтанович відповів: «Там є
різні фракції і чи можна звертатись
«шановний» до людини, з якою
тільки вчора чубився? Мукачівська
міська рада, то не Верховна, у нас
такого, як там, немає».

На сесії представлено начальни�
ка Мукачівського міського відділу
Головного управління Державної
міграційної служби України в Закар�
патській області призначено  Івана
Івановича  Плескача. Він повідомив,
що колишній паспортний стіл
міськвідділу міліції реорганізовано
в нову структуру, яку він і очолив і
розповів про завдання і обов’язки
міграційної служби.

Євгенія Деркач звернулася до го�
ловуючого із депутатським запи�
том, чому не штрафують за не при�
бирання снігу, за незаконні звали�
ща сміття? Міський голова відповів,
що при управління міського госпо�
дарства працює Інспекція з благо�
устрою, але її коефіцієнт корисної
діє вкрай низький. Досить сказати,
що два штатних працівника спро�
моглися протягом січня скласти на
порушників аж… три адмінпротоко�
ли. Мер зобов’язав начальника уп�
равління подати йому з цього пи�
тання доповідну.

Депутат Іван Чубірко запропону�
вав відмінити рішення сесії міської
ради про перекриття шлагбаумами
вул. Возз’єднання, оскільки через
це на багатьох міських магістралях
утворюються великі автокорки.
Міський голова відповів, що в цього
рішення є як прихильники, а це
пішоходи, так і опоненти – власни�
ки автомобілів і запропонував на�
правити цей депутатський запит на
розгляд транспортної комісії.
Справді, можна б прибрати шлаг�
бауми і відновити односторонній ав�
томобільний рух, але ж тоді повер�
неться хаос, коли біля центрально�
го ринку і ТРК «Щодня» влаштува�
ли навіть паркову таксі, машини
стояли в два ряди, хоч знаки про
заборону паркування були встанов�
лені. Саме тут було зафіксовано
найвищу по місто загазованість
повітря. Якщо б удалося зобов’я�
зати керівництво міського відділен�
ня ДАЇ, я б назвав його не міським,
а околичним, бо його працівників
можна побачити тільки на виїздах і
в’їздах до Мукачева, так от, якщо б
удалося зобов’язати штрафувати
тих, хто паркується в недозволених
місцях, то і порядок би був, і міська
казна значно поповнилася б.

А на завершення міський голова
виконав приємну місію – вручив
Почесну грамоту міської ради   го�
лові міського осередку партії
угорців України «КМКС», депутату
міської ради Ользі Василівні Гайдош
у зв’язку з прекрасним ювілеєм –
75�річчям з Дня народження й по�
бажав ювілярці міцного здоров’я і
здійснення всіх заповітних мрій.

Микола РІШКО

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
РЕЧОВИХ ПРАВ НА
НЕРУХОМЕ МАЙНО

Чимало читачів газети "Мукачево" звертаються в
редакцію і в державну нотаріальну контору за роз�
'ясненням з приводу реєстрації речових прав на
нерухоме майно. Справді, на підставі Закону Ук�
раїни "Про внесення змін до Закону України "Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обмежень" від 11.02. 2010 року № 1878�
УІ та наказу Міністерства  юстиції України від
02.08.2011 року № 1936 а/ 5 "Про затвердження
Порядку доступу нотаріусів до Державного реєст�
ру речових прав на нерухоме майно" з 1 січня 2013
року державна реєстрація речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень проводиться державними
реєстраторами прав на нерухоме майно відповід�
них реєстраційних служб, а також нотаріусами, які
є спеціальними суб'єктами, на яких покладаються
функції державного реєстратора прав.

Звертатися до нотаріусів за проведенням дер�
жавної реєстрації прав слід у таких випадках:

1) проводиться державна реєстрація права влас�
ності перед вчиненням певної нотаріальної дії у
разу, якщо реєстрацію такого права власності було
проведено відповідно до законодавства, що діяло
на момент його виникнення, тобто до 1 січня 2013
року.

Державна реєстрація права власності у цьому ви�
падку проводиться нотаріусом виключно у період
встановлення нової системи державної реєстрації
прав. В подальшому, за наявності відомостей про
право власності на нерухоме майно в Державному
реєстрі прав, нотаріусом проводиться державна
реєстрація прав виключно у результаті  вчинення
нотаріальної дії.

2) Проводиться державна реєстрація прав у ре�
зультаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим
майном, об'єктом незавершеного будівництва.

Ванда ОЛЕГАШ, нотаріус
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«ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÑÈÌÂÎË ÌÎÃÎ
ÏÎÊÎË²ÍÍß  –  ÒÂÎÐÅÍÍß
ËÞÄßÌ  ÄÎÁÐÀ»
Нашого сьогоднішнього гостя можна представляти в різних іпостасях – як промислов�

ця, кавалера багатьох нагород і відзнак,  громадського діяча, державника… Проте зав�
жди і скрізь його, генерального директора ТОВ «Едельвейс Ле�Го»,  розважливо�мудре
слово є помітним, щирим, не байдужим. А діла його промовніші від слів, бо уже понад
два  десятки  літ  очолюваний  ним  колектив  одягає  Європу   в  пошиті  у  Мукачеві
блузки, спідниці, жакети, брюки…  Почесний  громадянин  Мукачева  Петро  Михай�
лович  БАСАРАБ ніколи не опускав рук, не збивався на песимізм, шукав, знаходив
свою дорогу до найвищої мети – творення добра для людей.

– Як Ви самі представилися б
нашим читачам?

– Селянський син із Клячанова,
якому чесні, порядні, боголюбиві
батьки�хлібороби прищепили на�
снагу до праці, вчителі в школі
дали основи знань, навчили люби�
ти книги… З цим багажем відпра�
вився на Донеччину у фабрично�
заводське училище, де здобув
професію токаря, відтак технікум,
армійська служба, інститут, ціка�
ва, напружена робота, 50 років якій
виповнилося 3 вересня 2012 року,

22 роки трудового стажу я, Петро
Михайлович Басараб, є генераль�
ним директором спільного�украї�
нсько�німецького підприємства
"Едельвейс Ле�Го".

– Ваш улюблений колір, за�
пах, продукт, напій?

– Бузковий. Весняний запах
землі, особливо свіжозораної,
фруктовий сад, що зацвів усіма
барвами, в якому гудуть�трудять�
ся невтомні бджоли. Нічого смач�
нішого за овочі й фрукти вирощені
власноруч не відаю. Смачнішого за
хлібний квас напою не знаю.

– Чим для Вас пахне дитин�
ство?

– Парним молоком. Приносить
мама відро молока, ми діти до неї
з кухликами, а кіт поперед нас.
Спочатку йому наливала  в миску
молока, а вже потім нам. Привча�
ла, що за стіл треба сідати тоді,
коли худоба нагодована, напоєна.
Мудра то була наука…

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

– Здорова, дружна сім'я, улюб�
лена робота, яка приносить відчут�
ний результат. Від життя людині
потрібно дві речі: бути  найкращим
у своїй професії і виховати добрих
дітей. Щасливий тим, що постійно
відчував потребу вчитися, досяга�
ти більшого. Пройшов шлях від
робітника до генерального дирек�
тора. Моя дитяча мрія здійснила�
ся.

– У чому Ви бачите сенс жит�
тя?

– У творенні добра для людей.
Не на словах, а на ділі. Слухаю ок�
ремих політиків і хочеться їм ска�
зати: "Годі плакатись, що у нас все
погано, що з Союзу ми вийшли
обділеними, як старець із тор�
бою!". Ми вийшли з Союзу найба�
гатшими, бо звідки ж у нас тепер
стільки мільярдерів, мільйонерів..
Але й не треба дурити світ і своїх
співвітчизників, що у нас все о'кей.
На мою думку, щоб подолати кри�
зу, треба підняти патріотизм. Він
не в тому, щоб гучніше на мітингах,
трибунах лаяти владу, розпинати�
ся як любимо Україну. Намітингу�
валися досхочу, допустили в еко�
номіці безлад, відтіснили своїх
спеціалістів, а серед них багато
було із світовими іменами, по зад�
вірках. Базікалів�пустомель обра�
ли керманичами і хочемо добре
жити. Все виглядаємо, хто ж нам
більше наобіцяє, хто більше дасть
допомоги. Я поїздив по Європі і
таких щедрих, безкорисливих інве�
сторів і спонсорів щось не зустрі�
чав. Допомагають тому, хто робить,
трудиться до сьомого поту, а не
тому, хто сподівається на щедру
подачку, чи манну з неба. Ось і тре�
ба працювати, працювати, кожен
на своєму місці. Тільки в цьому

порятунок. І нам, і державі нашій.
– Що таке, на Вашу думку, лю�

бов?
– Сьогодні день святого Вален�

тина. Усі ми прагнемо любові. І
кожній жінці, та й чоловікові також,
хочеться щоб їх кохали. І не про�
сто, а так, щоб кохання сягало не�
бес, і про землю не забувало, смія�
лось разом із сонцем і плакало
дощами, блищало ніжними весня�
ними листочками і падало долі зо�
лотобагряним листям осені… Але
любов � то інше. Мати над усе в

житті любить свою дитину. Діти
люблять своїх батьків. У нас у За�
карпатті заведено батьків назива�
ти на "ви". Нас спеціально цьому
не вчили, бо з цим ми народжува�
лися, та й усіх старших в селах на�
зивали на "ви". Це в генетиці у
кожного з нас, людей мого поколі�
ння. За Чехословаччини не те що в
університеті, а й гімназії викладачі
(професори) усіх учнів називали на
"ви". І я, приймаючи студентів�
дипломників Мукачівського дер�
жавного  університету, також нази�
ваю юнаків і дівчат, завтрашніх
спеціалістів на "ви". Потім прихо�
дить любов юнацька, палка, все�
могутня. У ній немає ніякого Амура
з стрілами і святого Валентина, ні
грому,  ні блискавки, а було свят�
ково на душі, і поспішав у кожну
вільну хвилину до своєї єдиної, не�
повторної, доброї, лагідної, най�
гарнішої на світі, найчарівнішої,
найбажанішої Марії Василівни…
Любов палка, жагуча, кохання зло�
вило, полонило нас… Життя, як і
раніше, йшло день за днем, але
тепер уже поряд була вона: летіла
наді мною на білій хмаринці у білім
медичнім халатику, шепотіла щось
мені на вушко, посміхалася мило�
мило і я усміхався і променям сон�
ця і їй… Потім любов до коханої
перейшла до донечки, тепер онук
Роберт –  моя любов і відрада.
Любов завжди поряд з людиною:
від народження і до скону життя.

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

–Це день весілля. Тоді ми були
найщасливіші люди на землі. Єдна�
ли долі, мріяли про так багато.
Мрійниками й залишилися тепер,
38  років опісля. Коли ми  батько і
мати доньці Оксані, дідусь і бабу�
ся онукові Роберту. Втім, життя
людини не суцільне щастя. Поряд
ходить і біда. Найчорнішими, най�
неприємнішими днями для мене
були ті, коли батьків своїх провод�
жав у вічність…

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

– Зради і зрадників. Треба за�
лишатися людиною і в нелюдсь�
ких обставинах, усього�навсього.
Якщо тобі пропонують: здай своїх
друзів, за те одержиш велике бла�
го – ти вибирай. Бо хоч раз зра�
див – усе. Ти зрадник, і більше аніж
Іюда,  якому сплатили 30   срібер�
ників, не одержиш. І прощення тобі
не буде ніде й ніколи. Завжди тре�
ба бути людиною, і не зраджувати
своїх друзів навіть у найважчих си�
туаціях…

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

– Оскільки я християнин, то ве�
ликодушно прощаю, бо батьки

мене вчили з дитинства, що про�
клинати нікого не можна, інакше все
на тебе повернеться. Полюбити
ворога – не можна. А коли хочете
відплатити ворогові, у тому числі
й зраднику, поставте в церкві
свічку за його здоров'я, помоліть�
ся за нього, щоб Господь наставив
його, аби дійшло до ворога, що ро�
бить він зле, неугодне Богові…

– Щось може довести Вас до
сліз?

– Класична музика, народні пісні,
дитячі колядки, прониклива про�

повідь священика на похоронах…
– Якими якостями треба во�

лодіти, щоб досягти успіху? Чи
є у Вас особиста формула усп�
іху?

– Не впадати у відчай. Не опус�
кати безсило рук. Я цього не ро�
бив ніколи, хоча моєю непростою
долею судилося побувати в таких
кризових ситуаціях, що не дай Бог
нікому. Шукав і знаходив вихід. Я
не герой, але ніколи не втрачав
координації… Працюй, шукай кра�
щого результату. І успіх неодмінно
прийде… Тільки не ухиляйся від
справи, але й не метушись зайве.

Усе перемагає наполеглива пра�
ця. Але праця натхненна, творча,
звеличуюча. Бо тільки від  неї і ко�
ристь і честь.

– Яку роль у Вашому житті
відіграють гроші?

– Я думаю, що гроші потрібні
тоді, коли їх немає. А коли вони є,
то їх треба тратити, бо гроші, коли
вони залишаються в запас, ще і ще
просять грошей. Отак потихеньку,
за теорією Карла Маркса, й не
відчуєш, коли за прибутки, над�
прибутки можеш продати батька,
матір, братів, сестер, рідних…
Батьківщину. Тільки чесно зароб�
лені гроші приносять щастя.

– Що для Вас означає бути
вільним?

– Тепер часто�густо в телепере�
дачах, в бізнесових журналах, пе�
реконують, що головне – твоя сво�
бода � тобто забезпеченість якнай�
більшою кількістю доларів, євро…
А мене батьки, вчителі, викладачі
в інституті вчили жити � по совісті.
Для мене бути вільним означає
поспілкуватися з природою, похо�
дити по лісу з грибним кошиком,
скуштувати ягід, спечи картоплю з
салом, напитися здорової, чистої,
джерельної води з криниці, послу�
хати спів пташок. Ось де воля, ось
де насолода. Душа відпочиває,
підноситься до неба. А коли тебе
охороняють особисті цербери – ти
грошовитий невільник, птах у зо�
лотій клітці, яку сам для себе й спо�
рудив.

– Чи відчуваєте Ви страх пе�
ред смертю?

– Абсолютно ні! Фізичної смерті
не треба боятися. Вона неминуча.
Смерть приходить, коли закін�
чується строк життя, визначений
Всевишнім у момент твого народ�
ження. Людина смертна. А добрі
справи, які вона залишає після
себе у спадок наступним поколін�
ням – безсмертні.

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

– Ніхто ще не повернувся після
фізичної смерті з того світу й не
розповів, що чекає людину після
смерті. Душа ж безсмертна й  мала

б продовжити жити. Про то теж
ніхто й пари з вуст. Але кожна лю�
дина по собі залишає слід на Землі.
Мікеланжело, Рубенс, Міхай Мун�
качі, Васнецов, Тарас Шевченко,
Мусоргський, Йосип Бокшай, Пет�
ро Чайковський, Наполеон,  Куту�
зов, Георгій Жуков, Олександр Фе�
динець і тисячі й тисячі великих у
своїх галузях людей залишили
добрий слід на землі. Залишили
сліди й ті, хто підняв руку на люд�
ство, та створене геніями. Ім'я Ге�
рострата, який спалив храм, і

Гітлера, за наказом якого було зни�
щено мільйони людей, також не
кануть в Лету. Людська історія па�
м'ятає все. Людина повинна зали�
шати по собі добрі справи. Тоді й
живе у вдячній пам'яті потомків.
Таким я уявляю собі життя після
смерті.

– Що Ви вкладаєте у поняття
добра і зла?

– Добро і зло. Творити добро
вчили мене батьки, вчителі в школі,
наставники у ФЗУ, викладачі в тех�
нікумі, професори в інституті. Ніхто
не вчив творити зло. І творення
добра, стало смислом мого життя.
Та є ті, хто із заздрощів, помсти,
неприязні творить зло. Зло не об�
лагороджує людину. Воно, як іржа
металз'їдає, губить того, хто поро�
див зло. Тому й пропагую творен�
ня добра. Створене добро не
тільки сил додає, душу очищає, але
і ліками стає. Бо коли зробив доб�
ро раз, хочеться ще й ще творити
його.

– Вас часто  зраджували?
– Бувало. І навіть "найщиріші

друзі". Але я їм простив, бо опус�
катися до їх рівня не збираюсь.
Деякі з них приходили, та й тепер
приходять, намагаються робити
вигляд, що начебто нічого й не ста�
лося. Та забувають, що людина
здатна пробачити, але забути �
ніколи. Вважаю, що помилки, які
стаються через незнання, треба
прощати. За недогляд � суворо пи�
тати. А за брехню і обман �карати,
інколи й жорстко.

– Що Вам допомагало долати
періоди повного відчаю?

– Загартування: фізичне й мо�
ральне, впевненість у тому, що на�
стануть кращі часи. Батьки, Цар�
ство їм небесне, вчили мене жити
по совісті. І виріс я серед чесних,
порядних, працьовитих людей.
Школа, фабрично�заводське учи�
лище, технікум, інститут учили над�
ійно, дарма оцінку не виставляли,
як сьогодні – за відвідування за�
нять.  Тому й знання у людей мого
покоління були глибокі, надійні.
Пригадую, перед відкриттям
підприємства в Іванівцях приїха�
ли німецькі спеціалісти, походи�
ли, подивилися і подали на розг�
ляд комісії своє бачення розмі�
щення устаткування, конвеєра… Я
теж ходив з ними, прикидував
своє бачення розташування об�
ладнання. І теж подав проект, на�
кресливши його за всіма прави�
лами. І мій проект визнали кра�
щим, зручнішим, економнішим.
Коли захищав його в Німеччині, то
мене запитали, кому доручив крес�
лярські роботи. Я посміхнувся і
сказав, що інженерний проект ви�
конав сам. Адже креслити, роз�
робляти плани й проекти мене
вчили в технікумі, інституті. Ра�
дянська школа, інститут, були кра�

щими в світі. А наука – найкраща.  І
вчили надійно. Тоді ніхто трійки не
поставив, якщо ти чогось не знав.
Тодішня "3" була набагато сильні�
шою за нинішню "5".

– Чи траплялися у Вашому
житті чудеса?

–  Траплялися і не раз. І з хвороб
виходив, і з економічної скрути ви�
биралися. Все з Божої допомоги.
Бог, Син Його – Ісус Христос да�
ють нам чудесний порятунок.

–  Чи є Бог?
– Я двічі вивчав науковий

атеїзм. Але ніколи не казав і не ска�
жу, що Бога немає. Надто після того,
коли прочитав Біблію. Бог є. Це
відчуваю. І не лише  я. Справді, без
Бога  – ані до порога.

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

– Невеликий період. Бо без лю�
дей, без сім'ї, без вірних друзів
довго б,  як Робінзон Крузо,  не
витримав. А ось серед найнеобхі�
днішого, взяв би з собою Біблію,
щоб ще раз, поглиблено, з розду�
мами прочитати цю книгу книг.

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

– У період незалежної України, в
такій багатій державі, якою вона
вийшла після розпаду СРСР. Але,
щоб зберегла усе надбане попе�
редніми поколіннями і,  як Білору�
сія розвивала б економіку. Та нам
би тепер рівних не те що в Європі,
але й у світі не було б. Народ у нас
прекрасний, працьовитий, чесний,
порядний…

–  Як Ви вважаєте, краса
справді може врятувати світ?

– Красота душевна, людська
доброта, християнська любов. А
ось у красу оголених дівиць, усіля�
ких міс � світу не вірю. Тимчасове
й марнотратне це.

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

– Я пройшов школу військового
гарту. Незабаром, 23 лютого �
День захисника Вітчизни.  Тож
вітаю усіх ветеранів Великої
Вітчизняної війни і праці з цим
святом мужніх, благородних, спов�
нених почуття патріотизму чо�
ловіків, юнаків і майбутніх захис�
ників Вітчизни! Дуже бажав би
знати як склалася доля моїх одно�
полчан. Хотів би, щоб ті, хто
відстояв свободу, честь і неза�
лежність нашої Вітчизни на жор�
стоких полях битв, хто визволив
народи Європи частіше виступа�
ли перед молодими, гартували їх
волю, виховували патріотизм сьо�
годні. Бо усі смертні, і може ста�
тися, що завтра того важливого, у
патріотичному вихованні молоді,
робити вже буде нікому. Хотів би,
щоб ми звернули свої погляди до
вчорашніх маяків полів і ферм,
фабрик і заводів. Не для свого
блага трудилися передовики про�
мисловості й сільського господар�
ства. Для блага рідної Батьківщи�
ни, добробуту нашого народу. То
ж чи простимо нам сьогодні забу�
вати про них святих, чесних, са�
мовідданих трударів?  Впевнений,
що ні! Якщо сьогодні людину праці
не піднести на п'єдестал Пошани,
завтра нікому буде трудитися.  І
робити людям добро.
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«Горянин. Води Господніх русел»…
Книга  зрілого письменника, зрілої лю�
дини.  Книга не для легкого поспішли�
вого читання. Книга про життя. Таке, як
воно є: з бідами і радощами, любов’ю і
ненавистю, стражданням і насолодою,
з щасливими хвилинами і гіркими роз�
чаруваннями. Таке, яке треба любити і
цінувати, яке треба прожити гідно.

Цей роман дуже багатоплановий. Тут
чимало роздумів про сутність життя, про
призначення людини на цій землі.

Дуже сильною є тема рідного краю. За�
карпатці, яких завжди використовували
прийшлі пани як дешеву терплячу робо�
чу силу, зображені дуже життєво, у всій
багатогранності людських характерів.
Вони сприймаються читачем не як літе�
ратурні супергерої, а як близькі люди,
що живуть поруч, яких, часом, у суєті і

ПІДНЯТИСЯ І ЙТИ ДАЛІ
Про новий роман Мирослава Дочинця

не розглядиш, а починаєш цінувати коли
вже стає надто пізно. Проблеми патріо�
тизму, любові до рідного краю подані
дуже природно, без фальшивої тенден�
ційності, а тому, впевнена, знаходять
відгук у душах читачів.

Як і у «Вічнику» та «Криничарі», окре�
мим персонажем виступає Природа. Це
не тло, не заставка, це – невід’ємна ча�
стина сутності Горянина, а через нього
– і читача. «Воздухи», які ми вдихаємо,
вода, яку п’ємо, стають нами. У романі
ніхто не вигукує  екологічних лозунгів,
але образи Ріки, звірів, гір, дерев та й
усієї природи загалом,  діють набагато
вагоміше.

Дуже сильною у творі є тема Роду. Лю�
дина, як і дерево, сильна своїм корін�
ням, а без нього ризикує стати переко�
типолем. Ми хрестоматійно завжди за�
хоплюємося ставленням кавказців до
своїх старійшин. Мовляв, он як у них! а
як у нас?..  Автор повертає нас лицем
до того, що ми свідомо чи несвідомо за�
були, – до наших традицій поважати
своїх пращурів.

Головний герой роману, пройшовши
важкі випробування, на схилі літ відкри�
ває для себе основні закони буття. Ав�
тор дає можливість читачеві осягнути це
скоріше, без зайвих  жертв та втрат. Лю�
бов і зрада, батьки і діти, духовне і мате�
ріальне, дочасне і вічне – багато чого в
цих проблемах допомагає нам зрозумі�
ти нелегкий досвід Горянина. Треба
лише читати роман відкритим серцем. І
книга відкриється тобі, «прочитає» твоє
серце.

Попри мінорний лад оповіді, роман
«Горянин» є дуже оптимістичним тво�
ром, насичений енергією спокою. Він не
про те, як не впасти, – цьому вчить
Біблія. Він про те, як піднятися і йти далі!

Олеся МАРКОВИЧ.

Â²ËÜÕÎÂÈÖß –
ÑÅËÎ ÌÎª!

Â³ëüõîâèöÿ –
             ñåëî ìîº,
Äå ñâ³ò ïîáà÷èâ,
         äå ðîäèâñÿ,
Äå Áîã æèòòÿ
              ïîðäàðóâàâ,
Äå õë³áîì-ñ³ëëþ
             íå æóðèâñÿ.

Äå áîñèì á³ãàâ
                  ïî ðîñ³,
Äå â Áîãà
     ìèëîñò³ ïðîñèâ,
Äå ìàòè
        â³÷íî ìîëîäà,
Â êðèíèö³
       ôð³øíàÿ âîäè,..

Äå ç ã³ð á³æàòü
     áðàòè-ñòðóìêè,
 Äå öåðêâè
   äçâ³í ëóíà äçâ³íêèé,
Äå ñï³â ïòàõ³â,
              äå ñèâèé ë³ñ,
Äå âñå ñâÿòå!
           Äå çìàëêó ð³ñ.

Â.ÃÎÌÎÍÀÉ,
ñ. Â³ëüõîâèöÿ

Ìóêà÷³âñüêîãî
ðàéîíó.

Зовсім недавно у видавництві
«Карпатська вежа» вийшла дру�
ком нова книжка  поезій (шоста
числом) мукачівки Тетяни Рибар
з назвою «Мідні груші».

У віршованій збірці таланови�
тої мукачівської поетеси—бенкет
барв Карпатського світу, ряснота
свіжих образів, шляхетна гра
світлотіней, молитва Слову і в
слові, водограї емоцій. Книжка
невелика, але в ній міднодзвінна
повнота як могутнього голосу на�

шого Роду, так і ритмів великого люблячого жіночого серця.
Щиро вітаємо чарівну авторку з  прекрасним творчим ужин�

ком і друкуємо кілька віршів з нової збірки.

ÍÎ×ÍÀß ÌÓÇÛÊÀ
Çâó÷àëà ìóçûêà â íî÷è –
Ëèëàñü ïîòîêàìè ñîçâó÷èé.
Ìåðöàÿ ïëàìåíåì ñâå÷è,
Äàðèëà íåáó ïðèâêóñ æãó÷èé.
Îí áûë ïîõîæ íà äîáðîòó —
Ëþáâè è íåæíîñòè

ñïëåòåíüå,
Ñî÷àñü â íî÷íóþ òåìíîòó,
Ïðîíçàÿ çâåçäíîå òå÷åíüå...

È òåðïêîñòü ïðèâêóñà –
âîëíîé –

Çàõëåñòûâàëà áåñêîíå÷íî:
Õìåëüíîé ïîòîê

ñòðóè øàëüíîé
Ñëèâàëñÿ ñ ñåðäöåì

áûñòðîòå÷íî.
Ïàðÿ â ïðîñòðàíñòâå

áåç ãðàíèö,
Âçìåòíóâøèñü ââûñü

êàê ìîæíî âûøå,
Íåáåñíûõ îáãîíÿÿ ïòèö,
Øóðøàùèõ êðûëüÿìè

÷óòü ñëûøíî,
Ñâîåé äîñòèãíóâ âûñîòû,
Ìåëîäèé çâóêè èñ÷åçàëè,
È ÷òî-òî â íîòíûå ëèñòû
Íåáðåæíîé êèñòüþ

íàì ïèñàëè...
Íî÷íàÿ ìóçûêà ñîáîé
Íàïîëíèëà âñå ìèðîçäàíüå,
Ìîòèâ åå, ñîâñåì ïðîñòîé,
Òèõîíüêî ïðîíèêàë

â ñîçíàíüå.
Âëèâàëñÿ â äóøó

òåïëûé ñâåò,
À ÷óâñòâà ñ ìóçûêîé

ñðîäíèëèñü.
È, â íåáå îñòàâëÿÿ ñëåä,
Áåñøóìíî çâóêè

ðàñòâîðèëèñü...

ÍÀÓ×ÈÒÅÑÜ
ÑËÓØÀÒÜ ÒÈØÈÍÓ

Íàó÷èòåñü ñëóøàòü
òèøèíó,

Ìóçûêó åå
òîí÷àéøèõ çâóêîâ.

Мар’яна Лиховид

Óëîâèòå ñóùíîñòü,
íîâèçíó

Â åëå ñëûøíîì âäîõå,
â ñåðäöà ñòóêå.

Íàó÷èòåñü ðàçëè÷àòü
 öâåòà

Äîáðîòû è ãíåâà,
 ëæè è ïðàâäû

Â øîðîõå áóìàæíîãî ëèñòà
È â òÿæåëîì

ãðîõîòå êóâàëäû.

Íàó÷èòåñü ïòèöåþ
âçëåòàòü

Íàä ìèðñêîé èçâå÷íîé
ñóåòîþ,

È, ðàñïðàâèâ êðûëüÿ,
ïîìå÷òàòü,

Íàïîëíÿÿ öåëûé ìèð
ëþáîâüþ…

Íàó÷èòåñü ÷óâñòâîâàòü
íåæíåé

Êðóæåâà ïðîñòûõ
ïðèêîñíîâåíèé,

Ñòàíîâÿñü âîçäóøíåé
 è ñâåæåé,

Áóäòî ëåãêèé âåòåðîê
âåñåííèé…

Âñëóøèâàéòåñü
â êàæäûé çâóê çåìíîé,

Íàñëàæäàéòåñü
êðàñîòîé íåòëåííîé,

Ïðèóìíîæèâ ðàäîñòü
è ïîêîé

Íà çåìëå ñâîåé
áëàãîñëîâåííîé.

МУКАЧЕВО
Ñòàðà áðóê³âêà,

ÿê ñòàð³ äóêàòè
Âæå ïîòüìÿí³ëà,

ëèø ó äîù áëèùèòü.
Ì³é ä³ä, ðóñèí,

ïðî íå¿ ì³ã ñêàçàòè:
– ß áà÷èâ òå,

ïðî ùî âîíà ìîâ÷èòü.
À ðåøòà âñå

îíîâëåíî-ñó÷àñíå
-Ñòàð³ áóäèíêè,

çàìîê ³ ìîñòè,
Ñàäè öâ³òóòü

 ³ ïëîäîíîñÿòü ðÿñíî,
² ëþä â Õðèñò³

äîòðèìóº ïîñòè.
À ë³ñ íå òîé...

Ð³êà – ìîâ ÷àñó äîê³ð.
Â³äëóííÿ êðèç.

Äîëàííÿ ðóáåæ³â...
Ëèø â³÷íèé ïòàõ ó íåá³,

é á³ëèé ÿê³ð
Ï³ä ôàðáîþ õîâàº  ñë³ä ³ðæ³.

Òåòÿíà Ðèáàð

«Ì²ÄÍ² ÃÐÓØ²»

НЕМОВ РІКА
Ðîñòó ó ìîëèòâàõ

³ ó ï³ñíÿõ çðîñòàþ
äå ïàõíå ìîëîêî

³ õë³á ³ êóëåø³
ó òèø³ âå÷îðîâ³é

ñëîâîì âèøèâàþ
áåç ãîëêè áåç íèòîê

ëèø ãîëîñîì äóø³

³ ãóñíå ìåä â ñàäàõ
³ çð³þòü âèíîãðîíà

³ êðèøèòüñÿ çåìëÿ
ÿê ñèð â ìî¿õ ðóêàõ

á³æèòü æèâà âîäà
ïîì³æ ïëàñò³â ñîëî-

íèõ
³ ÿ ïîì³æ ëþäåé

òå÷ó íåìîâ ð³êà

ДОДОМУ
ßê³ ñòåæêè

ïðèâîäÿòü íàñ ñþäè?
ßê³ â³òðè íàì äìóòü

â çàñìàãë³ ñïèíè?

Òåðçàííÿ, ìóêè, òÿãàð³,
ïðîâèíè,

×è ñâ³òëî áåçïå÷àëüíèõ
þíèõ ë³ò?

Äå îò÷èé êðàé,
   â ÿêîìó çá³ãñÿ ñâ³ò,

Äå ìàò³ð’þ ãîëóáëåí³ ñë³äè
²ç ³ìåíåì Îòöÿ ³ Ñèíà
È ñâÿòîãî äóõà,

ùî çáåð³ã â³ä á³ä.
Ç³ãíóòà â³òü

âêëîíèëàñÿ íåìîâ,
Íà öåé ïðèõ³ä ìàáóòü

âæå é íå ÷åêàëà.
² ÿ â äîëîíÿõ ëèñò

ñóõèé ñòèñêàëà,
Â í³ì çàïåêëàñü ³ðæà,

ÿê òåìíà êðîâ.
Ó íüîìó ÷àñ ³ á³ëü

ïåðåêëèêàëèñü.
Â äóìêàõ

äîäîìó ïîâåðòàþñü çíîâ.
ß òàê âòîìèëàñü,

òàê âòîìèëàñü, íåíå..
² äå çíàéäó ³ùå òàêó ëþáîâ?
² õòî òåïåð ïîìîëèòüñÿ

çà ìåíå?

Творчий вечір поета, голо�
ви літературного об’єднан�
ня „Рідне слово” Михайла
Шушкевича зібрав у чи�
тальній залі 7 лютого чима�
лу кількість гостей: пред�
ставників влади, громадсь�
ких організацій та літера�
турного бомонду міста, ком�
позиторів, виконавців та
шанувальників поетичного
слова, друзів і рідних, сло�
вом, усіх, хто любить і шанує
мистецтво.

Вітаючи М. Шушкевича з
прем’єрою нової книги, зас�
тупник міського голови Ігор
Петрович Радиш відзначив:
„Так вилити свою душу на
папері під силу лише одини�
цям, до яких, без сумніву,
належить і Михайло Якович.
Добро і любов до рідної
землі, свого роду, які він несе
у власних віршах, беруть за
душу, змушують замисли�
тись не лише над сенсом
людського буття, а й над ве�
ликими наслідками наших
дрібних щоденних вчинків”.

Щиро й сердечно вітали
Михайла Яковича з виходом
нової збірки „брати по перу”,
члени літературного об�
’єднання „Рідне слово”. Зок�
рема поетеса Тетяна Рибар
сказала: „Ви зуміли так згур�
тувати й здружити наш ко�
лектив, що ми, без пере�
більшення, вважаємо себе
великою родиною”.

Оцінюючи творчий доро�
бок поета, письменник і
краєзнавець, Почесний гро�
мадянин м.  Мукачева Ва�
силь Пагиря зазначив: „Його
поезії викликають інтерес
до  своєї найдорожчої малої
батьківщини, з любові до
якої вкорінюється в

„ß äÿêóþ ñâî¿é ùàñëèâ³é äîë³...”
свідомість читачеві
велика любов до Ук�
раїни, гордість за неї,
її чудову мову, її істо�
рію”.

 „У цих віршах не
відчувається фальші,
тут все природне.
Саме тому, вони й за�
лишаються у нашій
пам’яті і серці надов�
го”, – так висловив
свої враження від
прочитання збірки „Верес�
неві обрії” член товариства
„Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка
Дмитро Твердушко. А давній
друг поета, майор у відставці
Василь Нагірний додав:
„Військова витримка, муж�
ність та відвага пригодили�
ся Михайлу Яковичу у по�
етичному слові. Його тво�
ри змістовні, позначені гли�
биною почуття і думки, але
разом з тим, задушевні і
щирі”.

Треба сказати, що на вірші
поета композитори Михай�
ло Герц, Людмила Ковач,
Ігор Білик, Мар’яна Лиховид
написали чудову музику, а
збірка вибраного „Верес�
неві обрії” містить окремий
розділ „Калинові грона”, де
слова доповнює нотний за�
пис пісень.

Музичну частину продов�
жили пісні на слова М. Шуш�
кевича „Калина” (муз. І. Біли�
ка), „Криниченька”, „Едель�
вейс” (муз. М. Лиховид),
„Мукачево рідне”, „Калинові
грона”, „Перший дзвоник”,
„Останній дзвоник”, „Осінь
золотава” та „Мої роки”
(муз. М. Герца), які прозву�
чали у виконанні Домініки
Чейпеш, Людмили Ковач,
Мар’яни Лиховид, Олексан�

дра Дулішковича, Діни
Іванці та Наталії Чех.

А вершиною творчого ве�
чору стали вірші Михайла
Шушкевича у авторському
виконанні: „Моєї мрії місто”,
„Сторінки життя”, „Цілую
руки Ваші, мамо”, „Мій сад”,
„Я дякую своїй щасливій
долі”...

Роки летять і залишають
У вирі спогадів, подій.
І золотом, і сріблом сяють,
Плетуть мереживо надій.

Атмосфера поетично�
пісенного свята, яка панува�
ла у читальній залі протягом
усього вечора, яскраво зас�
відчила, що нова збірка „Ве�
ресневі обрії” знайшла сво�
го читача. Тож залишається
тільки побажати, щоб по�
етична муза приходила до
пана Михайла знову і знову,
щоб побачили світ наступні
збірки, щоб ніколи не вичер�
палось його творче джере�
ло й ніколи не полишало нат�
хнення.

Тетяна ТУРЯНИЦЯ,
провідний бібліотекар

сектору краєзнавчої
літератури

Мукачівської централь3
ної міської бібліотеки ім.

О.Духновича
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Ìóäðîñòü ïîáåæäàåò ñóäüáó. (Þâåíàë).

Влада хоче забрати мандати
в непокірних депутатів

– В сьогоднішній Ук�
раїні можливо все.
Навіть те, що не вкла�
дається в рамки права
і елементарного здо�
рового глузду. Наші
суди можуть скасувати
конституційну рефор�
му, дозволити державі
не платити пільги і
навіть спробувати заб�
рати депутатський
мандат через 4 місяці
після виборів.

Спроби забрати у
Павла депутатський мандат почалися у день голосу�
вання і не завершилися по сьогодні. Тоді нам вдалося
з боями відстояти результати виборів. Але як тільки
ми прийшли у Верховну Раду – всім стало зрозуміло,
що ніхто не буде танцювати під чиюсь дудку. Тому, ро�
зуміючи, що кожен мандат зараз на вагу золота, влада
вирішила в неконституційний спосіб змінити Павла Ба�
логу на лояльного до себе депутата.

Очевидно, що це ще й спроба відплатити мені за
об’єктивну оцінку ситуації в державі. Але вдарили не
по мені, а по моєму молодшому братові. Вірніше спро�
бували вдарити.

Так я хочу сказати – не вийде. Ми це все уже прохо�
дили не раз і розуміємо, що навіть якщо українські
«судді» винайдуть юридичне ноу�хау, Європейський суд
прийматиме рішення відповідно до закону.

Але питання в іншому – для чого владі показувати
всьому світу, що в Україні не просто вибіркове право�
суддя, а повна відсутність судової гілки влади і всі
рішення приймаються в одному кабінеті?

Тобто вперше в історії України, в неконституційний
спосіб у законно обраного депутата повноваження
відбирає суд, а не народ, який їх надав. Тому вибори в
цій країні перетворилися на чисту формальність, бо
депутатів уже можна «призначати» в судах.

І ви знаєте, це вже не політика. Це навіть не юрисп�
руденція. Це розбори, в які втягують державу і народ.
А до «суддів» питань немає – весь світ уже побачив, що
судова гілка влади в Україні відсутня.

Чи потрібно в такому випадку голосувати, якщо не
громада, а суд визначає кому бути депутатом? І чи
розуміє влада, які можуть бути наслідки від таких «ви�
борів» у судах?

Â³êòîð Áàëîãà, íàðîäíèé
äåïóòàò Óêðà¿íè:

Опозиція стала на захист колег і вимагає звільнити суддів,
які прийняли протизаконне рішення

Âèùèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä ïðèé-
íÿâ ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ äåïóòàòñü-
êèõ ïîâíîâàæåíü Ïàâëà Áàëîãè òà Îëåê-
ñàíäðà Äîìáðîâñüêîãî.  Ïàâëî Áàëî-
ãà âèãðàâ âèáîðè ó 71 îêðóç³ (Õóñòñü-
êèé òà ²ðøàâñüêèé ðàéîíè)  ó ðåã³î-
íàëà Ñòåïàíà Äåðêà÷à, ÿêèé êîëèñü áóâ
ïîì³÷íèêîì ³ çàñòóïíèêîì Ìèêîëè
Ðóäüêîâñüêîãî ó Ì³íòðàíñ³. Îëåêñàíäð
Äîìáðîâñüêèé îòðèìàâ ïåðåìîãó â 11
îêðóç³ Â³ííè÷èíè.

Çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíó, îñêàðæóâàòè
ðåçóëüòàòè âèáîð³â ìîæíà íà ïðîòÿç³
5 äí³â. Ç ÷àñó æ ïàðëàìåíòñüêèõ âè-
áîð³â ïðîéøëî âæå 4 ì³ñÿö³, äåïóòàòè
ñêëàëè ïðèñÿãó. ², çã³äíî êîíñòèòóö³¿,
íå ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâîñò³ ñêàñóâàí-
íÿ ÷åðåç ñóä ð³øåííÿ ÖÂÊ ïðî îáðàí-
íÿ äåïóòàòî.

Ïàâëî Áàëîãà ó ñâîºìó êîìåíòàð³
çàÿâèâ, ùî â³í ïîâí³ñòþ ³ãíîðóº öåé
ñóäîâèé âåðäèêò ÿê çàâ³äîìî íåïðà-
âîñóäíèé, ùî î÷åâèäíî áóâ âèêîíàíèé
íà ïîë³òè÷íå çàìîâëåííÿ. Íà äóìêó
íàðîäíîãî äåïóòàòà, ó âëàäè ñêëàäíà
ñèòóàö³ÿ â ïàðëàìåíò³, òîìó âîíà ïðî-
âîäèòü ïîêàçîâèé ïðîöåñ, ùîá ³íø³ äå-
ïóòàòè áóëè ñëóõíÿí³.

Ï.Áàëîãà â³äçíà÷èâ, ùî íå çáèðàºòü-
ñÿ ïðèïèíÿòè ñâîþ äåïóòàòñüêó ðîáî-
òó ³ çäàâàòè ìàíäàò íàðîäíîãî äåïó-
òàòà. “Ó ìåíå íà ðóêàõ º äîêóìåíò, íà-
áàãàòî âàãîì³øèé çà íàøâèäêó çë³ïëå-
íó ó ñóä³ ïàï³ð÷èíó. Öå Êîíñòèòóö³ÿ,
ÿêà ìàº âèêîíóâàòèñÿ âñ³ìà â ö³é
êðà¿í³, íàâ³òü ïðîäàæíèìè ñóääÿìè. ²
Îñíîâíèé Çàêîí îäíîçíà÷íî íà ìîºìó
áîö³. Â³í äîçâîëÿº ìåí³ íå âèêîíóâàòè
ð³øåííÿ, ÿêå ñàìå ïî ñîá³ º çëî÷èí-
íèì. Áóäó âñ³ìà ìîæëèâèìè ñïîñîáà-
ìè â³äñòîþâàòè ñâî¿ çàêîíí³ ïðàâà
÷åðåç òå, ùî ¿õ ìåí³ íàäàëè òèñÿ÷³
çàêàðïàòö³â, âîëþ ÿêèõ íå ìîæóòü ïå-
ðåáèòè í³ÿê³ ä³ëêè ó ìàíò³ÿõ ³ ç ãîíî-
ðàðàìè çà ïîë³òè÷íå çàìîâëåííÿ”, –
íàãîëîñèâ íàðîäíèé äåïóòàò.

Ãîëîâà Êîì³òåòó âèáîðö³â Óêðà¿-
íè Îëåêñàíäð ×åðíåíêî ââàæàº, ùî

Áàëîãà ³ Äîìáðîâñüêèé âñå îäíî çà-
ëèøàòüñÿ äåïóòàòàìè. “Âçàãàë³ íåçðî-
çóì³ëî, çâ³äêè âçÿëàñÿ öå ñïðàâà, îñ-
ê³ëüêè íàâ³òü ÿêùî áóëî â³äïîâ³äíå ïî-
äàííÿ, òî ñóä íå ìàâ ïðàâà éîãî ðîç-
ãëÿäàòè”, – ï³äêðåñëèâ åêñïåðò.

Ó òîé æå ÷àñ, çà éîãî ñëîâàìè, äàíå
ð³øåííÿ ÂÀÑÓ º ïåðøèì ïðåöåäåíòîì,
êîëè ñóä ñêàñîâóº ïîâíîâàæåííÿ äå-
ïóòàò³â, ùî âæå ïðèéíÿëè ïðèñÿãó”, -
ï³äêðåñëèâ ãîëîâà ÊÂÓ.

Íàðîäíèé äå-
ïóòàò Àíàòîë³é
ÃÐÈÖÅÍÊÎ, ÂÎ
«Áàòüê³âùèíà»:

– Áåçïðåöå-
äåíòíå ð³øåííÿ,
òàêîãî â Óêðà¿í³
ùå íå áóëî. Æî-
äåí ç ïðåçè-
äåíò³â, ïàïºðºäí-
³êîâ ßíóêîâè÷à íå
äîäóìàâñÿ, õî÷à êîæåí ç íèõ òåæ ïî-
ñâîºìó íåíàâèä³â íåñëóõíÿíèõ äåïó-
òàò³â ³ âçàãàë³ ïàðëàìåíò. Âèùèé àä-
ì³í³ñòðàòèâíèé ñóä, ÿñíà ð³÷, íà ÷îë³
³ç äîíåöüêèì ñóääåþ, ñüîãîäí³ ïîç-
áàâèâ ìàíäàò³â äâîõ äåïóòàò³â.
Ïð³çâèùà ó äàíîìó âèïàäêó çíà÷åííÿ
íå ìàþòü. Áî öåé øëÿõ – êàðàòè òèõ,
õòî íå éäå ó ñò³éëî ÏÐ – ïîðóøóþ÷è
óñ³ ïèñàí³ é íåïèñàí³ íîðìè ïðàâà, º
êâèòêîì â îäèí ê³íåöü, äî àâòîðèòà-
ðèçìó é äèêòàòóðè. ×è ðîçóì³º ßíó-
êîâè÷, ùî ï³ñëÿ âñüîãî öüîãî ¿õ ñàìèõ
î÷³êóº, êîëè âîíè ñòàíóòü ïàïºðºäí³-
êàì³?

Íàðîäíèé äåïóòàò Îëåñü Äîí³é,
ïîçàôðàêö³éíèé:

– Òå, ùî Âèùèé àäì³íñóä “çàáðàâ”
(ó â³äâåðòî íåçàêîííèé ñïîñ³á)äåïó-
òàòñòâî ó Ïàâëà Áàëîãè òà Îëåêñàíä-
ðà Äîìáðîâñüêîãî –  öå íå ïðîñòî ÷åð-
ãîâå ñâàâ³ëëÿ ç áîêó âëàäè. Öå
â³äïîâ³äü íà òèñê îïîçèö³éíèõ ñèë
ùîäî ïåðñîíàëüíîãî ãîëîñóâàííÿ êíîï-
êîäàâ³â-ðåã³îíàë³â. Â òàêèé ñïîñ³á âëà-
äà ïîêàçóº,ùî âîíà ïîçáàâëÿòèìå äå-

ïóòàòñòâà íà ñâ³é ðîçñóä,áåç æîäíèõ
çàêîííèõ ï³äñòàâ, ³ â òàêèé ñïîñ³á
çìåíøóâàòèìå ÷èñåëüí³ñòü îïîçèö³é-
íèõ ñèë. Õòî á ÿê íå ñòàâèâñÿ ïåðñî-
íàëüíî äî Áàëîãè ³ Äîìáðîâñüêîãî, ïî-
âèíåí çðîçóì³òè – çàðàç ïîòð³áíî
âñòàòè íå ïðîñòî íà ¿õí³é çàõèñò, à íà
çàõèñò ïàðëàìåí-
òàðèçìó, ÿêèé
ðîçòîïòóº Ïàðò³ÿ
Ðåã³îí³â.

Ë³äåð ôðàê-
ö³¿ “Áàòüê³âùè-
íà” Àðñåí³é
ßÖÅÍÞÊ òàêîæ
ïðîïîíóº çâ³ëü-
íèòè ñóää³â äðó-
ãî¿ ïàëàòè Âèùî-
ãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó Óêðà¿íè
(ÂÀÑÓ), ÿê³ ïîçáàâèëè äåïóòàòñüêèõ
ïîâíîâàæåíü Ïàâëà Áàëîãó ³ Îëåêñàí-
äðà Äîìáðîâñüêîãî. Â³äïîâ³äíèé ïðî-
åêò ïîñòàíîâè ï³ä ¹2262 çàðåºñòðî-
âàíèé íà ñàéò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè â ïî-
íåä³ëîê.

ßöåíþê çàïðîïîíóâàâ çâ³ëüíèòè
ñóää³â Íàòàë³þ Áëàæ³âñüêó, Îëåêñàíä-
ðà Âåäåíÿï³íà, Ìèõàéëà Çàéöåâà, Îëå-
ãà Êðàâöîâà, ²ííó Ìàñëî, Þð³ÿ Öâ³ðêó-
íà é Åäóàðäà Øâåäà.

Ïàðò³ÿ “ÓÄÀÐ” çâåðíåòüñÿ äî Âèùî¿
Ðàäè þñòèö³¿ ç âèìîãîþ ðîçãëÿíóòè
íåïðîôåñ³éí³ ä³¿ ñóää³â ÂÀÑÓ ³ ïîçáà-
âèòè ¿õ ïðàâà îá³éìàòè ñóää³âñüê³ ïî-
ñàäè. Â ïàðò³¿ ââàæàþòü î÷åâèäíèì,
ùî ºäèíîþ “ïðîâèíîþ” äåïóòàò³â Ïàâ-
ëà Áàëîãè òà Îëåêñàíäðà Äîìáðîâñü-
êîãî ñòàëî ¿õ íåáàæàííÿ âõîäæåííÿ äî
ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.

“Ïîïðè òå, ùî äåïóòàòè Ïàâëî Áà-
ëîãà ³ Îëåêñàíäð Äîìáðîâñüêèé íå
íàëåæàòü äî îïîçèö³¿, ñüîãîäí³, êîëè
¿õ öüêóþòü çà íåáàæàííÿ ïðèºäíàòèñÿ
äî Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, îïîçèö³ÿ äîêëàäå
âñ³õ çóñèëü, àáè ïðîòèñòîÿòè öüîìó
òèñêó íà êîëåã”, – éäåòüñÿ â ïîâ³äîì-
ëåíí³.

Çà ìàòåð³àëàìè ÇÌ²

Закарпатський окружний
адмінсуд підтвердив

реєстрацію Андрія Балоги
Судді відмовилися задовольняти позов до ОВК щодо

неправомірності реєстрації Андрія Балоги кандида�
том у депутати Закарпатської облради від Єдиного
Центру на довиборах, які мають відбутися 3 березня.

У неділю, 10 лютого відбулося друге засідання За�
карпатського окружного адміністративного суду, за ре�
зультатами якого було підтверджено правомірність
реєстрації Андрія Балоги як кандидата у депутати За�
карпатської облради від Єдиного Центру по округу №5
з центром у Мукачеві.

Таким чином суд відмовився задовольнити позов
іншого кандидата по цьому округу Михайла Русина,
який наполягав, що Андрій Балога начебто є членом
київської організації нікому не відомої Партії нового
покоління.

Позивач ні на перше засідання, яке відбулося в су�
боту, ні на друге не з’явився. Його інтереси представ�
ляв адвокат. Однак він не надав ніяких документів, які
б підтверджували його скаргу. Виходило, що позивач
просто «приписав» Андрія Балогу до партії, про яку
останній раніше і не чув.  Коли постала мова про те,
що треба пред’явити якісь документи про вступ у
партію (ту ж таки заяву) – то позивач нічого продемон�
струвати суду не зміг.

Натомість сторона кандидата Андрія Балоги наве�
ла оригінали документів, які підтверджують, що на да�
ний момент він є безпартійним.

Відтак, суд відмовився задовольнити позов через
брак доказів.

Кандидат політичних наук Павло Білак проко'
ментував цю ситуацію:

Фактично ще до початку самої агітаційної кампанії
почалась брудна гра з боку провладних кандидатів
проти Андрія Балоги. Прогнозую, що в наступні тижні
ми станемо свідками застосування і інших чорних піар�
технологій, направлених проти Андрія Балоги. Про�
владні сили будуть робити все, щоб помішати опозиц�
ійному кандидату.

panorama'mukachevo.com

ЗУСТРІЧ
ОДНОПОЛЧАН

Ó Ìóêà÷åâ³ âåòåðàíè â³éñüêîâî¿ ñëóæáè òà ä³þ÷³
â³éñüêîâîñëóæáîâö³ âçÿëè ó÷àñòü ó ñâÿòêóâàíí³
90-ð³÷÷ÿ 150 ãâàðä³éñüêîãî áàòàëüéîíó çâ’ÿçêó 128
îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè 13 àðì³éñüêîãî êîð-
ïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè.

Çóñòð³÷ ðîçïî÷àëàñÿ â öåðêâ³ Îëåêñàíäðà Íåâñüêî-
ãî ³ç ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè òà ñâÿòêîâî¿ ë³òóðã³¿, ÿêó ïðîâ³â
íà ÷åñòü â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà âåòåðàí³â â³éñüêîâî¿
ñëóæáè îòåöü ²âàí.

– Âæå ÷èìàëî ðîê³â ìèíóëî ï³ñëÿ òîãî, ÿê öÿ â³éñüêî-
âà ÷àñòèíà áóëà ðîçôîðìîâàíà. Îäíàê êîëèøí³ ¿¿
â³éñüêîâîñëóæáîâö³ íå ïîðèâàþòü çâ’ÿçê³â îäèí ç îä-
íèì, à íàâïàêè – àêòèâíî ¿õ ï³äòðèìóþòü. Äëÿ êîæíî-
ãî ç íàñ òàê³ çóñòð³÷³ º äîáðèì ïðèâîäîì äëÿ òîãî àáè
çóñòð³òèñÿ ç òîâàðèøàìè, îáãîâîðèòè íàãàëüí³ ïðî-
áëåìè,  – ðîçïîâ³â âåòåðàí â³éñüêîâî¿ ñëóæáè Ãåí-
íàä³é Ñàäîâí³êîâ.

Ï³ñëÿ ë³òóðã³¿ óñ³ ó÷àñíèêè óðî÷èñòîñòåé â³äâ³äàëè
ìóçåé Áîéîâî¿ ñëàâè 128-î¿ îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðè-
ãàäè, äå ïåðåãëÿíóëè îíîâëåíó åêñïîçèö³þ, à òàêîæ
ñôîòîãðàôóâàëèñÿ ç ³ñòîðè÷íîþ ðåë³êâ³ºþ – ïðàïî-
ðîì 1 îêðåìî¿ ðîòè çâ’ÿçêó 1-î¿ òóðêåñòàíñüêî¿ äèâ³ç³¿,
ÿêèé áóëî âðó÷åíî ¿é ó 1924 ðîö³.

Підполковник Віталій ІВАНОВ.

ТОВ «Натурпродукт»    має   намір отримати   дозвіл
на    викиди забруднюючих   речовин   в   атмосферне
повітря. Зауваження   від   громадських організацій   та
окремих   громадян    можуть   надсилатися   протягом
ЗО календарних  днів на   адресу   управління   економіки
Мукачівського міськвиконкому :

 м. Мукачево, вул. Пушкіна 2 ,тел. 2�20�27.

Тільки в лікарні пізнаєш
справжню ціну здоров’ю.
Тільки тут, на лікарняному
ліжкові усвідомлюєш усю
глибину душі і велич зроб�
леного для тебе  кожним ме�
дичним  працівником. Ви�
падкових, чи байдужих спец�
іалістів тут не тримають. Усі
ж бо трудяться для блага
здоров’я пацієнтів.

Серед тих, хто по�справж�
ньому турбується про здоро�
в’я немічних головний лікар
Центру первинної медико�
санітарної допомоги Мукач�
івського району Вікторія
Юріївна Лані, лікар�травма�
толог, Юрій Юрійович Хими�
нець, нейрохірург  Степан
Йосипович Посербович,

ÕÀÉ ÁÅÐÅÆÅ ÂÀÑ ÁÎÃ!
лікар�фізіотерапевт  Ганна
Степанівна Курта, старша
медична сестра  Оксана Ге�
оргіївна Ільницька, медична
сестра терапевтичного
відділення Марія Петрівна
Луца, медичні сестри Стан�
івської АЗПСМ Любов Васи�
лівна Копча, Світлана Івані�
вна Йовбак та інші медичні
сестри і весь молодший ме�
дичний персонал, без якого
справжньої турботи про здо�
ров’я пацієнтів важко собі
навіть уявити.

Міцного вам здоров’я, в
усьому Божої благодаті, ща�
стя вашим родинам. і до�
земний уклін за зроблене
вами добро для нас, хворих.

Ганна АЛМАШІЙ,
жителька Гандеровиці.

Торік в Закарпатті народилося
19 тисяч людей, а померло 14,8 тисяч
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реє�

страційної служби Головного управління
ЮСТИЦІЇ в Закарпатській області повідомив про кількість

актів цивільного стану громадян, зареєстрованих органа�
ми державної реєстрації актів цивільного стану Закарпатсь�
кої області в 2012 році.

Так, торік було зареєстровано актів про народження – 19
116 (в тому числі 148 мертвонароджених), про смерть – 14
813 (в тому числі 168 дітей до 1 року), про шлюб – 7 983; про
розірвання шлюбу – 604.

Також в актовах записах про шлюб проставлено 2406
відміток про розірвання шлюбу на підставі рішень судів,
постановлених після набрання чинності Законом України
«Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Ñòàòèñòèêà
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Ряд порушень адміністра�
тивного та кримінального
законодавства виявили пра�
цівники міліції у трьох селах
Мукачівського району (с.В.
Лучки, с.Страбичево, с.Го�
ронда), куди завітали для
проведення комплексного
профілактичного відпрацю�
вання.

Як зазначив на традицій�
ному інструктажі учасників
відпрацювання начальник
міліції громадської безпеки
Мукачівського МВ (по обслу�
говуванню м.Мукачева та
Мукачівського району)УМВС
України в Закарпатській об�
ласті  Володимир Ганькович,
завдання для правоохо�

Міліція під час комплексного відпрацювання найбільших
сіл Мукачівщини,  виявила ряд порушень

ронців лишаються не�
змінними. Основні зусилля
були направлені на: забез�
печення належної охорони
громадського порядку, акти�
візацію роботи щодо проф�
ілактики злочинних проявів,
розкриття злочинів, опера�
тивного реагування на зая�
ви та повідомлення грома�
дян про скоєні правопору�
шення. Окірм того, в рама�
ках загальнодержавних опе�
рацій «Візит» та «Нагляд»
працівниками міліції  вруче�
но 360 візиток, з інформа�
цією про дільничного інспек�
тора населеного пункту, із
зазначенням місця та часу
прийому місцевим шери�

фом. Також було перевірено
55 осіб, які звільнилися  з
місць позбавлення волі та
проведено з ними індивіду�
ально�попереджувальну ро�
боту.

У зв’язку зі збільшенням
щільності нарядів на марш�
рутах патрулювання, зокре�
ма у с.В.Лучки (населенням
близько 9 тис.) зменшилась
кількість порушень, скоєних
на вулицях та інших гро�
мадських місцях, – зазначив
заступник сільського голови
с.В.Лучки Іван Зозуля.

Вцілому, мукачівські пра�
воохоронці завітали до май�
же 600 дворогосподарств.
Притягнуто до відповідаль�

ності ряд осіб за розпиття
спиртних напоїв у громадсь�
ких місцях, за керування ав�
томобілем у стані алкоголь�
ного сп‘яніння. Також право�
охоронцями розкрито три

злочини: грабіж та дві кра�
діжки, які були скоєні рані�
ше.

Тим часом представники
дозвільної системи Мукачі�
вського міськвідділу, працю�

вали з офіц�
ійними влас�
н и к а м и
зброї. Було
перевірено
близько 30
селян, які ма�
ють у своєму
користуванні
мисливську
зброю. У од�
ного мешкан�
ця с.В.Лучки
виявлено по�

рушення умов зберігання
гладко ствольної рушниці.
Наразі зброю вилучено,  а
чоловіка притягнуто до
відповідальності.

Підводячи підсумки про�
веденої роботи, начальник
Мукачівського міського
відділу полковник міліції Ва�
силь Швенда позитивно
відзначив її результати, за�
уваживши, що люди у відда�
лених від районного центру
селах  дійсно переконалися,
що міліція якісно виконує по�
кладені на неї функції та обо�
в’язки.

Наталія  МАШІКО
Мукачівський

 МВ УМВС

ПАМ’ЯТІ
Ф.В. ТУРЯНИНА

7 лютого на 750му році
життя раптово перестало
битися  серце почесного
ветерана  Мукачівщини,
члена  комітету старій0
шин, заслуженого  діяча
мистецтв України, худож0
нього керівника  і дириген0
та  самодіяльної народної
хорової капели вчителів
Мукачівщини і ветеранів
педагогічної праці, доцен0
та  кафедри педагогіки
музичної освіти і вико0
навського  мистецтва  Му0
качівського держуніверси0
тету

Федора Васильовича ТУРЯНИНА.
Ф.В. Турянин народився 11 квітня 1938 р. в селі

Ромочевиця на Мукачівщині. Він був  одинадцятою
дитиною  в обдарованій селянській родині автори0
тетного  і шановного сельчанина Василя Туряни0
на.

Федір Васильович ще в дитячі роки  самостійно
навчився  грати на всіх відомих тоді в селі музич0
них інструментах.  Після закінчення Залужанської
десятирічки  продовжив навчання  в  Мукачівсько0
му  педучилищі на музичному відділенні, з яким і
після закінчення не  поривав  до дня своєї кончини.
Водночас закінчив Львівську  консерваторію – фа0
культет  хорового диригування. Обіймав  посади
директора  Мукачівської і Чинадіївської  музичних
шкіл.  А з 19610го року  він — незмінний художній
керівник  і диригент  хорової самодіяльної народ0
ної капели вчителів Мукачівщини.

За особливі досягнення в хоровому мистецтві,
прищепленні краянам  музичної культури і есте0
тичному  вихованні  Ф.В. Турянину присвоєно ви0
соке звання  Заслуженого діяча мистецтв України,
нагороджено  орденом «За заслуги» ІІІ ступеня,
численними  грамотами і дипломами.

Як композитор Федір Васильович збагатив му0
зичне мистецтво краю рядом збірок хорових творів.

В особі Турянина Ф.В. Закарпаття, Мукачівщина
п онесли   велику втрату і як висококласного хоро0
вого диригента, і композитора, педагога, зразко0
вого  батька й дідуся, і просто чуйну високопоряд0
ну людину, на яку рівнялися учні, вчителі, його ко0
леги.

Мукачівська райрада  ветеранів  України  вис0
ловлює глибоке співчуття рідним покійного.

О.МОРИНЕЦЬ, І.КАЧУР, В.ГОНАК, В.ГОНАК,
Ф.КІНЧ, Д.КЕЛЬМАН, Д.КОГУТИЧ,

 С. ГОРВАТ, В.УДУТ, В.ПЕТАХ, В.ГОРВАТ,
М.ДЕЛЕГАН, П.БІГУНЕЦЬ, В.ЛАНІ, С.БИСАГА.

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 04.02.2013 р.  по  10.02.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Бутирін Володимир Макаровим – 1929 р.н.
2.Біцко Йосип Дьердьович – 1943 р.н.
3.Черепаня Олена Іванівна – 1932 р.н.
4.Модьор Елеонора Тіберіївна – 1967 р.н.
5.Федурш Марія Яківна – 1939 р.н.
6.Орос Ганна Яношівна – 1941 р.н.
7.Креховецька Тереса Петрівна –1949 р.н.
8.Микуланинець Верона Янівна – 1926 р.н.
9.Нейметі Рудольф Йосипович – 1943 р.н.
10.Вербицький Ласло Ласлович – 1943 р.н.
11.Крмштовка Верона Василівна – 1924 р.н.
12.Меденці Ірина Іванівна – 1952 р.н.
13.Прокоп Олександр Олександрович –1941 р.н.
14. Ковач Еріка Карлівна – 1975 р.н.
15. Ціцей Ілона Яношівна – 1944 р.н.

Минув рік як відійшла у вічність наша
дорога дружина, ніжна, ласкава мату0
ся, сердечна, турботлива донечка,
здібна  завідуюча методичним кабіне0
том управління освіти міськвиконкому

Ірина Петрівна ТИШКО.
Ти для нас була уособленням душев0

ної теплоти,порядності, чесності, пра0
цьовитості. Біль від втрати Тебе, ніко0
ли вже не полишить наших сердець,
його не виплакати, не вимовити й най0
сердечнішими словами розпуки. Ми
любимо,  пам’ятаємо Тебе, безмежно
сумуємо й ніколи не забудемо. Світла
пам’ять про Тебе назавжди збере0
жеться у наших згорьованих серцях.
Вічна Тобі пам’ять і блаженний спокій!

 Невтішні у горі – мама, чоловік,
дочка Вікторія, зять Василь, син

Денис, онука, тітка Людмила Костюк,
колеги2вчителі, рідні, товариші…

Несподіване, невтішне горе спіткало
нашу однокласницю Христину Михай0
лівну Нейметі. На 710му  році життя
відійшов у вічність її дорогий, поряд0
ний, чесний, працьовитий, любимий
чоловік

Рудольф Йосипович НЕЙМЕТІ.
Порядність, мудрість, людяність

були притаманні Його відкритій душі.
Висловлюємо Христині Михайлівні,
рідним і близьким покійного щирі
співчуття. Світла пам’ять про почило0
го назавжди збережеться у наших сер0
цях.

Однокласники, випускники СШ № 2
імені Т.Г.Шевченка 1961 року.

Колектив ВАТ “Закарпатське племпідприєм0
ство” висловлює щире співчуття завідуючій ла0
бораторії – НІРОДА Марії Петрівні та її сім’ї З при0
воду смерті її мами.

Поділяємо біль великої втрати і молимо Все0
вишнього упокоїти душу праведної людини у
Царстві Своєму.

Ушёл из жизни заслуженный деятель искусств
Украины, Лауреат Государственной премии, до0
цент музыкального отдела Мукачевского  педа0
гогического института,  Лауреат конкурса хоро0
вых коллективов

Фёдор Васильевич ТУРЯНИН.
Он хотел и умел слышать  музыку.
В его сердце  всегда теплилась память о годах,

преданных  ЕЙ.
Главное, говорил он, петь душой, ибо в этом

кроется магический смысл музыки, которая «не
вязнет» в голове, а открывает целый звуковой мир,
духовно обогащает. Она в каждой ноте.

    Глубокие соболезнования семье
выражает коллектив Мукачевского

драматического театра.

8 лютого пішов з життя відо0
мий мукачівський музикант, пе0
дагог, доцент Мукачівського
державного університету, заслу0
жений діяч мистецтв України –

Федір ТУРЯНИН.
Усе своє життя присвятив хо0

ровій справі, збиранню й пропа0
ганді пісенної творчості рідного
краю та навчанню музично0пе0
дагогічних кадрів. Автор шістьох
збірок хорових творів, куди

ввійшли обробки народних пісень та авторські
твори на слова закарпатських поетів. Збірки з по0
етичною назвою: «За Бескидом овес сію», «Пісні
рідного краю», «З народної криниці», «Світку мій
карпатський», «Співай, Верховино» та «Гомін Кар0
пат».

Заслужений діяч мистецтв України Ф. Туря0
нин нагороджений Почесними Грамотами Пре0
зидії ВР України та Орденом «За заслуги» ІІІ сту0
пеня.

Колектив Мукачівського державного універ0
ситету  висловлює глибокі співчуття рідним і близь0
ким з приводу тяжкої та непоправної втрати. Дуже
важко знайти слова втіхи, коли йде з життя рідна
людина. Нехай Милосердний Господь упокоїть
його душу.

А в нашій пам’яті та в пам’яті поколінь він зали0
шив світлі спогади та світлий і чистий слід.

Вічна йому пам’ять!
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ñò.

×åðåçìåðíàÿ ëþáîâü è íåçàâèñèìîñòü ïîðîæäàþò áåñïîðÿäîê. (Ñ. Ñåãþð).

   7 ôåâðàëÿ   îòïðàçäíîâàë  äåíü
ðîæäåíèÿ  çàñëóæåííûé  àêòåð
Óêðàèíû
Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷

ÊÓÍÈÖÀ.
  Îí ïðîñëóæèë  íà ñöåíå òåàòðà

ñâûøå  40 ëåò. Ëè÷íîñòü òâîð÷åñêàÿ
è íåîðäèíàðíàÿ, êîòîðàÿ  íå ïðåä-
ñòàâëÿåò ñåáÿ áåç ñöåíû, âåñåëüÿ, áå-
çóìíûõ âûõîäîê, ïîïóëÿðíîñòè,

áóðíûõ ñòðàñòåé, âíèìàíèÿ ïóáëèêè. Âå÷íûé ïðàçäíèê
æèçíè òðåáóåò îò àðòèñòîâ êðåïêîãî çäîðîâüÿ. Èìåííî
ïîýòîìó åãî  âñåãäà æåëàþò. Àïëîäèñìåíòîâ Âàì, Âèêòîð
Êîíñòàíòèíîâè÷ ,  è äîëãîëåòèÿ!

Àêòåð – ðàá òâîð÷åñòâà è ìóçû,
Ðàáîòàÿ â êèíî èëü â ÒÞÇå,
È â ïîñòàíîâêå äðàìòåàòðà,
Îòäàñò âñþ äóøó áåç îñòàòêà.
Â äåíü ïðåìüåðû âñïûõíåò ñâåò,
È òîãäà ïðèäåò óñïåõ.
Ñäåëàòü òû ãîòîâ íå ìàëî,
×òîá  ïóáëèêà êðè÷àëà: «Áðàâî»,
Âæèòüñÿ â ðîëü, ñî ñöåíîé ñëèòüñÿ,
Â ãåðîÿ ïåðåâîïëîòèòüñÿ.
Òàëàíò è ðàáîòîñïîñîáíîñòü,
Äîñóãîì æåðòâîâàòü ãîòîâíîñòü –
×òîá îáðàç ìèðó ïðåïîäàòü,
Àêòåð æèâåò, äàáû èãðàòü.
Òàê ïîæåëàåì âäîõíîâåíèÿ,
Ïðèçíàíüÿ  çðèòåëåé, âåçåíèÿ,
×òîá ïðåäëîæåíèÿ ïîñòóïàëè,
À ãîíîðàðû âîçðàñòàëè.

Ñ ëþáîâüþ êîëëåãè è ïîêëîííèêè.

Öèìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ íàøà êîëåãà

ÊÎÂÀ× Ëåñÿ ²âàí³âíà
Õî÷åìî ïîáàæàòè ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîù³â,

óñï³õ³â ó æèòò³, ïàëêîãî êîõàííÿ, â³ðíèõ äðóç³â, çàòèøêó ³
äîñòàòêó.

Õàé öåé äåíü áóäå ñïîâíåíèé ðàäîñò³ ³ ÷óäåñ, íåõàé ïðè-
íåñå ïðèºìí³ íåñïîä³âàíêè, äóøåâíèé ñïîê³é, êîìôîðò òà
ãàðìîí³þ.

Ïðèéìè ó öåé äåíü â³òàííÿ íàéêðàù³,
Áàæàºì çäîðîâ’ÿ, ëþáîâ³ ³ ùàñòÿ,
Ùîá ëèõî é òðèâîãè òåáå îáìèíàëè,
À ìîëîä³ñòü êâ³òîì âåñíÿíèì áóÿëà.

Ç ïîâàãîþ,
êîëåãè ÏÏ “Àóäèò” òà ÏÏ “Êëóá Áóõãàëòåð³â”

Çàâòðà,  íà ñâÿòî Ñòð³òåííÿ Ãîñïîäíüîãî, çóñòð³÷àº
Ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ çàâ³äóþ÷à ÷àñòèíîþ Ìóêà÷³âñü-
êîãî  â³ää³ëåííÿ îùàäáàíêó

Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà ÒÀÉÏÑ.
 Áàæàºìî ³ìåíèííèö³ ñâ³òëèõ äíèí, ì³öíîãî

çäîðîâ’ÿ, æ³íî÷î¿ ÷àð³âíîñò³, ùå äîâãîãî
â³êó â ãàðàçä³, íåõàé íå îáòÿæóþòü Âàñ ë³òà,
ðàäîñò³ â³ä îòî÷åííÿ íàéáëèæ÷èõ, ð³äíèõ ëþ-
äåé, óëþáëåíîãî êîëåêòèâó, Áîæî¿ áëàãîäàò³
ó âñüîìó. Ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ  Âàì ë³ò!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî
â³ää³ëåííÿ Îùàäáàíêó Óêðà¿íè, ð³äí³, äðóç³…

Çàâòðà â³äçíà÷àº ñâ³é ïðåêðàñ-
íèé þâ³ëåé æ³íî÷î¿ ìóäðîñò³, ÷à-
ð³âíîñò³ íàøà íàéäîðîæ÷à, íàéìè-
ë³øà, íàéïðåêðàñí³øà ó ñâ³ò³ ìàìà,
í³æíà, ëàñêàâà áàáóñÿ, òóðáîòëè-
âà ïðàáàáóñÿ

Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà
ÑÓÕÀÍ

ç Ìóêà÷åâà. Þâ³ëÿðêî ð³äíåíü-
êà! Âè íàøà ºäèíà, Âàñ ùèðî â³òàº
âñÿ íàøà ðîäèíà. Ãîñïîäü õàé äàðóº çäîðîâ’ÿ ³ ñèëó, ñïà-
ñèá³, ð³äíåíüêà, ùî âñ³õ íàñ çðîñòèëè. Õòî çà Âàñ êðàùå
âñ³õ íàñ çðîçóì³º, õòî çà íàñ, îêð³ì Âàñ, ñåðöåì ïåðåìë³º?
ßêáè ìîæíà Ìàìî÷êî, â³ä õìàð î÷èñòèëè á íåáî, ùîá
ñîíå÷êî ÿñíå âñì³õàëîñü äî Âàñ. Ñïàñèá³ çà ëàñêó, çà â³÷íó
òóðáîòó, çà ÷óéí³ñòü, ãîñòèíí³ñòü, íåâòîìíó ðîáîòó,
çà äóøó ïðèâ³òíó, çà ùèðå ñåðäåíüêî, çà òå, ùî
íàéêðàùà ó ñâ³ò³ Âè, íàøà íåíüêî! Äî ñîòí³ ë³ò
íà ñâ³ò³ æèâ³òü, ëþáîâ’þ é òåïëîì ùå íàì äîâ-
ãî ñâ³ò³òü. Ìè çàâòðà äî Âàñ óñ³ ïðèéäåìî ç
êâ³òàìè, íàïîâíèìî êåëèõè íàéêðàùèì âè-
íîì, â³ä÷óºì ñåáå ï³ä íàä³éíèì êðèëîì, ³
áóäåìî  Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà ó
Äåñü Ñòð³òåííÿ Ãîñïîäíüîãî,  óñ³ ìè ìî-
ëèòè, ùîá â ùàñò³ é äîáð³ Âàì ùå ìíîãàÿ ³
áëàãàÿ ë³ò ç íàìè ïðîæèòè!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ –  äîíüêà Àëëà, ñèí Ðîìàí, çÿòü
Âàñèëü, íåâ³ñòêà Í³íà, îíóêè Ñí³æàíà, Âàñèëü, ªâãå-
í³ÿ, Êàòåðèíà, ïðàâíó÷êà – Êñåí³÷êà, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

СВЯТО  ПАМ’ЯТІ
 Щороку, у січні в ЗОШ №6

відзначається день народження
Юрія Васильовича Мейгеша, який
народився двадцятого січня в 1925
році у селі Великий Раковець  Ір%
шавського р%ну. Видатний пись%
менник – прозаїк, Заслужений діяч
культури України, лауреат премії А.
Головка та Ф. Потушняка.

На свято були запрошені люди,
які добре знали письменника: М. І.
Дочинець, С. К. Бисага,  Г.Ю. Го%
ловко.

Ведучі свята, поєднуючи роз%
повідь про письменника з інсцені%
зацією окремих уривків з пов.   “До
неї” та роману “Стихія”.  Учні мали
змогу поглибити знання про
творчість прозаїка. Ведучими свя%
та були:  Аманда Кодриш, Катери%
на Данканич, Влада Соломуд, Ніко%
летта Карпенко, Ілля Лях, Адріанна
Рипкович.

Цікавими були і виступи гостей.
М. І. Дочинець підкреслив, що
знайомство його з Мейгешом, без%

перечно, позитивно вплинула на
формування його особистості.
Письменник був  талановитим, про
що засвідчують його твори: понад
50 оповідань, більше 18 романів і
повістей.

Письменник починав з журналі%
стики, письменницька діяльність
була не єдиним захопленням Юрія
Васильовича.

У шкільному  літературному музеї
зібрано великий  науковий матер%
іал  про життєвий і творчий шлях
письменника, є також і окремі осо%
бисті його речі.

Цікавими були і виступи С. К. Би%
саги та Г. Ю. Головко.

Сергій Костянтинович, як і Ми%
рослав Іванович нагадали про
пішоходні “карічки”, які здійсню%
вав митець щодня. Так він відпо%
чивав, розмовляв, жив... Любив і
різьбу з дерева. У музеї є його ро%
боти: “Рука” і “Верховинець”, а та%
кож ілюстрації картин “Батько на
полонині”, “Сінокос”, “Сплав” та ін.

Важливою темою його картин –
краса природи, а також тема віри
в Бога  “Свята Марія з сином”, “Ісус
Христос” та ін.

Г. Ю. Головко, як і О. Ф. Лях – герої
його “Мукачівськіх етюдів”. На
зустріч не змогла прийти Олена Фе%
дорівна, сподіваємось, що вона
буде ще не раз в школі.  Галина Юр%
іївна з теплотою розповіла про
дружбу родинами,  підкресливши
найхарактерніші риси характеру
Юрія Васильовича – увагу до лю%
дей, його толерантність, доброту.

Члени делегації з свята віднес%
ли вінки (маленький, на будинок, у
якому жив письменник), а великий
– на кладовище.

Мова на святі йшла і про те, що,
мабуть, настав час піднімати пи%
тання, щоб школі присвоїли зван%
ня Юрія Мейгеша, бо вулицю у
місті уже названо його іменем.

Каріна БАНАЦЬКА,
член МАЛіЖа  учениця 11�Б

класу  ЗОШ №6

ÑÓÐÎÊ ÒÈÌÊÀ
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀË ÐÀÍÍÞÞ
ÏÐÎÕËÀÄÍÓÞ ÂÅÑÍÓ
Степной сурок Тимка II,

который живет на биологи�
ческой станции Харьковско�
го национального универси�
тета им. Каразина в посел�
ке Гайдары, предсказал
раннюю прохладную весну.

Поскольку погода в Гайдарах
пасмурная, Тимка II не увидел
свою тень. «Весна обязатель%
но наступит через шесть не%
дель, но будет несколько про%
хладной», – перевел журнали%
стам предсказание Тимки его
хранитель, начальник биостан%
ции Виктор Токарский. Как из%
вестно, на биостанции ХНУ
День сурка отмечают с 2004
года. Тимка II предсказывает
погоду в четвертый раз. До
этого прогнозами занимался
Тимка I, которого несколько лет
назад проводили на пенсию по
возрасту.

Ñüîãîäí³ â³äçíà÷àº ñâ³é Äåíü íà-
ðîäæåííÿ ÷àð³âíà, ìèëà, ãàðíà, ïî-
ðÿäíà äðóæèíà, í³æíà, ëàñêàâà òóð-
áîòëèâà ìàìî÷êà, ïðàöüîâèòà, îáî-
â’ÿçêîâà, òîâàðèñüêà íà÷àëüíèê êà-
äàñòðîâîãî â³ää³ëó, ãîëîâà ïðîôêî-
ìó  ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»

Ãàííà Ìèêîëà¿âíà ÏÐÈÌÀÊ.
Äîçâîëü,  íàøà ð³äíà, Òåáå ïðèâ³òàòè, ñêàçàòè íàéê-

ðàù³ äëÿ Òåáå ñëîâà. Æèâè ó çäîðîâ’¿, ó ùàñò³ òà ìèð³,
ë³òà ïðîòè Òåáå õàé áóäóòü áåçñèë³. Íåõàé ëèø äëÿ Òåáå
çîçóëÿ êóº ùîë³òà, ìíîãàÿ, ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³òà. Óïåâíå-
íî éäè äî ñâîº¿ ìåòè, âñå, ùî çàäóìàëà, çóì³é äîñÿãòè.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå  –   äâ³ ìàìè, áàòüêî,  ÷îëîâ³ê,
êîëåêòèâ ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð», ð³äí³, äðóç³…

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!
Öèìè äíÿìè â³äçíà÷èëà ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-

æåííÿ äîðîãà êîëåãà, òàëàíîâèòèé ïåäàãîã, íåïåðåâåðøå-
íèé îðãàí³çàòîð, ÿñêðàâà, òâîð÷à îñîáèñò³ñòü – ñòàðøèé
âèêëàäà÷ êàôåäðè àíãë³éñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ òà ìåòîäèêè âèê-
ëàäàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ

ÃÀÁÎÂÄÀ Àíæåë³êà Ì³ëàí³âíà
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî Âàñ ç ö³º¿ ñâ³òëî¿ íàãîäè! Âàøà

íåï³äêóïíà ëþáîâ äî ñâîº¿ ñïðàâè, ïðàöåëþáí³ñòü, íåâè-
÷åðïíà åíåðã³ÿ òà ôàíòàç³ÿ ñòâîðèëè Âàì äîáðó ñëàâó òà
ïîâàãó ñåðåä êîëëåã òà ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåòó.

Òîæ ç ïî÷óòòÿì ùèðîãî çàõîïëåííÿ áàæàºìî Âàì ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, áàäüîðîñò³, òâîð÷îãî íàòõíåííÿ òà âñ³ëÿêèõ
çåìíèõ ãàðàçä³â. Íåõàé ³ äàë³ Âàì óñì³õàºòüñÿ óäà÷à, ùàñ-
ëèâîþ áóäå Âàøà ðîäèíà, à Ãîñïîäü ïðèìíîæóº Âàø³
òðóäè óñï³õàìè íà ìíîã³¿ ë³òà!

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

Ùèðî ïîçäîðîâëÿºìî!
14 ëþòîãî ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ
øàíîâíà êîëåãà, ÷àð³âíà æ³íêà, âèñîêîïðîôåñ³éíèé
ïåäàãîã – äîöåíò êàôåäðè ô³ëîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í

ÊÓÐÈËÎ Îëåêñàíäðà Éîñèï³âíà.
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Íåõàé æèòòÿ Âàøå áóäå çàâæäè ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì, ÿê öåé
ñâÿòêîâèé äåíü, à ùèðîñåðäå÷í³ ïðèâ³òàííÿ â³ä ð³äíèõ òà
äðóç³â äîäàäóòü æèòòºâî¿ íàñíàãè ó ñêàðáíè÷êó Âàøî¿
ïðåêðàñíî¿ äóø³. Íàøà ³ ëþäñüêà øàíà íåõàé áóäå ïîäÿ-
êîþ Âàì çà ïë³äíó ïðàöþ, çà Âàøó ÷óéí³ñòü, óì³ííÿ òâî-
ðèòè ³ äàðóâàòè óñ³ì îòî÷óþ÷èì äîáðî. Áàæàºìî Âàì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, óñï³õ³â ³ íàòõíåííÿ ó ðîáîò³,
äîáðîáóòó, ìèðó íà äîâã³ ðîêè!

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

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ  ÂÀÌ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß
Ö³º¿ ñóáîòè ÷åðãîâèé äåíü íàðîäæåííÿ çàâ³òàº äî çàñ-

òóïíèêà ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ïî àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷í³é
ðîáîò³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à ÃÎËÎÂ×ÀÊÀ.
Âàì äîëÿ äàðóâàëà  ö³êàâå æèòòÿ, à ïðèòàìàííèé òàëàíò

îðãàí³çàòîðà, ïîìíîæåíèé íà âåëèêå áàæàííÿ ðîáèòè äîá-
ðî, äàðóâàòè ëþäÿì ðàä³ñòü çäîðîâÿ, ñòàâ  çàïîðóêîþ
æèòòºâîãî óñï³õó. Òîæ áàæàºìî , ùîá ³ íàãàäàë³ Âàø øëÿõ
áóâ ùåäðèì, áàãàòèé óñï³õàìè íà ðîáîò³ ³ â ñ³ì’¿, ùàñòÿì,
çàõîïëþþ÷èìè  íîâèìè ï ëàíàìè.

Øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ
ïîë³êë³í³êè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

Ç ËÞÁÎÂÞ ² ÏÎÂÀÃÎÞ
Öèìè äíÿìè ïðåêðàñíèé æèòòºâèé þâ³ëåé  â³äçíà÷èëà

Ëþáîâ Âàñèë³âíà ÑÊËßÐÎÂÀ
Áàæàºìî øàíîâí³é þâ³ëÿðö³  äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ ðîê³â

æèòòÿ, Áîæî¿ áëàãîäàò³, â³ðè, íàä³¿ ³ ëþáîâ³ íà êîæåí ïðèé-
äåøí³é äåíü æèòòÿ.

Ç ëþáîâþ  ³ ïîâàãîþ ð³äí³, ñóñ³äè.

Íà æèòòºâèé ïîð³ã ëþäåé ìóæí³õ, ãåðî¿÷íèõ, âåòå-
ðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

Îëåêñ³ÿ Ïðîêîïîâè÷à ÑÓÂÎÐÎÂÀ,
Ìèêîëè Âîëîäèìèðîâè÷à ÒÐÓÑÎÂÀ,
²âàíà Äìèòðîâè÷à ×ÅÐÍÅÍÊÀ
çàâ³òàëè Äí³ íàðîäæåííÿ â 90-é ðàç! Ùèðîñåðäíî â³òàº-

ìî áîéîâèõ ïîáðàòèì³â ³ç ö³ºþ ïðåêðàñíîþ äàòîþ. Áàæàº-
ìî ¿ì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ,
ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ òà âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â ³ ìèðíîãî
íåáà íàä ãîëîâîþ.

Ðàäà ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

ÒÀÊ ÒÐÈÌÀÒÈ, ÏÅÄÐÎ-ÒÀÊÑ²!
 Ó ö³ äí³ âèïîâíþºòüñÿ 15 ðîê³â â³ä  ïî÷àòêó ä³ÿëüíîñò³

ìóêà÷³âñüêîãî «ÏÅÄÐÎ-òàêñ³». Çà ö³ ðîêè ìè òâåðäî ïå-
ðåêîíàëèñÿ ó âèñîêîìó ïðîôåñ³îíàë³çì³ ¿¿ âîä³¿â òà  äèñ-
ïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè. Ùèðî çàâäÿ÷óºìî çà  ñóìë³ííå ³ òóð-
áîòëèâå îáñëóãîâóâàííÿ, â³òàºìî ç þâ³ëåºì ³ áàæàºìî é
íàäàë³ êîæíîìó ç âàñ, øàíîâí³ þâ³ëÿðè, äîáðîãî çäîðî-
â’ÿ, âçàºìíî¿ ïîâàãè êë³ºíò³â.

 Øàíóþ÷³ âàñ âäÿ÷í³ ïàñàæèðè.

Â³òàºìî!

“Áðàâî!” þáèëÿðó

ÌÍÎÃÀß, ÁËÀÃÀß Ë²Ò!
Âñ³õ áëàã çåìíèõ!



бусної зупинки. Ціна договірна. Тел. 2�34�
80. 066�7679935.

     Продається земельна ділянка в с.
Руське під житлове будівництво (0,22 га). Ко�
мунікації поряд. Ціна по домовленості.

 Тел.: 050 660 4884

тин землі, всі комунікації. Зверт. 095�
3376450 (Оксана).
     Продається  2�поверх.  будинок в

смт. Чинадієво по вул. Духновича. 15
сот землі, всі комунікації, виноград�
ник, фруктові дерева. Ціна 35 000 у.о.
(торг).    Тел.: 099 771 94 55.
     Продається будинок у районі "Паланку"

на вул.. Підгородській, 1 поверх з мансар�
дою і підвалом (70 процентів готовності),п�
рисадибна ділянка 18 сот. Ціна договірна.
Тел. 0953379667. 0953280519.
     Продається цегляний  2�поверховий

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 – будиночок

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

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

вий будинок (156 кв. м) у смт. Кольчино по
вул. Шелестівській. Із земельною ділянкою
20 сотин, виноградник, сад. Стартова ціна
30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     На 777�му кілометрі Міжнародної тра�
си Київ�Ужгород, в 3�х км.від Мукачева,
500 метрів від траси, у Старому Давид�
кові�на сонячній стороні за 300 метрів від
р. Латориці продається  дворогосподар�
ство на 20�ти сотках  землі. Для ведення
селянського господарства  поряд є ще 30
сотин землі. В будівлях, придатних для
проживання є три окремі  кімнати, 2 кухні,
кладовка, ванна, веранда. Є всі кому�
нальні зручності, а  також є погреб, доб�
ротна піч на дровах, повноводний коло�
дязь, гараж, хлів, виноградник (ловгош),
великий  сад, город. Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну 1 �або 2�
кімнатну квартиру  в Мукачеві. Зверт. 050�
1717572.

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

будинок в урочищi Ловачка; 0,03 га при�
ватизованої дiлянки, виноградник,
фруктовий сад.

  Т.: 050�6714841.
     Продається приватизована  земельна

ділянка 0,25 га під будівництво по вул. Чер�
вона Гора., с. Лавки. Тел. 050�5530508.
     Продається в Клячановi земельна

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

 Т.: 099�274�52�36.
     Продається участок 15 соток під забудо�

ву в с. Лавки по вул. Лісова. Звертатися: 095
151 03 74.
     Земельна  дiлянка  в м. Пiстрялово 38

сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

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

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

Тел.: 095 200 97 09.
      Продам земельну ділянку 7,6 сотин у

Мукачеві  на вул. Підлавківській. Є Держав�
ний акт на право власності. Ціна договірна.
Зверт. 095�5169394.
     Продається земельна ділянка  пл. 0,6 га

для садівництва або під забудову в районі
вул. Великогірної  (недалеко від дороги та
комунікацій).  Зверт. 095�8610797.
     продається приватизована земельна

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

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

забудову у селі Ракошино. Комунікації по�
ряд. Тел. 050�1010969.
     дачна ділянка на "Ловачці" у заводсь�

кому кооперативі , 5 сотин землі, 20 дерев,
недобудований підвал, недалеко від авто�

     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.
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  Ðîáîòà

     Здаються в оренду офісні при�
міщення в районі Паланок.
Т : (03131) 3�15�73, 099�733�91�96.

Здається в оренду магазин
по вул. Пархоменка 47 кв. м.
Тел: 3�24�00, 067�312�37�15

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

поверсі по вул. Індустріальній, 31. Автономне
опалення, металопластикові вікна, балкон.
Тел.: 050 265 95 71 (Сергій).
     Квартира 1,5 кімнати в центр.  Дворо�

ва система в  центральній частині міста,
огороджено металевою огорожею.

Звертатися 2�34�80, 066�7679935.
     Продається 1�кімн. квартира (38 кв. м.)на

2�му поверсі 5 �пов. Цегляного будинку не�
далеко від центру, в затишному районі. Стан
хороший. Ціна договірна. Тел. 096 474 57 80

     Продається 2�кімнатна квартира  50
в. м. на 5�му поверсі 9�поверхового бу�
динку  в районі педінституту.  Вікна – на
тиху зелену зону. В квартирі – паркет, ка�
хель,домофон. Ціна 26 тис. у.о.

Дзвонити 0505377572

      Продається  2�кімн. квартира  у цегля�
ному будинку на 3�му поверсі, космет. Ре�
монт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на дру�

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

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

     продається КВАРТИРА  160 кв. м. у са�
мому центрі міста . чеський будинок з євро�
ремонтом. Зверт. 095�3506694.
     Продається або розмінюється  2�кімн.

квартира  з усіма зручностями  у закритій
дворовій системі в центральній частині
міста. Є город, квітник – на 1�кімнатну квар�
тиру  з усіма зручностями з доплатою по
домовленості.  Тел.0509141031.
     Продається 2�кімнатна квартира

умебльована (65 кв. м.) на першому
поверсі 3�поверхового чеського бу�
динку  на вул. Парканія.

Тел 0505816433.

     Продається або розмінюється
на 2�х кімнатну квартиру  будинок у
с.Дiлок на вул. Гагарiна,98, плюс зе�
мельна 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), авто�
номне водопостачання, сарай, підвал.
Звертатися 050�7633017 (Ваня, Наталка).
     3�кімн. квартира (50 кв.м) на 5�му по�

версі  на вул. Сеченова. Автономне опален�
ня. Ціна договірна. Звонити 095�3552378,
095�5672745.
     Продається 3�кімнатна квартира  в бу�

динку на вул. Петефі, 3.
Подробиці по тел.. 050�5510555.
     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 гос�

подарськими прибудовами і земельна
ділянка 46 сотин. Сад, виноградник.Ціна за
домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається особняк 10 м на 10 м, 3�

кімнатний з усіма комунальними зручнос�
тями по вул. Л. Шевцової,3. Плюс�літня кух�
ня з кімнатою, 7сотин землі. Тел.066�
4670618. 3�94�72.
     Продається добротний будинок з

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

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

жем та господарськими прибудовами в
Нижньому Коропці по вул. Горького, 25 со�

     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 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.

     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

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 холодиль�

ник побутовий  LG у хорошому стані.
Ціна �6 тис. гривен. Можлива скидка.
Зверт. 095�5771283.
      Продається  ліжко з матрацем 200

на 80 см з двома висувними шухляда�
ми. У відмінному стані. Т. 050�3722104.
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.
     Продається спальний гарнітур –

ліжко, тумбочки,  ортопедичний мат�
рац. Все у хорошому стані.

Дзвонити: 095 137 70 56.
     Продається кольоровий телевізор

«Електрон» (б.к.) з екраном 71 см. У
хорошому стані.  Зверт. 050�1013896.

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

Продам УАЗ �452 на ходу
(Терміново і недорого!)

Дзвонити.: 0505377576,
0505986472, 0997293508.

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

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

ньої господарки  по домовленому гра�
фіку. Звертатися  по тел. 0993755221.

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

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  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.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
В КРИМУ

Страусиная  ферма открыла
набор в мясной цех, цех кормов,
инкубаторный цех. Нужно 60 ра�
бочих . З/П от 4800 грн., офици�
ально, премии. Соц. гарантии.

Тел.: 066 053 94 17

     продам 2�контурний котел «Бе�
ретта» б�к. Ціна 2000 грн.

 Тел. 096�4326799.
     продам 3 монітори (трубка, діаго�

наль17, 19 та 21), б�к марки «Самсунг»
та «Філіпс». Ціна від 10 до 150 грн.
     продам стіл комп’ютерний б�к у

відмінному станї, розрахований на 2
робочиї місця. Придатний для офісно�
го приміщення. Ціна договірна.

Тел. 096�4326799.
     продаються дошки хвойні обрізні

довжиною  4�6 м, товщиною 30�50 мм
–1, 5 куб. м. Ціна договірна Зверт.
0957796752.
     продається акордеон марки «СТРА�

ДЕЛЛА». Ціна договірна.
Тел. 095�7796752.

КОНСУЛЬТАЦІЇ
З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

тел. 066 007 17 12

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
для досвідченого флориста.

Звертатися
050�5089966.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в ново�

будові  у центрі міста  на вул.
Парканія, 2з усіма зручностя�
ми, умебльована і з побутовою
технікою. Зверт. 050�2158654.
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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!
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НЕРУХОМІСТЬ
�1�х кімн. по вул. Грушевського на 2�му поверсі 2�х поверхо�

вого чешського будинка, потребує ремонта. Ціна 120000грн.
Тел. 095�421�63�65

�3�х кімн. квартира в р�ні Пентагон, на 5�му поверсі 5�ти по�
верхового цегляного будинка, площ. 69кв.м, 2�а балкони, лод�
жія, сушка. Ціна 232 тис.грн..Тел. 0954216365

�3�х кімн. квартира по вул. Фрунзе частково з ремонтом, є
сарай, підвал. Ціна 27000у.о.Тел. 095�421�63�65

�Терміново!!!Р�н Росвигово 2�х поверховий будинок, з част�
ковим ремонтом, заг. площ. 190кв.м 3,5 сотин землі. Ціна 520
тис.грн. Тел. 095�421�63�65

�Н/о, вул. Коцюбинського, кімн. 2, ремонт, з окремим вхо�
дом, 12 сот, 288 тис.грн., 095�421�6365

�Терміново! Будинок по вул. Берегівська�об`їзна, 4�кімна�
ти, ванна, кухня, потребує ремонту. 15 сотин землі. Ціна 216
тис.грн. Тел. 0954216365

�Дачний будиночок з 5�ти кімнат, 15 сотин землі при головній
дорозі на Лавки, є всі комунікації. Ціна 360 тис.грн. Тел. 095�
421�63�65

�Недобудова в р�н Паланок, красивий проект, 2�а поверхи
10 сот землі, 70% готовності. Ціна 296 тис.грн. Тел. 095�421�
63�65

�Будинок 80 % готовності в р�ні Інтуріста (тиха вулиця), пло�
ща 282 кв.м. Є всі комунікації, 10 сотин землі. Можливий обмін.
Ціна договірна. Тел: 0954216365 tab

�Будинок по вул. Гр.Фон Шенборна, площа 90 кв.м., потре�
бує ремонту. Є 9 сотин землі. Ціна 240 тис.грн. Тел:
0954216365

�Р�н Росвигово,по вул. Яворницького 8 сот, поруч всі комун�
ікації, 240 тис.грн., 095�421�6365

�Земельна ділянка при трасі Чоп�Київ розміром 1Га. Ціна 320
тис.грн.Тел. 095�421�63�65

�Комерційна будівля 870 кв.м по вул. Берегівська�бічна є сто�
янка 0,3 Га землі, поруч діюча автомийка, кафе, таможня, за�
вод Флекстронікс є держ. Акт, 40 сот під комерцію, можливе
оформлення кредиту, можливий обмін Ціна 1 360 тис.грн. Тел.
063�407�47�97

�Терміново!!! Продається комерційне приміщення пл. 70
кв.м. по вул. Берегівська�бічна. Можливо під магазин, шино�
монтаж, та ін. є місце для паркування. Ціна 280 тис.грн. Тел:
063 407 47 97

     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.

Â²ÄÊÐÈÂÑß ÊÂ²ÒÊÎÂÈÉ ÑÀËÎÍ

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

Òåë.: 050 508 99 66

     Продається будинок по вул. Кубанській, 120 кв.м., частко�
во ремонт, 6 сот землі, можливе часткове оформлення кредиту.
Стартова ціна 60000 у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 12 ост (2 акта по 6 сот ) вул.

Свердлова, стартова ціна 24000 у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 7 сот  (14 м * 50 м )  вул.

Червоноармійська позаду 7 училища, окремий заїзд, ціна 23000
у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот для будівництва в с.

Лісарня, напроти новобудованого готельного комплексу, стар�
това ціна 15000 у.од.�торг. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот в с. Павшино поблизу

заправки Маркет, біля траси Мукачево�Берегово, стартова ціна
10000 у.од., можливий торг або обмін. тел 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот в с. В.Коропець маль�

овниче місто під лісом. Поруч газ, електрика, стартова ціна
12000 у.од.�торг. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 1,7 сот по вул. Недецеї з 2

цегляними гаражами, придатна для забудови в комерційних
цілях, всі документи, стартова ціна 32000 у.од.�торг, або обмін.
тел0661543416
     Продається земельна ділянка 17 сот, з нежилим приміщен�

ням на ній в центрі�пл. Миру 28 ( у дворі ), стартова ціна 65000
у.од.. тел. 0509425800
     Продаються складські приміщення по вул. Пряшівській,

промзона, поруч завод Будіндустрія, пл. 1200 кв.м. на ділянці 39
сот ( земля в оренді ) стартова ціна 25000 у.од., торг, можливий
обмін. тел. 0509425800
     Здається в оренду приміщення по вул. Пушкіна ( пішоход�

на зона ) площею 25 кв.м.  ( два приміщення 15 кв.м. та 10 кв.м.
) є телефон, інтернет, з ремонтом, стартова ціна 200 у.од. тел.
0509425800
     Здається в оренду гараж по вул. Недецеї тел. 0661543416.

Грошові позики під заставу,
без довідки про доходи.

тел. 0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачені поліси добровільного страхування подоро�

жуючих за межами України  ПрАТ  " СК "Провідна" серії
ТВ�0099659, ТВ�0102314, ТВ�0105002, вважати недійсни�
ми.
     Вторачену Довідку Ф4�ОПП, видану Мукачівською

ОДПІ на імя Філіппова Валерія Василівна(і.код
2672518962), вважати не дійсною.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

6 (958)6 (958)6 (958)6 (958)6 (958)
 10 10 10 10 10 14 ëþòîãî 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Íåñ÷àñòüå – ïðîáí³é êàìåíü õàðàêòåðà. (Î. Áàëüçàê)Íåñ÷àñòüå – ïðîáí³é êàìåíü õàðàêòåðà. (Î. Áàëüçàê)Íåñ÷àñòüå – ïðîáí³é êàìåíü õàðàêòåðà. (Î. Áàëüçàê)Íåñ÷àñòüå – ïðîáí³é êàìåíü õàðàêòåðà. (Î. Áàëüçàê)Íåñ÷àñòüå – ïðîáí³é êàìåíü õàðàêòåðà. (Î. Áàëüçàê)

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.

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 19 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

øëþá". 18.40, 03.10 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.55, 01.20 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ïðè-
ñòðàñò³ çà ×àïàºì". 23.20 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 00.00 Í³÷í³ íîâèíè. 00.15
"Çàäèðàêè". Íîâèé ñåçîí.

ÑÒÁ
06.20, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.00,
18.20 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåç-
äàõ". 09.45 "Çâåçäíàÿ æèçíü. Êóäà
èñ÷åçàþò çâåçäû". 10.45 Õ/ô "Òàì,

ãäå æèâåò ëþáîâü" (1). 12.25 "Ìàñ-
òåðØåô". 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâè-
íè". 20.00 "Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñò-
ðàñåíñû". 21.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ôðåé-
äà" (1). 22.25 "Äîðîãàÿ, ìû óáèâà-
åì äåòåé". 00.15 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(2). 01.10 Õ/ô "Ñóäüáà" (1). 02.50
Íî÷íîé ýôèð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Ôóðöåâà. Ëåãåíäà ïðî
Êàòåðèíó" (1). 07.00, 17.00, 19.00,
03.30 Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 09.20, 13.00, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà" (1). 12.00, 04.25 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ.  16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 22.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
23.50 Ò/ñ "¥ð³ìì" (2). 00.40 Õ/ô "Ìó-
ì³ÿ - 2: Ïîâåðíåííÿ" (2). 02.40 Ò/ñ
"Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2" (2).

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.30
Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35,
20.30 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.35,
01.25 Âàéôàéòåðè. 16.15 Ò/ñ "×åì-
ï³îíêè" (1). 17.15 Öå ëþáîâ 2. 17.40,
01.00 Ò/ñ "Ïîëîâèíêè" (1). 18.20,
21.35 Îäíà çà âñ³õ. 19.50, 22.25 Ò/
ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00 Âåëèêà
ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè. 23.00 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25 Àíåêäî-
òè. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3).
02.15 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 - Ä/ñ. 12:25 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.

09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.20 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè
â³ä À äî ß. 09.45 "Ñåêðåòè óñï³õó"
ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 10.15 Ò/ñ "Ìà-
ðóñÿ". 11.45 Ò/ñ "Ìîñêâà.Òðè âîê-
çàëè" 4ñ. 12.30 Êðîê äî ç³ðîê. 13.10
Õàé ùàñòèòü. 13.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
13.35 Õ/ô "Ôðîíò áåç ôëàíã³â"2ñ.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.10 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 15.15
Euronews. 15.20 Íàóêà. 15.25 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.35 Êðèâå
äçåðêàëî.  16.00 Õ/ô "Â³÷íèé ïî-
êëèê" 1, 2ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.35 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 18.50 221. Åêñòðåíèé âèê-
ëèê. Òèæäåíü. 19.30 Êðèâå äçåð-
êàëî. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.25 Ñîö³àëüíå øîó
"Àäðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.20 Õ/ô "×îëîâ³÷à ðîáîòà". 7 ñ.
00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.30 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.05, 06.35 Ì/ô "×åðâîí³ Øàïî÷-
êè". 07.00, 19.30 "ÒÑÍ". 07.55,
03.40 Ò/ñ "Âåñíà ó ãðóäí³". 08.55,
04.25 Ò/ñ "Æ³íî÷³ ìð³¿ ïðî äàëåê³
êðà¿" (1). 10.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1). 11.55,
12.55, 20.00, 21.05 Ò/ñ "Âåðîí³êà:
âòðà÷åíå ùàñòÿ". 14.00, 02.05 "Íå
áðåøè ìåí³ - 3". 15.00, 02.55
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè". 16.10, 00.40
"Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45, 23.15 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
22.10, 01.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
23.40, 05.15 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (2).

IÍÒÅÐ
06.20 Ò/ñ "Ãîâîðèòü ïîë³ö³ÿ!" 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, 20.35 Ò/ñ
"Äâàäöÿòü ðîê³â áåç ëþáîâ³".
11.05, 12.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 14.05
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.00, 18.10 Ò/ñ "Îñòð³â íå-
ïîòð³áíèõ ëþäåé". 20.00, 04.10 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30, 04.40 "Ñïîðò ó Ïîä-
ðîáèöÿõ". 22.30 Ò/ñ " Ïî ãàðÿ÷èõ
ñë³äàõ 2". 00.30 Õ/ô " Íàä çàêîíîì"
(1). 02.20 Õ/ô "Ç ìåíå äîñèòü" (2).
04.45 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
06.50, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.00 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50 Ñòîï-10.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20,
00.45 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00,
16.50 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
11.55 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 13.10 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà
âåðâîëüôà". 14.05, 21.50 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.10, 20.05
Ò/ñ "Áîìáèëî". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð.
22.55 Õ/ô "Âèùå íåáà" (2). 01.35 Õ/
ô "Ïèâíèé ôåñòèâàëü" (2). 03.20
ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
12.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Õî÷ó çíàòè". 15.50
"Òè íå îäèí". 16.20 "Äåøåâî òà ñåð-
äèòî". 17.05, 02.25 Ò/ñ "Íåð³âíèé

02.30 Õ/ô "Âèùå íåáà" (2). 04.10
ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
 09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.00 "Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!". 12.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Õî÷ó çíàòè".
15.50 "Òè íå îäèí". 16.20 "Äåøåâî
òà ñåðäèòî". 17.05, 02.25 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá". 18.40, 03.10 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 19.55, 01.10 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ïðèñòðàñò³ çà ×àïàºì". 23.20
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.00 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàí-
íÿ. "Ïðî ùî ìîâ÷èòü ðèáà".

ÑÒÁ
05.55, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.35,
18.20 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåç-
äàõ". 09.10 "Çâåçäíàÿ æèçíü. Áüåò
çíà÷èò ëþáèò?" 10.10 "Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé". 12.00 "Ìàñòåð-
Øåô". 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
20.00 "Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåí-
ñû". 21.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ôðåéäà" (1).
22.25 "Õàòà íà òàòà". 00.05 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.05 Õ/ô "Ñóäüáà"
(1). 02.15 Íî÷íîé ýôèð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Ôóðöåâà. Ëåãåíäà ïðî
Êàòåðèíó" (1). 07.00, 17.00, 19.00,
03.30 Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 09.20, 13.00, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà" (1). 12.00, 04.25 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.30, 22.00
Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 15.35, 03.00
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 23.50 Ò/ñ "¥ð³ìì" (2). 00.40
Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó. ×åòâåðòèé ñåçîí"
(2). 02.10 Ò/ñ "Áåçìîâíèé ñâ³äîê -
2" (2). 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Ä³çíàéñÿ ÿê. 06.05, 12.00 Ò/ñ
"Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1). 07.00 Áàéäè-
ê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñ-
ë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-

òè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãî-
âîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.55,
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.30 Ò/ñ
"Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35,
20.30 Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.35,
01.25 Âàéôàéòåðè. 16.15 Ò/ñ "×åì-
ï³îíêè" (1). 17.15 Öå ëþáîâ 2.
17.40, 01.00 Ò/ñ "Ïîëîâèíêè" (1).
18.20, 21.35 Îäíà çà âñ³õ. 19.50,
22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00
Âåëèêà ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè.
23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëü-
íà êðîâ" (3). 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 -  "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
"×ÀÑ". 11:05 - Ò/ñ. 11:50 - Ä/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 - "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Ä/
ñ . 14:00 -   Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ".

14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ä/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
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷ü ïî
ìíå, Àðãåíòèíà!" 10.05, 16.55 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 11.05 Ò/ñ "Ïàïèíû äî÷-
êè". 13.20, 14.35 Kids Time. 13.25
Ì/ñ "ÊîòÏåñ". 14.50, 15.50 Teen
Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ". 15.55,
21.55 Ò/ñ "Ñâåòîôîð". 17.55, 20.50
Ò/ñ "Âîðîíèíû". 19.25, 01.15 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 23.00 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå". 00.00 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàì-
ïèðà 2" (2). 01.25 Ò/ñ "Ýâðèêà". 02.10
Ò/ñ "Þæíàÿ òåððèòîðèÿ". 02.50
Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé. 02.55 Ò/ñ
"Øêîëà" (2).

×ÅÒÂÅÐ, 21 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.15 Çàãîëîâêè. 07.20 Áóäìàéäàí-
÷èê. 07.25 Êðà¿íà on line. 07.30 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíåñó. 07.45 Ê³íî-
æóðíàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15 Õ/ô
"×àêëóíêà". 14 ñ. 09.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25
Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 10.15 Ò/ñ
"Ìàðóñÿ". 11.45 Ò/ñ  "Ìîñêâà.Òðè
âîêçàëè" 6ñ. 12.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.45 Çäîðîâ'ÿ. 13.40 Õ/ô "Ôðîíò â
òèëó âîðîãà"2ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 15.15 Euronews. 15.20 Íà-
óêà. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.30 Ïîãîäà. 15.35 Êîíöåðò
Íàä³¿ Øåñòàê. 15.55 Õ/ô "Â³÷íèé
ïîêëèê" 5, 6ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.05 Êðèâå äçåðêàëî. 20.55 Îô³ö-

áèòü" (1). 12.20 "ÌàñòåðØåô". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ñëåä-
ñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû". 21.00 Ò/
ñ "Ìåòîä Ôðåéäà" (1). 22.25 "Äåòåê-
òîð ëæè - 3". 23.30 "Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ". 00.30 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2).
01.20 Õ/ô "Ëþáîâü çåìíàÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

06.00 Ò/ñ "Ôóðöåâà. Ëåãåíäà ïðî
Êàòåðèíó" (1). 07.00, 17.00, 19.00,
03.30 Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
09.20, 13.00, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà" (1). 12.00, 04.25 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 22.00 Õ/ô "Ìóì³ÿ - 2: Ïîâåð-
íåííÿ" (2). 00.20 Ò/ñ "¥ð³ìì" (2).
01.10 Õ/ô "Ïîäîðîæ ïðèìàðè" (3).

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.30
Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35,
20.30 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.35,
01.25 Âàéôàéòåðè. 16.15 Ò/ñ "×åìï-
³îíêè" (1). 17.15 Öå ëþáîâ 2. 17.40,
01.00 Ò/ñ "Ïîëîâèíêè" (1). 18.20,
21.35 Îäíà çà âñ³õ. 19.50, 22.25 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00 Âåëèêà ð³çíè-
öÿ ïî-óêðà¿íñüêè. 23.00 Äóðíºâ+1.
23.25 Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà
êðîâ" (3). 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

 «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 -
Ä/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".  20.45-  Ä/ñ. 21:30
- "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì.
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Ðåïîðòåð.
09.00 Õ/ô "×åðíàÿ ìîëíèÿ". 11.05 Ò/
ñ "Ïàïèíû äî÷êè". 13.20, 14.35 Kids
Time. 13.25 Ì/ñ "ÊîòÏåñ". 14.50,
15.50 Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ".
15.55, 21.55 Ò/ñ "Ñâåòîôîð". 16.55
Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 17.55, 20.50 Ò/ñ
"Âîðîíèíû". 19.25, 01.15 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷ü ïî ìíå,
Àðãåíòèíà!". 23.00 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå". 00.00 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàì-
ïèðà 2" (2). 01.25 Ò/ñ "Ýâðèêà". 02.05
Ò/ñ "Þæíàÿ òåððèòîðèÿ" (2). 02.50
Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 19 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.20 Áóäìàéäàí÷èê. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Õ/ô "×àêëóíêà". 12 ñ.

Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20"
(ïîâòîð). 14:30 - "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Ä/ñ. 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/
ñ. 17.50 -   Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
"×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
-  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 -
Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/
ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì.
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷ü ïî
ìíå, Àðãåíòèíà!" 10.05, 16.55 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 11.05 Ò/ñ "Ïàïèíû äî÷-
êè". 13.20, 14.35 Kids Time. 13.25
Ì/ñ "ÊîòÏåñ". 14.50, 15.50 Teen
Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ". 15.55,
21.55 Ò/ñ "Ñâåòîôîð". 17.55, 20.50
Ò/ñ "Âîðîíèíû". 19.25, 01.15 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 23.00 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå". 00.00 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàì-
ïèðà 2" (2). 01.25 Ò/ñ "Ýâðèêà". 02.05
Ò/ñ "Þæíàÿ òåððèòîðèÿ" (2).

ÑÅÐÅÄÀ, 20 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.25 ÀãðîÅðà. 06.30 Ñì³õ ç äîñ-
òàâêîþ äîäîìó. 07.15 Çàãîëîâêè.
07.20 Ã³ãàáàéò. 07.25 Êðà¿íà on line.
07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíå-
ñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Õ/ô "×àêëóíêà". 13 ñ.
09.00 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.05 Îêî-
ëèöÿ. 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ".
11.45 Ò/ñ "Ìîñêâà.Òðè âîêçàëè" 5ñ.
12.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.35 Êíèãà.ua.
12.55 Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 13.15
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 13.50 Õ/ô "Ôðîíò
â òèëó âîðîãà" 1ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.05 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 15.10 Euronews. 15.15 Íà-
óêà. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.25 Êðèâå äçåðêàëî. 15.50 Õ/
ô "Â³÷íèé ïîêëèê" 3, 4ñ. 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.55 Êðèâå äçåðêà-
ëî. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà . 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20

Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25 Êðèâå äçåðêà-
ëî. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Õ/ô
"×îëîâ³÷à ðîáîòà". 8 ñ. 00.15 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêà-
ìè.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 06.35 Ì/ô "×åðâîí³ Øàïî÷-
êè". 07.00, 19.30 "ÒÑÍ". 07.55, 03.40
Ò/ñ "Âåñíà ó ãðóäí³". 08.55, 04.25
Ò/ñ "Æ³íî÷³ ìð³¿ ïðî äàëåê³ êðà¿" (1).
10.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà" (1). 12.00, 12.55, 20.00,
21.05 Ò/ñ "Âåðîí³êà: âòðà÷åíå ùàñ-
òÿ" .14.00, 02.05 "Íå áðåøè ìåí³ -
3". 15.00, 02.55 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè". 16.10, 00.40 "Ïðîñòîøîó ç
Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45, 23.15
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.10, 01.15
"Òàáó ç Ìèêîëîþ Âåðåñíåì". 23.40,
05.15 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ.
08.00, 08.30, 09.00 "Íîâèíè". 09.10,
20.35 Ò/ñ "Äâàäöÿòü ðîê³â áåç ëþ-
áîâ³". 11.05, 12.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
14.05 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.00, 18.10
Ò/ñ "Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé".
20.00, 04.45 "Ïîäðîáèö³". 20.30,
05.15 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 22.30
Ò/ñ " Ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ 2". 00.30
"Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó".
01.15 Õ/ô "Ìàëåíüêà Îäåñà" (2).
02.45 Õ/ô "Ãîðä³ñòü ³ ñëàâà" (2).

 ICTV
06.55, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.05 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20, 01.40 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.00, 16.50 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 11.55 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.05 Ò/ñ "Ïîëþ-
âàííÿ íà âåðâîëüôà". 14.05, 21.50
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
15.10, 20.05 Ò/ñ "Áîìáèëî". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 22.50 Õ/ô "Çàãàäêî-
âà ³ñòîð³ÿ Áåíäæàì³íà Áàòòîíà" (2).

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 18 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
 11.45 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 12.35
Ïðàâî íà çàõèñò. 12.55 Òåìíèé ñè-
ëóåò. 13.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.20 Õ/ô
"Ôðîíò áåç ôëàíã³â" 1ñ. 14.40 Â³êíî
â Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.10 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 15.20 Euronews. 15.25 Íàóêà.
15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.35 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ. 16.05 Õ/ô "Ïîäâèã ðîçâ-
³äíèêà". 17.30 Ò/ñ "Ñîëî äëÿ ï³ñòî-
ëåòà ç îðêåñòðîì" 12ñ. (çàêë.). 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Àãðî-News. 18.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.15 Êðèâå äçåðêàëî. 20.55 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Êðèâå
äçåðêàëî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.20 Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.15 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêà-
ìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.15
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
08.00, 09.05, 04.30, 05.20 Ò/ñ
"Æ³íî÷³ ìð³¿ ïðî äàëåê³ êðà¿" (1).
10.10, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà" (1). 12.05 Õ/ô "×îëîâ³ê
ç ãàðàíò³ºþ". 13.55 "Íå áðåøè ìåí³
- 3". 15.00 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2".
16.10 "Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáó-
íîâèì". 16.45, 23.15 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.00, 21.05 Ò/ñ "Âåðîí³êà:
âòðà÷åíå ùàñòÿ". 22.10, 02.50
"Ãðîø³". 23.40, 03.40 Ò/ñ "Íåçà-
áóòíº" (2). 00.40 Õ/ô "Òåçêè".

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30
Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 09.10, 12.25
Ò/ñ "Ìîº íîâå æèòòÿ". 13.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 14.15, 18.10 Ò/ñ "Îñòð³â
íåïîòð³áíèõ ëþäåé". 16.15 "Æäè
ìåíÿ". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 20.35 Ò/ñ
"Äâàäöÿòü ðîê³â áåç ëþáîâ³". 22.30
Ò/ñ " Ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ 2". 01.00 -
06.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ.

 ICTV
07.50 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20, 00.30 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.05 Õ/ô "Õîëîñòÿê".
12.15, 13.00 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.15, 21.50 Ò/
ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.20,
20.05 Ò/ñ "Áîìáèëî" .17.00 Õ/ô
"Ëàðà Êðîôò - ðîçêðàäà÷êà ãðîá-
íèöü". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 22.50,
02.45 Ñâîáîäà ñëîâà. 01.20 Ïðî-
Ö³êàâå.

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
12.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Õî÷ó çíàòè". 15.50
"Òè íå îäèí". 16.20 "Äåøåâî òà ñåð-
äèòî". 17.05, 02.25 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40, 03.10 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.55, 01.10 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ïðè-
ñòðàñò³ çà ×àïàºì". 23.20 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 00.00 "Âîëÿ ³ ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü". 00.55 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
07.10, 18.20 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà
î çâåçäàõ". 08.50 Õ/ô "Âðåìÿ ëþ-
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

âèä". 02.00 Õ/ô "Ïðèçíà÷åííÿ..."
03.30 Õ/ô "Äîáðå ñèäèìî!"

ÑÒÁ
06.20, 02.15 Õ/ô "Äåòè ïîíåäåëüíè-
êà" (1). 08.00 Õ/ô "Òàì, ãäå æèâåò
ëþáîâü" (1). 09.50, 18.05 Õ/ô "Ïî-
äàðîê ñóäüáû" (1). 17.55, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.05 "Ìîÿ ïðàâ-
äà. Èðèíà Áèëûê. Êîãäà ëþáîâü
ñòàíîâèòñÿ ÿäîì". 22.25 "Ìîÿ ïðàâ-
äà. Îëüãà Ñóìñêàÿ. Áåç ïðàâà íà
ñëåçû". 23.20 "Çâåçäíàÿ æèçíü.
Êóäà èñ÷åçàþò çâåçäû". 00.20 Õ/ô
"Ïàïà íàïðîêàò" (1). 03.45 Íî÷íîé
ýôèð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Ôóðöåâà. Ëåãåíäà ïðî
Êàòåðèíó" (1). 07.00, 17.00, 19.00,
03.20 Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 09.20, 13.00, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà" (1). 12.00, 04.20 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.30 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 15.35 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00, 03.40 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20 Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â.Ô.ßíó-
êîâè÷. Ä³àëîã ç êðà¿íîþ. 22.00 Ò/ñ
"Ìåíò ó çàêîí³" (2). 01.45 Ò/ñ "Áåç-
ìîâíèé ñâ³äîê - 2" (2). 02.35 Ëàñêà-
âî ïðîñèìî. 05.10 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí.

Ò Å Ò
06.00 Ä³çíàéñÿ ÿê. 06.05, 12.00 Ò/ñ
"Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1). 07.00 Áàé-
äèê³âêà. 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). 12.55 Áîãè-
íÿ øîï³íãó. 13.30 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñ-
íà íÿíÿ" (1). 14.35, 19.25 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 15.35, 01.25 Âàéôàéòå-
ðè. 16.15 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1). 17.15
Öå ëþáîâ 2. 17.40 Ò/ñ "Ïîëîâèí-
êè" (1). 18.20 Îäíà çà âñ³õ. 20.30
Â³òàëüêà. 21.30 Ùî ÿêùî? 21.55
Âåëèêà ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè.
23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëü-
íà êðîâ" (3). 01.00 Äóðíºâ+1.
02.15 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 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
"Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïîâòîð).
14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - "×ÀÑ".
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ. 17.50 -  Ì/ô.
18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  "×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

06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì.
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷ü ïî
ìíå, Àðãåíòèíà!" 10.05, 16.55 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 11.05 Ò/ñ "Ïàïèíû äî÷-
êè". 13.20, 14.35 Kids Time. 13.25
Ì/ñ "ÊîòÏåñ". 14.50, 15.50 Teen
Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ". 15.55,
21.55 Ò/ñ "Ñâåòîôîð". 17.55, 20.50
Ò/ñ "Âîðîíèíû". 19.25, 01.10 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 23.00 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå". 00.00 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàì-
ïèðà 2" (2). 01.20 Ò/ñ "Ýâðèêà". 02.05
Ò/ñ "Þæíàÿ òåððèòîðèÿ" (2). 02.50
Ò/ñ "Øêîëà" (2). 03.15, 03.45 Çîíà
íî÷³. 03.20 Ëåîïîëüä, àáî âòå÷à â³ä
ñâîáîäè. 03.50 Äåñÿòà ìóçà â Óê-
ðà¿í³ (Ô³ëüì Äðóãèé). 04.40, 05.30
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.45 Ìèêîëà
Ëèñåíêî.

³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Äîñâ³ä.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè 23.20 Õ/ô "×îëîâ³-
÷à ðîáîòà-2". 1 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 06.35 Ì/ô "×åðâîí³ Øàïî÷-
êè". 07.00, 19.30 "ÒÑÍ". 07.55, 03.35
Ò/ñ "Âåñíà ó ãðóäí³". 08.55, 04.20
Ò/ñ "Æ³íî÷³ ìð³¿ ïðî äàëåê³ êðà¿" (1).
10.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà" (1). 11.55, 12.55, 20.00,
21.05 Ò/ñ "Âåðîí³êà: âòðà÷åíå ùàñ-
òÿ". 14.00, 02.00 "Íå áðåøè ìåí³ -
3". 15.00, 02.50 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè". 16.10, 00.35 "Ïðîñòîøîó ç
Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45, 23.15
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.10, 01.10
"Ìîÿ õàòà ñêðàþ". 23.40, 05.10 Ò/ñ
"Íåçàáóòíº" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ.
08.00, 08.30, 09.00 "Íîâèíè". 09.10,
20.35 Ò/ñ "Äâàäöÿòü ðîê³â áåç ëþ-
áîâ³". 11.05, 12.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
14.05 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.00 Ò/ñ
"Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé". 18.10
Ò/ñ "Øëþá çà çàïîâ³òîì". 20.00,
04.30 "Ïîäðîáèö³". 20.30, 05.00
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 22.30 Ò/ñ "
Ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ 2". 00.25 Õ/ô "Êà-
ðàþ÷à ñèëà" (2). 02.20 Õ/ô "Áàãñ³"
(2).

 ICTV
07.00, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.10 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20, 01.05 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.00, 16.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 11.55 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 13.15 Ò/ñ "Ïîëþâàí-
íÿ íà âåðâîëüôà". 14.10, 21.50 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.15,
20.05 Ò/ñ "Áîìáèëî". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 22.50 Õ/ô "Âîëîäàð áóð³".
01.55 Õ/ô "Çàãàäêîâà ³ñòîð³ÿ Áåíä-
æàì³íà Áàòòîíà" (2).

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
12.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Õî÷ó çíàòè". 15.50
"Òè íå îäèí". 16.20 "Äåøåâî òà ñåð-
äèòî" .17.05, 02.25 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40, 03.10 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.55, 01.35 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ïðè-
ñòðàñò³ çà ×àïàºì". 23.20 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 00.00 Í³÷í³ íîâèíè. 00.15
"Ö³êàâå ê³íî" ó Áåðë³í³. 00.45 "Ìè-
êîëà Ðàñòîðãóºâ. "Äàâàé çà æèò-
òÿ!"

ÑÒÁ
05.45, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.15,
18.20 "Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåç-
äàõ". 08.55 "Çâåçäíàÿ æèçíü. Áüåò
çíà÷èò ëþáèò?" 09.55 Õ/ô "Ïàïà
íàïðîêàò" (1). 11.50 "ÌàñòåðØåô".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû".
21.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ôðåéäà" (1). 22.25
"Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ". 00.15 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.10 Õ/ô "Ìè÷-
ìàí Ïàíèí" (1). 02.45 Íî÷íîé ýôèð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Ôóðöåâà. Ëåãåíäà ïðî
Êàòåðèíó" (1). 07.00, 17.00, 19.00,
03.20 Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 09.20, 13.00, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà" (1). 12.00, 04.20 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.30 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 15.35, 02.50 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.50 Ôóòáîë. Ë³ãà ªâðîïè
ÓªÔÀ. 1/16 ô³íàëó. "Áîðäî" (Ôðàí-
ö³ÿ) - "Äèíàìî"(Óêðà¿íà). 00.00 Ä/ñ
"1941". 01.00 Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó. ×åò-
âåðòèé ñåçîí" (2). 02.25 Ò/ñ "Áåç-
ìîâíèé ñâ³äîê - 2" (2). 05.10
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
 06.00 Ä³çíàéñÿ ÿê. 06.05, 12.00 Ò/
ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1). 07.00 Áàé-
äèê³âêà. 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). 12.55, 19.25
Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.30 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35, 20.30 Äàé-
îø ìîëîäüîæ! 15.35, 01.25 Âàéôàé-
òåðè. 16.15 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1).
17.15 Öå ëþáîâ 2. 17.40, 01.00 Ò/
ñ "Ïîëîâèíêè" (1). 18.20, 21.35
Îäíà çà âñ³õ. 19.50, 22.25 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00 Âåëèêà
ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè. 23.00 Íàä-
òî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25 Àíåê-
äîòè. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3).
02.15 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 - Ä/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - "×ÀÑ".
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà"
(ïîâòîð). 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ" .
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ. 17:50 -  Ì/ô.
18:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïðÿ-
ìèé 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

06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷ü ïî
ìíå, Àðãåíòèíà!" 10.05, 16.55 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 11.05 Ò/ñ "Ïàïèíû äî÷-
êè". 13.20, 14.35 Kids Time. 13.25
Ì/ñ "ÊîòÏåñ". 14.50, 15.50 Teen
Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóçüÿ". 15.55,
21.55 Ò/ñ "Ñâåòîôîð". 17.55, 20.50
Ò/ñ "Âîðîíèíû". 19.25, 01.15 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 23.00 Ò/ñ "Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå". 00.05 Ò/ñ "Äíåâíèêè âàì-
ïèðà 2" (2). 01.25 Ò/ñ "Ýâðèêà". 02.10
Ò/ñ "Þæíàÿ òåððèòîðèÿ" (2). 02.55
Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé. 03.00 Ò/ñ
"Øêîëà". 03.25 Çîíà íî÷³. 03.30 ²âàí
Ìàçåïà

Ï’ßÒÍÈÖß, 22 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó.
07.15 Çàãîëîâêè. 07.20, 07.40 Êðà¿-
íà on line. 07.35 Åðà á³çíåñó. 07.45
Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15
Õ/ô "×àêëóíêà". 15 ñ. 08.55 Õ/ô
"Áëàã³ íàì³ðè". 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ".
11.00 Ä³àëîã ³ç êðà¿íîþ. 14.30 Ñîö-
³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í". 15.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 16.00 Ïîãîäà. 16.05
Ì³ñöå çóñòð³÷³. 17.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
17.40 Êðèâå äçåðêàëî. 20.20 After
Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live).
20.40 Øóñòåð Live. Çà ëàøòóíêà-
ìè. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Ä³ëî-
âèé 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 Ïðî ãîëîâíå. 01.50 After Live
(Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live).

   Êàíàë «1+1»
06.05, 06.35 Ì/ô "×åðâîí³ Øàïî÷-
êè". 07.00, 19.30, 05.25 "ÒÑÍ". 07.55,
03.50 Ò/ñ "Âåñíà ó ãðóäí³". 08.55,
04.35 Ò/ñ "Æ³íî÷³ ìð³¿ ïðî äàëåê³ êðà¿"
(1). 10.00, 14.00 Ò/ñ "Âåðîí³êà: âòðà-
÷åíå ùàñòÿ". 11.00 "Ä³àëîã ç êðà¿-
íîþ. Â³êòîð Ôåäîðîâè÷ ßíóêîâè÷".
15.05, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.00 "Âå÷³ðí³é Êè¿â". 21.50
Õ/ô "Ãðà ñìåðò³". 23.50 Õ/ô "Àìåðè-
êàíåöü" (2). 01.55 Õ/ô "Ì³é êóçåí
Â³íí³" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.25, 04.35 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 Ò/ñ "Äâàäöÿòü ðîê³â áåç ëþ-
áîâ³". 11.05, 12.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
14.05 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.00
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00, 18.10 Ò/ñ
"Øëþá çà çàïîâ³òîì". 20.00, 04.05
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Òîê-øîó ç Àííîþ
Áåçóëèê "Ñïðàâåäëèâ³ñòü". 22.30 Õ/
ô "Ñëóæó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçó" (2).
00.35 Õ/ô "Ïðàâîñóääÿ âîâê³â" (2).
02.10 Õ/ô "Êðàé" (2).

 ICTV
06.55, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.05 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50 Ïðîâîêàòîð.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20,
00.55 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00,
16.45 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
11.00 Ä³àëîã ç êðà¿íîþ. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 13.05 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà
âåðâîëüôà". 14.00, 21.50 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.05, 20.05
Ò/ñ "Áîìáèëî". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
22.50 Õ/ô "Ñîö³àëüíà ìåðåæà" (2).
01.40 Õ/ô "Êîðîëåâà ïðîêëÿòèõ" (2).
03.15 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.40 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
12.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Õî÷ó çíàòè". 15.50
"Òè íå îäèí". 16.20 "ªðàëàø". 17.05
"×åêàé íà ìåíå". 18.40 "Ëþäèíà ³
çàêîí". 19.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 21.00
"×àñ". 21.30 "Äâ³ ç³ðêè". 23.05
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.55 Õ/ô "Ïðè-

ç³ðîê. 11.00 Ò/ñ "Äîðîãà ìîÿ ëþäè-
íà" (1). 12.50 Ò/ñ "Âè çàìîâëÿëè
âáèâñòâî" (1). 15.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
17.00, 19.20 Ò/ñ "Ôóðöåâà. Ëåãåí-
äà ïðî Êàòåðèíó" (1). 21.20 Ò/ñ "Äðó-
ãå ïîâñòàííÿ Ñïàðòàêà" (1). 23.20
Ò/ñ "Äèêèé" (2). 01.10 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³" (2). 02.50 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê"
(1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00
Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.25 Ì/ñ

"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.00 Ì/ñ
"Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 12.45 Ò/ñ "Ïîëî-
âèíêè" (1). 14.15 Õ/ô "Äî á³ñà êî-
õàííÿ" (1). 16.15 Õ/ô "Ñàõàðà" (1).
18.55 Õ/ô "Òàêñ³ 2" (2). 20.40 Â³òàëü-
êà. 22.25 Ùî ÿêùî?. 23.00 Õ/ô "28
äí³â ïîòîìó" (3). 01.10 Õ/ô "Êóð'ºð"
(2). 02.40 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Ä/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -  Ì/ô. 10:30
-  "×àñ". 11:05 - "Òî÷êà çîðó" (ïî-
âòîð). 12:00 - Ä/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Ä/ñ. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/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-ñòó-
ä³î" . 23:35 - Õ/ô. 01:20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

06.35 Ò/ñ "Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî". 09.00
Ì/ñ "Ðîãà è Êîïûòà: Âîçâðàùåíèå".
09.35 Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêà-
ðà". 10.00 Ôàéíà Þêðàéíà. 10.45
Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 12.15 Ëþäè
Õ. 13.15 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. 14.20
Ò/ñ "Ïàïèíû äî÷êè". 17.30, 23.55 Õ/
ô "Ïðèøåëüöû 2: Êîðèäîðû âðåìå-
íè". 20.05 Õ/ô "Íåâåçó÷èå". 22.00
Õ/ô "Øåô". 23.50 Ñïîðòðåïîðòåð.
02.15 Ò/ñ "Ýâðèêà". 02.55, 03.50
Çîíà íî÷³. 03.00 Äåñÿòà ìóçà â
Óêðà¿í³ (Ô³ëüì Òðåò³é). 03.55 Ï³ä
çíàêîì á³äè

ÍÅÄ²Ëß, 24 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 06.40 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó.
07.10 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 07.40 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 09.05 Ôð³ñòàéë. Êóáîê
ñâ³òó. 10.25 Êðîê äî ç³ðîê. 11.05 Ìàþ
÷åñòü çàïðîñèòè. 11.50 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ. 12.40 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
13.30 Ïîãîäà. 13.35 Õ/ô "Ïî¿çäêà
÷åðåç ì³ñòî". 14.40 Ì³ñöå çóñòð³÷³.
16.05 Êðèâå äçåðêàëî. 18.05 Ïîãî-
äà. 18.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
18.50 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Ìàìî,
â³÷íà ³ êîõàíà". 20.50 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.30
Òî÷êà çîðó. 21.55 Ãîëîâíèé àðãó-
ìåíò. 22.05 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Ïîãîäà.
23.40 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 00.50
Êîíöåðò "Î.Áóëäàêîâ. Íàø ãåíåðàë,
ìèñëèâåöü ³ ðèáàëêà". 2 ÷. 01.20
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 01.50 Òî÷êà çîðó.
02.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 02.40
Ãîëîâíèé àðãóìåíò. Ãîë³âóäó".

 Êàíàë «1+1»
06.05, 04.30 Õ/ô "Ïîö³ëóé ìåíå,
òîâàðèøó" (1). 07.50 Ìóëüòô³ëüì
(1). 08.10 "Ðåìîíò +". 09.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï
³ Äåéë" (1). 11.00 "Êóë³íàðí³ êóðñè ç
Þ.Âèñîöüêîþ. ²òàë³ÿ. Òîñêàíà".
11.25 Ìóëüòô³ëüì. 12.00 "Íåä³ëÿ ç
êâàðòàëîì". 13.00 Õ/ô "Ðîìàí
âèõ³äíîãî äíÿ". 15.15 Õ/ô "Çíàéäà-
2" (1). 19.30, 00.05 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
20.15 Õ/ô "Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà,
àáî Íîâ³ ïðèãîäè Øóðèêà" (1).
22.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.00 "×òî?
Ãäå? Êîãäà?" - çâåçäíûå âîéíû.
01.05 Õ/ô "Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ" (3).
02.50 Õ/ô "Ðàéîí ¹ 9" (2).

ÑÓÁÎÒÀ, 23 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 09.00 Øóñòåð-Live. 12.10 Ä³àëîã ³ç
êðà¿íîþ. 15.30 Ì³ñöå çóñòð³÷³. 16.45
Ñâ³ò àòîìà. 16.55 Êîíöåðò äî Äíÿ
çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè "Îô³öåðñüêà
÷åñòü". 17.30 Êðèâå äçåðêàëî. 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Êàáì³í:
ïîä³ÿ òèæíÿ. 21.25 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
21.50 Êðèâå äçåðêàëî. 22.50 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é

ãîëîñ. 23.25 Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.50
Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.40 Êîíöåðò
"Î.Áóëäàêîâ. Íàø ãåíåðàë, ìèñëè-
âåöü ³ ðèáàëêà". 1 ÷. 01.20 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 01.30 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ.
01.40 Ä³àëîã ³ç êðà¿íîþ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.15 Õ/ô "Áîñ íà
2 òèæí³" (1). 08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
09.00 "Õòî òàì?" 10.10, 10.35 Ì/ñ
"×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00 "Ñâ³ò íàâè-
âîð³ò - 4: Â'ºòíàì". 12.05 Ìóëüòô³ëüì
(1). 12.20 Ì/ô "Ïîïåëþøêà: Ïîâíèé
âïåðåä!" (1). 14.05 Õ/ô "Ì³é êóçåí
Â³íí³" (1). 16.40 "Âå÷³ðí³é Êè¿â".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 2". 19.30,
05.20 "ÒÑÍ". 20.00 "23 ëþòîãî ó
âåëèêîìó ì³ñò³". 22.00 Õ/ô "Ðàéîí
¹ 9" (2). 00.10 Òîì Êðóç ó äðàì³
"Êîêòåéëü" (2). 02.10 Õ/ô "Ãðà ñìåðò³"
(2). 03.40 Õ/ô "Àìåðèêàíåöü" (2).

IÍÒÅÐ
07.05 Õ/ô "Ó çîí³ îñîáëèâî¿ óâàãè"
(1). 09.00 "Îðåë ³ Ðåøêà". 10.00
Ïðîãðàìà "Ñìà÷íå ïîáà÷åííÿ".
11.00 Êîíöåðò "Âå÷³ðí³é Êè¿â". 12.55
"Âåëèêà ð³çíèöÿ". 14.05 Õ/ô "Çíèêëà
³ìïåð³ÿ". 16.15 Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü ãóìîðó "Þðìàëà". 20.00, 04.20
"Ïîäðîáèö³". 20.25 Êîíöåðò "23 ëþ-
òîãî ó Âåëèêîìó ì³ñò³ 2012". 22.25
Õ/ô "Ìîñêîâñüêèé æèãàëî" (2). 00.30
Õ/ô " Á³ëüøå, í³æ äðóã" (2). 02.15 Õ/
ô "Ñï³ä³ ãîíùèê". 04.45 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü".

ICTV
06.30 Ì/ô "Òîì ³ Äæåðð³ ïðîòè êà-
ðèáñüêèõ ï³ðàò³â". 07.35 Õ/ô "Äî÷êà
ÿêóäçè". 09.05 Ç³ðêà YouTube. 10.00
Äà÷à. 11.00 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ.
11.55, 15.35 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 12.50
Çà êåðìîì. 13.15 Õ/ô "Âîëîäàð
áóð³". 16.10 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
17.00 Åêñòðåíèé âèêëèê. 17.50 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Ðîäè÷". 20.40 Õ/ô
"Ñïðàâà ÷åñò³". 22.30 Õ/ô "Âàíòàæ
200" (2). 00.10 Õ/ô "Ìîðô³é" (2). 02.05
Õ/ô "Êî÷åãàð" (2). 03.25 Õ/ô "Ñîö-
³àëüíà ìåðåæà" (2).

ÎÐÒ
06.10 "Ãåí³¿ ³ ëèõîä³¿". 06.35 Õ/ô
"Îñîáëèâî âàæëèâå çàâäàííÿ". 1
ñ. 07.45 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 08.15
Õ/ô "Äîëÿ ëþäèíè". 10.15 Õ/ô "Íå-
áåñíèé òèõîõ³ä". 12.20 Õ/ô "Îô³öå-
ðè". 14.00 "Ãåîðã³é Þìàòîâ. Òðàãå-
ä³ÿ îô³öåðà". 14.45 Õ/ô "Íà â³éí³ ÿê
íà â³éí³". 16.40 Õ/ô "Áðåñòñüêà ôîð-
òåöÿ". 19.00 Ñâÿòêîâèé êîíöåðò äî
Äíÿ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè. 21.00
"×àñ". 21.20 Õ/ô "Á³ëèé òèãð". 23.15
Õ/ô "Ï'ÿòü íàðå÷åíèõ". 01.05 Õ/ô
"Ìàäàãàñêàð". 03.40 Õ/ô "Ãðîìàäÿ-
íèí Ëüîøêà". 05.05 "Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
06.30 Õ/ô "Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð"
(1). 08.05 "Êàðàîêå íà Ìàéäàíå".
09.00 "Åäèì äîìà". 10.00
"ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 10.55 "Õàòà íà
òàòà". 12.35 "Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà
Áèëûê. Êîãäà ëþáîâü ñòàíîâèòñÿ
ÿäîì". 14.15 "Ìîÿ ïðàâäà. Îëüãà
Ñóìñêàÿ. Áåç ïðàâà íà ñëåçû".
15.10 "Ñëåäñòâèå âåäóò
ýêñòðàñåíñû". 19.00 Õ/ô "Ìàìî÷êà
ìîÿ" (1). 22.40 "Äåòåêòîð ëæè - 3".
23.45 "Çâåçäíàÿ æèçíü. Áüåò çíà÷èò
ëþáèò?". 01.40 Õ/ô "Âèé" (1). 02.55
Íî÷íîé ýôèð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.15 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 08.15, 03.40 Õ/ô "×îð-
òîâå êîëåñî" (1). 10.00 Òàºìíèö³

IÍÒÅÐ
07.45 Õ/ô "Õ³ä ó â³äïîâ³äü" (1).

09.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñü-
êîãî". 10.10 Õ/ô "Ìîñêîâñüêèé æè-
ãàëî". 12.15 Ò/ñ "Íàðêîìîâñêèé
îáîç" 1-4ññ (1). 16.25 Ì³æíàðîä-
íèé ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà".
20.00, 02.40 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
20.55 Õ/ô "Ëþáèòè íå ìîæíà çàáó-
òè". 22.55 Õ/ô "Ïîäîðîæ äî öåíòðó
çåìë³". 00.45 Õ/ô "Óâåñü öåé äæàç"
(2). 03.25 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü II".

 ICTV
06.00, 04.50 Ñâ³òàíîê. 06.50 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 07.40 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 08.00 Äà÷à. 09.00 Îñ-
íîâíèé ³íñòèíêò. 09.30, 13.00 Äè-
âèòèñÿ âñ³ì! 10.30 Îë³ìï³Ëÿïè.
11.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00 Ìóëüò
îñîáèñòîñò³. 12.20 Êðèì³íàëüíèé
îáëîì. 13.40 Õ/ô "Äî÷êà ÿêóäçè".
15.10 Õ/ô "Ñïðàâà ÷åñò³". 16.55 Õ/
ô "Ðîäè÷". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
19.30 Õ/ô "Ãðîçîâ³ âîðîòà". 23.10
²íøèé ôóòáîë. 23.35 Õ/ô "Çàáîðî-
íåíà ðåàëüí³ñòü" (2). 01.10 Õ/ô
"Ìîðô³é" (2). 03.00 Õ/ô "Âàíòàæ
200" (2). 04.35 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
06.15 Õ/ô "Îñîáëèâî âàæëèâå çàâ-
äàííÿ". 2 ñ. 07.30 Õ/ô "Ñêðèíüêà
Ìàð³¿ Ìåäè÷³". 09.00 "Çäîðîâ'ÿ".
10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 10.35
"Äîêè âñ³ âäîìà". 11.30 "Ôàçåíäà".
12.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ.
"Íàòóðàëüíà æåðñòü". 13.05 "Äâ³
ç³ðêè". 14.40 Õ/ô "Ñîëäàò ²âàí
Áðîâê³í". 16.15 Õ/ô "²âàí Áðîâê³í
íà ö³ëèí³". 17.55 "Ëåîí³ä Õàðèòî-
íîâ. Ïàä³ííÿ ç³ðêè". 18.55 "Êëóá

Âåñåëèõ ³ Êì³òëèâèõ". Âèùà ë³ãà
.21.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 22.00
"Ìóëüò îñîáèñòîñò³". 22.30
"Yesterday live". 23.30 "Ïîçíåð".
00.25 "Ìåðèë³í Ìîíðî. Íåçàòðåáó-
âàíèé áàãàæ". 01.30 Õ/ô "Ðîìàíñ
ïðî çàêîõàíèõ". 03.40 Õ/ô "Ö³ëêîì
ñåðéîçíî".

ÑÒÁ
04.45 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!" (1). 05.40,
01.40 Õ/ô "Àâàðèÿ - äî÷ü ìåíòà" (1).
07.15 "Åäèì äîìà". 08.15 "Êóëèíàð-
íàÿ äèíàñòèÿ". 10.05 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàíå". 11.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ôðåé-
äà" (1). 15.15 Õ/ô "Ìàìî÷êà ìîÿ" (1).
19.00 "Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ". 20.00
Õ/ô "Ðîçà ïðîùàëüíûõ âåòðîâ" (1).
21.45 Õ/ô "Æåëàíèå" (1). 23.50 Õ/ô
"Îò òþðüìû è îò ñóìû" (2). 03.15
Íî÷íîé ýôèð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.40
Ïîä³¿. 07.00, 04.35 Õ/ô "Íàðå÷åíà
íà çàìîâëåííÿ" (1). 09.00 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó. 11.00
Ò/ñ "Äîðîãà ìîÿ ëþäèíà" (1). 12.50
Ò/ñ "Âè çàìîâëÿëè âáèâñòâî" (1).
14.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.00 Ò/ñ
"Ôóðöåâà. Ëåãåíäà ïðî Êàòåðèíó"
(1). 19.00, 03.50 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00,
21.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 23.00 Òîê-
øîó "Âåëèêèé ôóòáîë". 00.30 Ò/ñ
"Äèêèé" (2). 02.15 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³"
(2).

Ò Å Ò
06.00, 12.40 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ
"Ëóíò³ê" (1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäè-
ê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.00 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/
ô "Àñòåð³êñ ³ Êëåîïàòðà" (1). 13.05
Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.  13.40 Ò/ñ "Ïî-
ëîâèíêè" (1). 14.40 Õ/ô "Ñàõàðà" (1).
17.10 Õ/ô "Òàêñ³ 2" (1). 18.55 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 20.00 Øóðè-Ìóðè.
21.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 23.00 Õ/
ô "Ìèìðà" (1). 00.45 Õ/ô "Îá'ºêò ìîãî
çàõîïëåííÿ" (1). 02.30 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Ä/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:05 - Ìóçè÷íà
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30 - "×àñ"
. 11:00 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - "Äóõîâíå äæåðåëî"
(ïîâòîð). 13:45 -  Ì/ô. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Ä/ñ. 16:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -  Ì/ô.
18:30 - Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:20 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â". 21:10 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 22:35 - Õ/ô . 00.20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
07.45 Öåðêîâü Õðèñòîâà. 08.00
Ñïðîñèòå ó äîêòîðà. 08.25, 09.35
Ì/ñ "Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà".
09.00 Ì/ñ "Ðîãà è Êîïûòà: Âîçâðà-
ùåíèå". 09.55 Ì/ô "Ñêóáè-Äó: Àá-
ðàêàäàáðà-Äó". 11.25 Ò/ñ "Ñ÷àñò-
ëèâû âìåñòå". 15.20 Õ/ô "Øåô".
17.10 Õ/ô "ßãóàð". 19.15 Õ/ô "Ïÿ-
òûé ýëåìåíò" (2). 22.00 Õ/ô "Áëýéä"
(2). 00.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 00.25 Õ/
ô "Íåâåçó÷èå". 02.15 Ò/ñ "Ýâðè-
êà". 02.55, 03.55 Çîíà íî÷³. 03.00
Äæåðåëà Â³ò÷èçíè.
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ì.Ìóêà÷åâî,
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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 – 18
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 12
     îäðóæèëîñÿ –

3 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 15 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН (21.03�20.04).
На роботi визнають
вашу компетентнiсть i
вашi зусилля будуть

винагородженi. До кiнця тиж�
ня фiнанси вас радувати�
муть. Але вдома можуть ви�
никнути проблеми з
сусiдами.

ТIЛЕЦЬ (21.04�21.
05). У вас є всi мож�
ливостi для виконання
тiєї роботи, яку вам

довiрили. I ви з вражаючою
легкiстю досягнете вiдмiнних
результатiв. Необхiдну мо�
ральну пiдтримку вам на�
дасть один ваш друг.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Не дивлячись
на деякi напруженi
моменти, справи

йдуть непогано. Ви вичер�
паєте всi джерела задово�
лення i радостi. Але середи�
на тижня призве вас до
обережностi в нових знайом�
ствах.

РАК (22.06�23.07).
Вашi вiдносини з ко�
легами, як i щоденне
виконання своїх
обов`язкiв, склада�

ються добре. Перебуваючи у
вiдмiнному станi здоров`я, ви
дiятимете ефективно i

енергiйно. Удома на
вас чекає сiмейна
iдилiя.
ЛЕВ (24.07�23.08).
На початку тижня ви

вiдчуєте себе пiд тиском, в
роботi буде потрiбна велика
автономiя. Ви витрачатиме�
те грошi, не замислюючись.

ДIВА (24.08�23.09).
Тиждень пiдкреслить
вiдомим ваш скрупу�
льозний характер,
схильнiсть до аналiзу.

З`явиться можливiсть пiдпи�
сати контракт в iдеальних
умовах. Не вiдмовляйтеся вiд
пропозицiй, якi дозволять вам
розширити коло знайомств.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Iстотно покра�
щають умови вашої
роботи. Вашi колеги

додадуть вам упевне�
ностi в собi. Ви докладете всi
зусилля, щоб збiльшити
грошовi надходження.

СКОРПIОН (24.10�
22.11). Необхiдно ви�
користати всю свою
винахiдливiсть i умiн�

ня, щоб знайти компромiси в
нестабiльному клiматi вiд�
носин з колегами. З фiнан�
сової точки зору ви не одер�
жите те, чого бажаєте.

СТРIЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ви все ще бу�
дете стурбованi фi�
нансовою ситуацiєю.
У серединi тижня мо�

жуть виникнути непоро�
зумiння з адмiнiстрацiєю.
Сiмейне життя буде менш ак�
тивним, але ви зможете до�
помогти своїм друзям.

КОЗЕРIГ (22.12�
20.01). В кiнцi тижня
ситуацiя на роботi
здасться вам бiльш

простою i ясною. Врештi�
решт один з друзiв допоможе
вам вибратися з фiнансових
проблем. Не пiддайтеся на
провокацiї у сiмейному колi.

ВОДОЛIЙ (21.01�
19.02). Цього тижня ви
будете неймовiрно
завантаженi робо�

тою. Всю увагу буде направ�
лено на полiпшення фiнан�
сової ситуацiї. Ви будете дуже
вимогливi до друзiв i близьких
людей.

РИБИ (20.02�20.03).
Ви нiколи не витра�
чаєте час даремно i не
вибираєте легкий

шлях в досягненнi успiхiв,
тому вже до середини тижня
можете розраховувати на
новi, значнiшi грошовi ресур�
си. Сiм`я потребує вашої
любовi.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 18.02.13 – 24.02.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Жительницам французской сто�
лицы официально разрешили по�
являться в общественных местах
в брюках. Запрет, который был
введен в 1799 году, отменен по ре�
шению министра по правам жен�
щин Наджат Валло�Белькасем.

Ранее устаревшее положение
неоднократно пытались отме�
нить, но власти откладывали ре�
шение, ссылаясь на то, что в на�
стоящее время не стоит уделять

внимание "правовой археологии".
Закон о внешнем виде гласил,

что женщины могут носить брюки
только по специальному разре�
шению. Кроме того, появляться в
"мужской одежде" на людях мож�
но было и в исключительных слу�
чаях, например – на велосипеде
или верхом на лошади. Закон пе�
режил несколько редакций, но до
последнего времени так и не был
отменен.

Согласно нормативному акту,
полиция Парижа могла
задержать даму в брю�
ках, но на практике за�
кон не применялся.
Тем не менее правоза�
щитники и борцы за
равные права женщин и
мужчин регулярно пы�
тались добиться отме�
ны закона.

Ðàçãîâàðèâàþò  äâå ïîä-
ðóãè ïî òåëåôîíó:

– Ñëóøàé, Ñâåòêà  óæå â
ðîääîìå!

– Äà?! À ÷òî ñ íåé ñëó-
÷èëîñü?

Âñòðå÷àþòñÿ äâå ïîä-
ðóãè:

– Òû ÷åãî òàêàÿ ãðóñò-
íàÿ? – ãîâîðèò îäíà.

– Äà âîò, ïðèøåë â÷åðà
ëþáîâíèê, òàê âñå õîðîøî
ñäåëàë,  à ïîòîì ïðèøåë
ìóæ è ïåðåäåëàë âñå ïî-
ñâîåìó.

Îäèí îñåë ãîâîðèò äðó-
ãîìó:

– Çíàåøü, ÿ òàê õî÷ó,
÷òîáû ìîÿ æåíà ìíå èç-
ìåíèëà!

– Äà òû ÷òî! Çà÷åì?
–Òîãäà ÿ áóäó ïîõîæ íà

áëàãîðîäíîãî îëåíÿ.

Îôèöèàíò:
– Ìàäàì, ïî÷åìó âàø

ìóæ çàëåç ïîä ñòîë?
– Ýòî íå ìóæ, ìóæ ñòî-

èò â äâåðÿõ...

–"Ñêîðóþ" âûçûâàëè?
– Äà, åùå â äåòñòâå.

– Ïî÷åìó Ðîáèí Ãóä ãðà-
áèë òîëüêî áîãàòûõ?

– À ÷òî ñ áåäíûõ
âîçüìåøü-òî?

Ó÷èòåëüíèöà îò÷èòû-
âàåò Âîâî÷êó:

– ×òî æ òû òàê ðóãà-
åøüñÿ-òî. Òû æå, íàâåð-
íîå, è íå çíàåøü, ÷òî ýòè
ñëîâà îáîçíà÷àþò.

– Çíàþ.
– ×òî æå?
– ×òî ó ïàïû ìàøèíà íå

çàâîäèòñÿ.

☺ ☺ ☺

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,  24 ЛЮТОГО, 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.
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