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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.

ОДНIЙ з найстарiших жителiв свiту українцi Катеринi
Iванiвнi Козак  з Iвано�Франкiвщини сповнилося 116
рокiв. Її iм’я записано до Книги рекордiв України.

НАЙБIЛЬШИМ покупцем золота у свiтi є Росiя. За да�
ними  МВФ, за останнi десять рокiв Центробанк Росiї
купив 570 тонн  цiнного металу.Це  на чверть бiльше, нiж
Китай,  який посiдає друге мiсце.

У РIО6де6Жанейро  вiдбувся знаменитий бра�
зильський карнавал з конкурсом найпопулярнiших ла�
тиноамериканських танцiв.

БРИТАНСЬКИЙ уряд готується до можливого
вiд’єднання i оголошення незалежностi Шотландiї.

У ЗВ’ЯЗКУ з тривалим потеплiнням  у Криму зацвiв
бузок.

ЯПОНСЬКА будiвельна компанiя розробила проект
будинкiв з врахуванням потреб  для проживання в ньо�
му домашнiх кiшок.

КИТАЙ став лiдером  свiтової торгiвлi, вперше
обiйшовши США. Сума  iмпорту й експорту  у минулому
роцi  в КНР становила 3,87 трильйона доларiв.

ЕКСПЕДИЦIЯ чернiгiвських  вчених виявила у печерi
кримської гори Чатирдаг  кiстяк древнього бiзона, який
на їх думку, жив  50 тисяч рокiв тому. Перед цим тут вже
знайдено  скелети  мамонта, печерного лева i печерно�
го ведмедя.

В ОСТАННI кiлька рокiв Україна посiдає  друге�третє
мiсце  у свiтi по числу курильщикiв, кiлькiсть яких скла�
дає 15,5 млн. чоловiк. Бiльше – лише у Росiї.

Рідні та близькі шестирічного Ар�
темчика просять небайдужих людей
допомогти в лікуванні дитини. Була
зроблена операція по видаленню пух�
лини головного мозку. Життя дитини
в небезпеці. Лікарі радять, якнайш�
видше провести лікування за кордо�
ном з НІМЕЧЧИНІ або ІЗРАЇЛІ, Шан�

си на одужання ще є. Ми віримо Богу і знаємо, що все в
Його руках. Артемчик молиться і вірить, що Господь його
зцілить.

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

АТ "КОМІНВЕСТБАНК"
Отримувач: ТРАНЗИТНИЙ РАХ. ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПК
Рахунок отримувача: № 29245077000002
Банк отримувача: АТ "КомінвестБанк"
МФО 312248 КОД ОКПО 19355562
Призначення платежу: зарахування на
КР Шипот Тетяна Іванівна
№ рах.26254054751001

Контактні телефони:
050 5886535 Денис, 095 8309860 Тетяна.

БЛАГОСЛОВИ ВАС БОЖЕ!

ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ,
ÄÎÏÎÌÎÆ²ÒÜ!
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ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ
� 2 приміщення площею 40 і 29 кв.м. на вул. Миру�

7 під офіс або магазин. Тел.: 09566317435

ПОТРІБНІ НА  РОБОТУ
�досвідчений  косметолог, спеціалісти з манікю�

ру та педікюру. Тел.: 09566317435

Öèìè äíÿìè ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ìóêà÷å-
âî» îòðèìàëà ïîâ³äîìëåííÿ   Îðãêîì³-
òåòó Íàö³îíàëüíîãî á³çíåñ-ðåéòèíãó
ïðî òå, ùî íà îñíîâ³ íàóêîîîáãðóíòî-
âàíî¿ ñòàòèñòè÷íî¿ ìåòîäîëîã³¿ ðåé-
òèíãóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ  Óêðà¿íè çà
ðåçóëüòàòàìè 2011-2012 ðîêó  ÒçÎÂ
«Ãàçåòà «ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»  óâ³éøëà â
äåñÿòêó êðàùèõ ó ãàëóç³ â Çàêàðïàòñüê³é
îáëàñò³ ³ ñòàëà áðîíçîâèì ïðèçåðîì Íà-
ö³îíàëüíîãî á³çíåñ-ðåéòèíãó. Ðåäàêö³ ¿ íàäàºòü-
ñÿ ñòàòóñ «Ë²ÄÅÐ ÃÀËÓÇ² - 2012» ç âðó÷åííÿì ïàì’ÿòíî¿  íàñò³ííî¿
ìåäàë³ ³ç çîëîòèì íàíåñåííÿì  ³ áåçêîøòîâíå ïðàâî  íà âèêîðèñòàííÿ
â³äïîâ³äíî¿ ñèìâîë³êè ïðèçåðà Ðåéòèíãó.  Ïîä³áíîãî ð³âíÿ ðåéòèíãó ³
â³äçíàêè  íàøà ãàçåòà îòðèìóâàëà 2007-ãî ðîêó.
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3 березня – вибори до обласної ради.

Зробіть правильний вибір!

Подивіться на склад рад
різних рівнів, від Верховної
до сільських – скільки там
молодих депутатів? Можна
перелічити на пальцях. Реш�
та – літні люди, які «засіда�
ють» роками? Чи можна че�
кати від них новаторських
ідей та підходів до вирішен�
ня нагальних соціально�еко�
номічних питань?  Запитан�
ня, на мою думку, риторич�
не.

У молоді потрібно вихову�
вати не тільки потяг до знань,
але й лідерські якості. Зго�
ден, не кожному це дано. Але,
якщо молода людина демон�
струє ці якості, то її варто
підтримувати. Віктора Івано�
вича Балогу, гадаю, пред�

ставляти не потрібно. Він
талановитий менеджер, уп�
равлінець, новатор. Таким
виховав і свого сина Андрія.

Закінчивши Університет
Північної Дакоти (США) за
спеціальністю «Бізнес�еко�
номіка» Андрій розпочав
трудову діяльність на посаді
директора мукачівського
ТзОВ «МІМ», де працює й до
сьогодні.

Дуже часто наші земляки
– талановиті люди,  здобув�
ши освіту в Україні, від’їжд�
жають на роботу за кордон.
Андрій навпаки – здобувши
прекрасну освіти в Америці,
оволодівши іноземними мо�
вами, повернувся в рідне
Мукачево.

Останні два роки він вико�
нує ще й  великий обсяг гро�
мадської та благодійної ро�
боти на благо мукачівців:
підтримує дітей з обмеже�
ними можливостями, тала�
новиту молодь, є ініціатором
проведення багатьох куль�
турно�мистецьких заходів.

Юнак виріс на моїх очах.
Скільки його пам’ятаю, зав�
жди відзначався допитливі�
стю і скромністю, шаною до
старших, прагненням дотри�

муватися слова, доводити
кожну почату справу до кінця.
Такий він і сьогодні.

На початку березня відбу�
дуться довибори в Закар�
патську обласну раду. Кон�
ференція обласної органі�
зації Єдиного Центру одно�
голосно висунула Андрія
Вікторовича Балогу канди�
датом у депутати в Мукачі�
вському одномандатному
мажоритарному виборчому
окрузі № 5.

 Сподобалися мені слова,
сказані Андрієм на цій кон�
ференції: «Я взяв на себе
зобов’язання перед вибор�
цями і не виконати їх не маю
права. Адже тільки іду в пол�
ітику і починати з недотри�
мання слова, – означатиме
поховати себе як політика».

3 березня я і моя родина
будемо голосувати за Анд�
рія Балогу й до цього закли�
каю всіх мукачівців. Абсо�
лютно впевнений, що Андрій
як депутат Закарпатської об�
ласної ради зробить для на�
шого міста багато корисних
справ.

Василь ПЕТЬОВКА,
народний депутат

України.

ПОЛІТИКА МАЄ
ОМОЛОДЖУВАТИСЯ

Cëîâî äî âèáîðö³â Ìóêà÷åâà

Колись у Андрія Балоги виникла ідея, на основі якої
вже нині розробляється проект благоустрою річки Ла�
ториця в межах Мукачева. Тобто, зараз ми разом пра�
цюємо над тим, як вздовж річки розробити підпори,
щоб підняти рівень води, для облаштування у місті
пляжу та зони відпочинку для людей. Наразі ця ідея
вже на стадії готового проекту. І ми сьогодні вирішує�
мо питання коштів для його втілення.

Слід зауважити, що від реалізації цього проекту за�
лежатиме і стан здоров’я, і якість дозвілля мукачівців.

На прикладі такої співпраці із Андрієм Балогою можу
сказати, що він всесторонньо і грамотно підходить до
вирішення питання від зародження ідеї до логічного
бачення його кінцевого результату. Тому вважаю, що
такі послідовні і відповідальні люди як він повинні бути
в обласній раді.

Едуард БАРЧІЙ,
Заступник начальника
«Басейнового управлі5

ння водних ресурсів
річки Тиса»

Василь ПЕТЬОВКА,
народний депутат

України.

По�перше, я дуже добре знаю батька Андрія Балоги.
Він обов’язкова і порядна людина, тому виховати по�
ганого сина він аж ніяк не міг. Переконана, що він не
дасть сину піти невірним шляхом.

По�друге, їхня родина шанована у краї і допомагає
місту і району вже протягом 15 років.

Сам же Андрій навчався в Америці. Він бачив інше
життя, у нього інше бачення світу. Знаю, коли він сти�
кається із проблемою, одразу ж бачить, як її вирішити.
Мені це імпонує. Він не відмовляється від роботи, якою
б вона не була. А ще, Андрій Вікторович ніколи не був
замішаний у всіляких бійках чи якихось нечистих спра�
вах — він порядна і чесна людина.

А те, що він молодий, вважаю, саме таким потрібно
давати дорогу. Адже вони по�іншому бачать світ. Щодо
Андрія Балоги, переконана: саме він відстоюватиме
рідне місто в обласній раді. І я йому вірю!

Євгенія ДЕРКАЧ,
голова Мукачівської мі5
ської екологічної орган5
ізації «Зелений світ
«Право на життя», депу5
тат Мукачівської міської
ради, заслужений пра5
цівник охорони здоров’я
України

16 лютого 2013 року, у
суботу, у Мукачеві на ву5
лиці, яка нині носить ім’я
Рауля Валленберга відбу5
лася подія, яку відразу
можна віднести до таких,
які за своєю значущістю
виходять за рамки одного
міста, або краю, вони ста5
ють надбанням людства.

Мукачево, як і більшість
міст, які розташовані в регі�
оні, що межує з іноземними
країнами, а у нас таких країн�
сусідів аж чотири,  характе�
ризується багатонаціональ�
ним та поліконфесійним
складом населення, яке про�
тягом багатовікової історії
співіснування виробило і
продовжує виробляти ха�
рактерні для всієї громади
риси взаємоповаги, толе�
рантності та взаємопідтрим�
ки. Ми часто, навіть не заду�
муючись, говоримо про те,
що в нашому місті протягом
століть у мирі та дружбі
живуть поруч  представники
багатьох націй і народно�
стей, що ми єдина багато�
національна мукачівська ро�
дина. І це відповідає
дійсності.

Однак і в нашій історії
були трагічні часи  не такого
вже й далекого минулого,
сповненого сліз та болю,
часи про які ми жодного разу
не повинні забувати і роби�
ти все для того, щоб вони

Вони ставали Праведниками,
 або відкриття меморіальної дошки Раулю Валленбергу в Мукачеві

вже ніколи не повернулися.
Мало хто думав, що після

братовбивчої з багатомільй�
онними жертвами Першої
світової війни  можуть роз�
початися ще жахливіші Дру�
га світова та Велика Вітчиз�
няна війни.

Що в Мукачеві, місті у яко�
му майже половину населен�
ня складали євреї  будуть
створені єврейські гетто, і
уже вчорашні сусіди та
друзі  будуть перебувати ок�
ремо, за колючим дротом.

Тут на вулиці Рауля Вал�
ленберга, до цього вулиці
Маяковського, а ще раніше
вулиці Єврейській зібрали�
ся високоповажні гості з
Угорщини, нашого краю та
міста, мукачівська гро�
мадськість, щоб відкриттям
меморіальної дошки виго�
товленої в рамках спільного
проекту Міністерства закор�
донних справ Угорщини та
міста Мукачево, вшанувати
пам’ять шведського дипло�
мата, який врятував багато
тисяч угорських євреїв в
роки Голокосту. Вшанувати
людину, для якої чуже невин�
не життя було ціннішим за
власне.

«Рауль Валленберг був
дуже відомою постаттю, це
була унікальна особистість.
Він був не лише гуманним і
винахідливим, він був дуже
сміливим. Не боявся смерті
і стояв дуже близько біля

неї.  Пан Валленберг прибув
до Будапешта  в рамках дип�
ломатичної місії зі Швеції
влітку 1944 року і пробув в
Угорщині 6 місяців. За цей
короткий час він врятував
більше, ніж 10 тисяч євреїв»,
� зазначив у своєму виступі
Державний секретар МЗС
Угорщини  Жолт Неймет.

На жаль, у січні 1945
року, після визволення
Будапешта Червоною
Армією  Рауля Вал�
ленберга  було заа�
рештовано і відправ�
лено до Москви, де він
утримувався у сум�
нозвісній «Луб’янці».

Жолт Неймет по�
рівняв  Рауля Валлен�
берга  з біблійним
Давидом, який ряту�
вав жертв з пащі лева.
«Він від одного дикта�

торського режиму рятував
тисячі людей, а від іншого
сам загинув», підкреслив ви�
ступаючий  і висловив спо�
дівання, що настане час, коли
представники демократич�
ної Росії, яка є правонаступ�
ницею Радянського Союзу
розкажуть правду про долю
цієї людини.

«Де, як не на вулиці Р.Вал�
ленберга слушно поставити
цю меморіальну дошку. Ми
пам’ятаємо з історії і є ще
очевидці,  коли тут на вулиці
було гетто.

У травні 1944 року з Мука�
чева  до фашистських конц�
таборів було відправлено
більше  28 тис. наших зем�
ляків єврейської національ�
ності, з яких додому повер�
нулося біля 2 тисяч чоловік.

Не можна  собі уявити
весь цей жах винищення на�
роду тільки тому, що він іншої
національності. Такою була
політика  людиноненавис�
ницького гітлерівського ре�
жиму щодо переважної
більшості окупованих ними
народів. Ця меморіальна
дошка нагадуватиме всім
про жахливі події минулого і
про те, що потрібно зробити
все для того, щоб подібне не
повторилося. Рауль Валлен�
берг відома особистість  у
всьому світі. Пам’ятники
йому поставлені в Нью�Йор�
ку, Будапешті, Москві, Сток�
гольмі та  багатьох інших
містах. Ми одну з вулиць, на
якій було гетто також назва�
ли  у пам’ять про цю видат�
ну людину, гуманіста. Сьо�
годні ми відкрили тут мемо�
ріальну дошку, яка нагадува�
тиме про  його подвиг», �
мовив  міський голова Мука�
чева Золтан Ленд’єл.

Він звернув увагу при�

сутніх на відсутність дати
смерті на меморіальній таб�
лиці і також висловив спод�
івання, що колись ми про це
дізнаємося. «Я про це мрію»,
� підкреслив міський голо�
ва.

«Ми дуже цінуємо  все, що
зробила ця людина для
єврейського народу в ціло�
му. Він мав сміливість й ви�
нахідливість врятувати де�
сятки тисяч угорських
євреїв, ризикуючи своїм
життям, і за це ми вдячні цій
порядній людині», –  под�
ілився з присутніми своїми
думками голова іудейської
громади міста Абрагам
Лейбович.

Тож, зараз мукачівці та
гості нашого міста, дивлячи�
ся на меморіальну дошку ви�
готовлену  відомим ужго�
родським скульптором Ми�
хайлом Колодком з вдячні�
стю згадуватимуть, що і в ті
страшні воєнні часи знахо�
дилися люди, кращі пред�
ставники людства, які стали
на захист ні в чому не вин�
них людей. Вони ризикува�
ли власним життям, життям
власних родин, гинули, але
рятували інших людей …
Вони ставали Праведника�
ми.

Іван ЛЕНДЄЛ,
відділ з питань внутрі5

шньої політики Мукачі5
вського міськвиконкому.

Ïîë³òè÷íà ðåêëàìà



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333321 ëþòîãî  2013 ð.

¹ 7 (959)¹ 7 (959)¹ 7 (959)¹ 7 (959)¹ 7 (959)

ñò.

Äîáàâü ê òðÿïêå ïàëêó, è ìíîãèå ñêàæóò, ÷òî ýòî çíàìÿ. (Å. Ëåö).

Які пільги передбачені
для багатодітних

сімей
Багатодітним сім’ям надаються такі пільги:
Житлові.
Позачергове надання житлових приміщень з житло�

вого фонду соціального призначення сім’ям та бать�
кам і матерям одинакам, які мають п’ять або більше
дітей, а також у випадку народження в однієї жінки вод�
ночас трьох і більше дітей.

50 % знижка на оплату житла (квартплата) в рамках
норм, передбачених діючим законодавством (21 м2 за�
гальної житлової на кожного члена багатодітної сім’ї ,
який постійно проживає в житловому приміщенні, та
додатково 10,5 м2 на сім’ю).

50 % знижка на оплату комунальних послуг (газопо�
стачання, електропостачання та ін.) та розрідженого
газу в балонах для побутових потреб в рамках середніх
норм споживання.

50 % знижка на оплату палива, зокрема рідкого, в
рамках норм, встановлених при продажу, для багато�
дітних сімей, які мешкають в будинках, що не мають
центрального опалення.

Позачергове встановлення стаціонарного телефо�
ну. Абонплата за користування стаціонарним телефо�
ном буде становити 50 % затвердженого тарифу.

Відпочинок
Жінці, яка має двох і більше дітей у віці до 15 років

або дитину�інваліда, або яка всиновила дитину, а та�
кож батькові, який виховує дитину без матері (зокре�
ма у випадку тривалого перебування матері у лікуваль�
ному закладі), та особам, які взяли дитину під опіку,
крім основної щорічної відпустки, надається додатко�
ва оплачувана відпустка. Новий закон збільшив її три�
валість з 7 до 10 календарних днів.

При наявності декількох підстав (наприклад, жінка
виховує трьох дітей, один з яких є інвалідом) додатко�
ва відпустка складає 14 календарних днів. Новий за�
кон збільшив її до 17 календарних днів.

 Дітям з багатодітних сімей надаються такі
пільги:

Медицина
Безкоштовне отримання ліків за рецептами лікарів.
Щорічне медичне обстеження та диспансеризація в

державних та комунальних закладах охорони здоро�
в'я із залученням необхідних фахівців.

Першочергове обслуговування в лікувально�ирофі�
лактичних закладах, аптеках та першочергова госпіта�
лізація.

Транспорт
Безкоштовний проїзд всіма видами міського паса�

жирського транспорту (крім таксі), автомобільним
транспортом загального користування в сільській
місцевості, а також залізничним та водним транспор�
том приміського сполучення та автобусами при�
міських та міжміських сполучень, зокрема в межах
району та міжобласних, незалежно від відстані та
місця проживання.

Освіта
Діти з багатодітних сімей, в яких є п'ять або більше

дітей, а також особи у віці від 18 до 23 років з таких
сімей звільняються від оплати за навчання у вищих
навчальних закладах всіх рівнів при умові, що цей осв�
ітньо�кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.

Передбачено також, що оплата за навчання вказа�
них осіб компенсуватиметься вищим навчальним зак�
ладам в порядку, встановленому Кабінетом міністрів
України. Сума цієї компенсації не буде включатись до
складу загального місячного або річного оподаткову�
ваного прибутку осіб, за навчання яких вона сплаче�
на.

«Я 27 років працюю в сільраді,
з 1996�го очолюю село, але та�
кого не пам’ятаю, хоча виборів
було вже чимало й депутатів у нас
вистачало», – голова Доробра$
това Ірина Ваш радо згадує
підписання угоди про їхню
співпрацю з народним депута�
том України Віктором Балогою.

На початку 2013 року такі уго�
ди Віктор Іванович уклав з сільра�
дами Іршавського району. Вони
готувалися на основі проблемних
питань, які порушувалися на зус�
трічах ще кандидата в нардепи
Віктора Балоги з виборцями.

«Ще перед виборами я сказав,
що з кожною громадою укладу
угоди, де буде закріплено всі
проблемні моменти, які беруся
вирішити як народний депутат, і
мою політичну позицію у Вер�
ховній Раді. А вона дуже проста й
зрозуміла – працювати з тими
силами, які хочуть бачити Украї�
ну у Європі», – наголошував
Віктор Іванович.

Звісно, села мають як спільні,
так й індивідуальні нагальні пи�
тання. Тому в кожній угоді чітко
вказано, які обов’язки щодо кож�
ної сільради бере на себе народ�
ний депутат.

Скажімо, в Арданові – це за�
вершення будівництва школи,
капремонт у клубі, переоблад�
нання старої школи під дитсадок;
у Загатті – капремонт із заміною
покрівлі й вікон, облаштуванням
централізованого водопоста�
чання в навчально�виховному
комплексі; у Довгому – сприян�
ня у ліквідації горезвісного тубер�
кульозного відділення ЦРЛ; у
Броньці – добудова приміщень
двох дитсадків та будівництво
шкільного спортзалу; у Кушниці
– сприяння передачі адміністра�
тивного будинку у власність
сільської громади для переоб�
ладнання на дитсадок та органі�
зація реабілітаційного центру чи
профілакторію на основі дільнич�
ної лікарні; у Лисичеві – сприян�
ня виділенню з державного бюд�
жету коштів у повному обсязі на
реалізацію трьох проектів з
ліквідації наслідків паводків, до�
помога у придбанні шкільного
автобуса; в Доробратові – про�
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Віктор Балога вже виконує те, що пообіцяв в угодах

із сільрадами Іршавщини
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ведення капіталь�
ного ремонту амбу�
латорії загальної
практики сімейної
медицини, протиз�
сувні роботи та ре�
монт у Будинку вчи�
теля, капремонти в
дитсадках тощо.

Це лише окремі,
найнагальніші пунк�
ти з того, що пооб�
іцяв землякам
Віктор Балога. А з
тим, що зазначено
у кожній конкретній
угоді, – кожен може
ознайомитися, завітавши до
сільради свого села.

Голова сільради Доробратова
Ірина Ваш показує величезний
сільський дитсадок. Через свої
розміри й застарілість за-клад
потребував величезних енерго�
затрат, а температура при цьому
однаково не піднімалася до не�
обхідного рівня. Заміна вікон і
дверей частково вирішить це пи�
тання, а трохи раніше для дитсад�
ка придбали газовий котел. Тож
найближчим часом дороб�
ратівські дошкільнята виховува�
тимуться в теплі й комфорті. Так
само вже замінюють вікна і в ба�
гатьох інших навчальних і медич�
них закладах району.

Крім того, невдовзі Доробра�
тово матиме нову автомобільну
дорогу. Її будівництво не було

обумовлене угодою з Віктором
Балогою, однак, коли депутат
побачив стан шляхів у селі, вирі�
шив допомогти і з цим. Сюди вже
завезли 1000 кубів щебеню і,
тільки�но дозволить погода,
візьмуться за ремонт шляхів.

Як, до речі, і в сусідньому Не$
грові, яке може «похвалитися» ще
гіршими дорогами. Тут цент�
ральна вулиця настільки жалюгі�
дна, що перед селянами постала
загроза взагалі опинитися
відрізаними від цивілізації. «Ще
трохи – і в село не зможе заїхати
автобус, не довезуть хліб, –
бідкається голова Негрова Ва�
силь Данканич. – А відповідає за
покриття, до слова,  автомобіль�
на дорожня служба, тому навіть

якби сільрада була з грошима, то
на ремонт шляхів витратити їх не
мала би права». Про таку критич�
ну ситуацію стало відомо Віктору
Балозі, й він особисто пообіцяв
доробратівському голові її вирі�
шити.

«Люди завжди обирають депу�
тата до парламенту в надії, що він
їм допоможе, – каже Ірина Ваш.
– Однак упродовж багатьох років
ми бачили, що люди, ставши на�
рдепами, виїжджали до Києва й
у кліп ока забували, завдяки кому
дістали мандат. Тепер ситуація
зовсім інша: село має по�справ�
жньому ве-лику допомогу. Мож�
ливо, при нинішній владі буде не�
просто змінити щось глобально
в Україні, однак тут, на місці, вже
бачимо віддачу від нашого об�
ранця. І це дуже радує».

Ñåðã³é ÊÎÂÀËÜ

— Відповідно до постано�
ви НБУ, фізичні особи — ре�
зиденти можуть здійснюва�
ти переказ іноземної валю�
ти без обмежень на підставі
ліцензії, — розповідає Олек�
сандр Охріменко, президент
Українського аналітичного
центру. — Крім того, НБУ ска�
сував зобов’язання ведення
журналу обліку здійснених у
іноземній валюті переказів
за межі України і виплати цих
переказів. Зазначені опе�

ВИВОЗЬ, СКІЛЬКИ ХОЧЕШ
З 25 січня скасовано обмеження для переказування

валюти за кордон

рації відображаються в
електронному вигляді.

— Яким було обмежен$
ня?

—  Раніше за наявності
індивідуальної ліцензії на
переказ коштів за кордон
існувало обмеження в сумі,
яка є еквівалентною 600 ти�
сячам гривень на рік.

— Чому тоді зняли обме$
ження?

— Це обмеження не має
значення, адже право ви�

давати чи не видавати інди�
відуально ліцензію НБУ за�
лишив фактично незмінним,
тому її складно було отрима�
ти і раніше, і тепер. Індиві�
дуальні ліцензії ви-давали�
ся дуже рідко, і механізм
індивідуальних ліцензій сто�
сувався лише “білого” рин�
ку, а “чорний” ринок мав
більше можливостей. Тепер
те саме. Його гравці можуть
перераховувати кошти за
кордон без будь�яких
ліцензій. Охочі “вивести”
гроші знайдуть спосіб зро�
бити це.

Світлана ОЛІЙНИК

Відтепер ножна переказувати до інших країн
будь$які суми у доларах та євро. Граничну стелю,
яка була встановлена  Нацбанком, знято. Однак
процедуру це навряд чи спростить.

Згідно з постановою відомства, в цьому на�
вчальному році навчальні заняття в школах за�
вершуються 24 травня (25 травня для шкіл, які
працюють за шестиденним робочим тижнем). У
цей день проводиться свято останнього дзвони�
ка.

У 4�х класах державна підсумкова атестація
проводитиметься з 13 по 21 травня з української
мови та читання, математики. У навчальних зак�
ладах з навчанням мовами національних мен�
шин можуть підлягати атестації і результати на�
вчальної діяльності з мови навчання (мова і чи�
тання).

У 9�х класах державна підсумкова атестація
проводитиметься з 28 травня по 11 червня з 5
предметів: української мови, математики, гео�
графії, біології, а також іноземної мови чи іншого
гуманітарного предмета за вибором навчально�
го закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах (кла�
сах, групах) з поглибленим вивченням пред�
метів, спеціалізованих навчальних закладах,
ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за

вибором може бути той, що вивчався поглибле�
но.

Державна підсумкова атестація з української
мови для випускників 9�х класів (диктант) буде
проведена 31 травня. Завдання буде оголоше�
но в день проведення атестації по телебаченню
(канал УТ�1) та радіо.

Конкретні дати проведення атестації з інших
предметів визначають навчальні заклади за по�
годженням з відповідними управліннями освіти.

При складанні розкладу проведення держав�
ної підсумкової атестації необхідно передбачи�
ти 2�3 дні для підготовки до проходження атес�
тації з кожного предмета.

Державна підсумкова атестація для випуск�
ників 11�х класів проводиться з 27 по 31 травня з
3 предметів у письмовій формі за збірниками зав�
дань.

27 травня відбудеться державна підсумкова
атестація з української мови (переказ, обов’яз�
ково), а завдання буде оголошено в день прове�
дення атестації по телебаченню (канал УТ�1) та
радіо.

СТАЛИ ВІДОМІ ДАТИ ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА
ТА ВИПУСКНИХ ІСПИТІВ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту визначилося з датами про$
ведення останнього дзвоника та державної підсумкової атестації у загально$
освітніх на-вчальних закладах. Про це йдеться у листі Міносвіти.



Äðóã – ýòî ïðåæäå âñåãî òîò, êòî íå áåðåòñÿ ñóäèòü. (À. Ñåíò-Ýêçþïåðè).Äðóã – ýòî ïðåæäå âñåãî òîò, êòî íå áåðåòñÿ ñóäèòü. (À. Ñåíò-Ýêçþïåðè).Äðóã – ýòî ïðåæäå âñåãî òîò, êòî íå áåðåòñÿ ñóäèòü. (À. Ñåíò-Ýêçþïåðè).Äðóã – ýòî ïðåæäå âñåãî òîò, êòî íå áåðåòñÿ ñóäèòü. (À. Ñåíò-Ýêçþïåðè).Äðóã – ýòî ïðåæäå âñåãî òîò, êòî íå áåðåòñÿ ñóäèòü. (À. Ñåíò-Ýêçþïåðè). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 21 ëþòîãî 2013 ð.

¹ 7 (959)¹ 7 (959)¹ 7 (959)¹ 7 (959)¹ 7 (959)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

 Ціна: 450 грн.
НОВА ЦІНА: 390 грн.

Економічні настінні
обігрівачі

• пожежобезпечні;
• не спалюють кисень у повітрі;
• важать лише 300 г;
• зручні для транспортування

(згортаються у рулон);
• споживна потужність не більше 0,5 кВт
  (як 2�3 електролампочки);
• гріють не гірше за 2�кіловатні.

Сертифікат відповідності № UA1.066.0076108�12 від18.05.2012 р.

Пропонуємо вашій увазі ультразвукову пральну
машинку новітнього покоління � «Цунамі».

На відміну від ультразвукових машинок минулого
сторіччя, у машинці «Цунамі» використовується прин�
ципово новий випромінювач, в якому задіяні більш
високі частоти. Це дозволяє працювати пристрою в
імпульсному режимі і досягати набагато більшого
ефекту при пранні.

Імпульсний режим за характером своєї дії нагадує
вибивання килима. Ультразвукові хвилі йдуть прили�
вами, «вибиваючи» бруд з тканинних волокон, при
цьому дбайливо ставлячись до самої тканини і
забезпечуючи неперевершену якість прання.

Принципова відмінність пральної машинки «Цунамі»
від інших подібних пристроїв полягає саме у пере�
ривчастій подачі ультразвукових хвиль. Інші види
машинок на це нездатні. Вони працюють у без�
перервному режимі і, в результаті, частина бруду
просто не відпирається.

Іншою незаперечною перевагою «Цунамі» є округла
форма випромінювача, що дозволяє поширювати
ультразвук рівномірно у всіх напрямках, тому немає

необхідності перевертати білизну
під час прання. Це значно

підвищує зручність прання і
заощаджує час.

У результаті досліджень
встановлено, що за якістю прання

«Цунамі»  не поступається громіздким пральним
машин активаторного типу, саме тому вона віднесена
до класу побутової техніки.

За допомогою «Цунамі»  ви можете не тільки
ретельно випрати білизну, але й прополоскати її, не
докладаючи до цього ніяких зусиль. Порядок прання
неймовірно простий: досить налити в ємність води,
додати пральний порошок, покласти білизну, помістити
випромінювач «Цунамі» в середину ємності і включити
блок живлення в мережу.

«Цунамі»  здатна відіпрати стільки ж білизни,
скільки й звичайна пральна машина, але при цьому
споживає електроенергії в 10 разів менше, ніж
звичайна лампочка, і в 100 разів менше пральної
машини�автомата.

Незамінна при пранні ковдр, подушок,
верхнього одягу.

Замовлення на безкоштовну доставку післяплатою товарів приймаються за тел.: (044) 491�33�31

Виставка�продаж “ЦУНАМІ”, слухових апаратів
та електрообігрівачів відбудеться:

26 ЛЮТОГО
 м. МУКАЧЕВО

Товариство підкарпатських русинів,

площа  Миру, б.30

з 11.00  до 12.00

Слуховий апарат Super Mini Amplifier
Слуховий апарат Super Mini Amplifier �

це слуховий підсилювач звуку, який
допоможе Вам чути значно краще та
дозволить постійно насолоджуватись
навколишніми звуками.

Найкраще у ньому � він настільки малий,
що майже непомітний. При цьому сильний
настільки, що дозволить Вам заново почути
шепіт і тихі розмови, адже він посилює звук до 50
Децибел (dB)!

Super Mini Amplifier подарує Вам можливість чути
усе, що відбувається навколо та вільно спілкуватися з
людьми.

Super Mini Amplifier простий у використанні, просто
вставте його у вухо � і Ви будете чути. Ви можете
легко підібрати необхідну Вам гучність звуку за
допомогою зручного регулятора.

� якісно обробляє звук
� компенсує практично будь�яку втрату слуху
� підходить для людей різного віку
� компактний, непомітний
Сотні тисяч людей в усьому світі гідно оцінили Super

Mini Amplifier.
Ціна 640 грн. Для пенсіонерів

та інвалідів ціна 320 грн. (знижка 50%)

Ви також можете придбати слуховий апарат
CyberSonic за ціною 295 грн.

ЦІНА: 340 грн.

СОЦІАЛЬНО�ПОЗИТИВНЕ ВІДНОШЕННЯ
ПРАЦІВНИКІВ КРИМІНАЛЬНО�

ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ М.МУКАЧЕВА
 ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ

В останні роки невпинно зростає кількість злочинів, що
їх скоюють неповнолітні. Одним з найбільш актуальних та
соціально�значущих завдань, що стоять перед нашим сус�
пільством сьогодні, безумовно, є пошук шляхів зниження
зростання злочинів серед молоді та підвищена ефек�
тивність їх профілактики.

Згідно із кримінально�виконавчим  кодексом України, –
кримінально�виконавча інспекція м.Мукачева спільно з
дільничними інспекторами міліції та кримінальною
міліцією у справах дітей Мукачівського МВ УМВС постійно
проводять індивідуально�профілактичну роботу як з до�
рослими засудженими, так і  з неповнолітніми засуджени�
ми.

Загальною метою індивідуально�профілактичної робо�
ти з неповнолітніми, засудженими до альтернативних по�
карань, є їх виправлення та запобігання скоєнню ними но�
вих злочинів, конкретними цілями є запобігання порушен�
ня ними умов відбування покарання й норм громадського
порядку.

Згідно чинного законодавства України на кримінально�
виконавчу інспекцію покладається здійснення контролю за
виконанням покарань, не пов’язаних з позбавленням волі,
саме до яких часто і засуджують неповнолітніх.

На даний час на обліку кримінально�виконавчої інспекції
м.Мукачева перебуває 11 неповнолітніх, які були засуд�
жені за покарання, не пов’язаних з позбавленням волі, це
учні та студенти різних навчальних закладів нашого міста,
які засуджені за скоєння  різного роду злочинів.

Визначення  профілактичних  заходів серед неповнолітніх
засуджених які перебувають на обліку в кримінально�ви�
конавчій інспекції м.Мукачева ВДПтС України в Закар�
патській області щодо організації проведення індивіду�
ально�профілактичної роботи та попередження вчинення
повторних та рецедивних злочинів має передбачати діаг�
ностику причин та умов, що можуть призвести конкретного
неповнолітнього до асоціальних вчинків.

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

ÄÎÐÎÃ²  ÑÎÐÀÒÍÈÊÈ!
Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàþ âàñ, â³äâàæíèõ ³ ìóæí³õ âåòå-

ðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, âî¿í³â-³íòåðíàö³î-
íàë³ñò³â  ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ç ñâÿòîì ñïðàâæí³õ
÷îëîâ³ê³â – Äíåì çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè! Ùèð³ ñëîâà
â³òàííÿ àäðåñóþ óñ³ì, õòî â áîþ ³ òðóä³, â óñ³ ÷àñè
áîðîíèâ ÷åñòü ³ íåçàëåæí³ñòü ð³äíî¿ Áàòüê³âùèíè, à
ñüîãîäí³ ñàìîâ³ääàíîþ ïðàöåþ óòâåðäæóº, íåìåðê-
íó÷èì ïðèêëàäîì íàäèõàº ìîëîäå ïîêîë³ííÿ  ïèëü-
íî îõîðîíÿòè ³ áåðåãòè íàéñâÿò³øèé ñêàðá ó íàøî-
ìó æèòò³ – ð³äíó Â³ò÷èçíó – Óêðà¿íó. Ì³öíîãî âàì
çäîðîâ’ÿ, íåâòîìíîñò³ ó âñ³õ äîáðèõ ïî÷èíàííÿõ,
îñîáèñòîãî ³ ðîäèííîãî ùàñòÿ, ìèðó ³ ñâ³òëîãî ìàé-
áóòòÿ.

Îëåêñàíäð Ì²ØÈÍ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Òîâàðèñòâà ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-

íî¿ â³éíè ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ãâàðä³¿ ïîëêîâ-
íèê ó â³äñòàâö³.

ÂÊËÎÍ²ÌÎÑß
ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀÌ!

Íåçì³ííà òðàäèö³ÿ â³òàòè çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè ñÿãàº
ñâî¿ìè êîðåíÿìè ó áóðåìí³ ðîêè Ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè.
À â ãð³çí³ ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè âî¿íè ×åðâî-
íî¿ Àðì³¿, ÿê³ çóïèíèëè âîðîãà á³ëÿ ñò³í ñòîëèö³ íàøî¿
Áàòüê³âùèíè – Ìîñêâè, çëàìàëè éîìó õðåáåò ï³ä Ñòàë-
³íãðàäîì ³ ð³øó÷å ïîâåðíóëà çàãàðáíèê³â   «íàõ ôàòåð-
ëÿíä» íà Ïðîõîð³ñüêîìó ïîë³ ï³ä Êóðñüêîì,  óâ³éøëè â
Áåðë³í ³ ï³äíåñëè Ïðàïîð Ïåðåìîãè íàä öèòàäåëëþ ôà-
øèçìó – ðåéõñòàãîì. ×åðâîíà Àðì³ÿ âèçâîëèëà íàðîäè
ªâðîïè â³ä êîðè÷íåâî¿ ÷óìè.  Ñåðäå÷íå ñïàñèá³ âàì,
äîðîã³ ó÷àñíèêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, âî¿íè âñ³õ
÷àñ³â, ÿê³ ñòîÿëè íà çàõèñò³ ñóâåðåí³òåòó ð³äíî¿ Â³ò÷èç-
íè ³ ñüîãîäí³ ïèëüíî áåðåæóòü ¿¿ íåäîòîðêàíí³ñòü. Â³ä
óñüîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ç Äíåì çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè! Áà-
æàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî îñîáèñòîãî òà
ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ.

Ìèêîëà Ë²ÒÊÎÂÑÜÊÈÉ,
 ãîëîâà ðàäè Ìóêà÷³âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿-

íñüêî¿ ñï³ëêè â’ÿçí³â – æåðòâ íàöèçìó.

Ç²  ÑÂßÒÎÌ!
Íàñòóïíî¿ ñóáîòè íàðîä Óêðà¿íè â³äçíà÷àº Äåíü

çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè, âøàíîâóº âñ³õ, õòî ïðè÷åòíèé äî
öüîãî âåëèêîãî ÷îëîâ³÷îãî ñâÿòà, ºäèíîãî äëÿ âñ³õ: ³
ñèâî÷îëèõ âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ³ ìî-
ëîäèõ âî¿í³â, ÿêèì íàðîä äîâ³ðèâ îáåð³ãàòè íåäîòîð-
êàíí³ñòü íàøèõ ñâÿùåííèõ ðóáåæ³â, ³ òèõ, õòî ñòàíå
âî¿íîì ó íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó. Äîçåìíèé óêë³í
òâîðöÿì Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè íàä ôàøèçìîì, òèì, õòî
ï³äí³ìàâ êðà¿íó ç ðîçðóõè, ðîçáóäîâóâàâ ¿¿ åêîíîì³÷-
íó ìîãóòí³ñòü. Ùèðîñåðäíî â³òàþ óñ³õ çàõèñíèê³â
Â³ò÷èçíè ³ç ñâÿòîì, áàæàþ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ó
âàøèõ ðîäèíàõ, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîþ ³ âñåíà-
ðîäíî¿ øàíè.

Ìèõàéëî ÌÀÍÈ×ÅÂ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿ ãðóïè
â³éñüê, ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâíèê.

Ùèðî ïîçäîðîâëÿºìî!
Öèìè ïðåêðàñíèìè äíÿìè â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåéíèé

Äåíü íàðîäæåííÿ øàíîâíà êîëåãà, ÿñêðàâà, òâîð÷à îñî-
áèñò³ñòü – àñèñòåíò êàôåäðè àíãë³éñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ òà ìå-
òîäèêè âèêëàäàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ

ÂÀÐÃÀ Ëåñÿ ²âàí³âíà.
Äîðîãà ³ìåíèííèöå! Ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³ â³òàí-

íÿ ç ö³º¿ íàãîäè!
Ùèðî áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áåçìåæíîãî

ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, çëàãîäè é ðîäèííîãî çàòèøêó. Õàé
³ íàäàë³ ñóïðîâîäæóþòü Âàñ ïî æèòòþ Ãîñïîäíÿ áëàãî-
äàòü, ðîçóì³ííÿ ³ ï³äòðèìêà â³ääàíèõ äðóç³â ³ êîëåã,
ç³ãð³âàº ëþáîâ íàéð³äí³øèõ ëþäåé.

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

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
21 ëþòîãî ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ  âè-

ñîêîïðîôåñ³éíèé, òàëàíîâèòèé ñïåö³àë³ñò – ïðîâ³äíèé ôàõ³-
âåöü êàôåäðè ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ äèñöèïë³í òà ³íôîðìàö³é-
íèõ òåõíîëîã³é

ÔÅÄÅËÅØ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷
Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ïðèéì³òü íàø³ â³òàííÿ é íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ ç ö³º¿ íàãî-

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

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

Â ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
24  ëþòîãî 2013 ð.  î 12.îî âèñòàâà

äëÿ ä³òåé  Ã.Ëèñåíêà
«Ë²ÑÎÂ² ÏÐÈÃÎÄÈ»
ËÀÑÊÀÂÎ  ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ!

ÂIÐÈ, ÍÀÄI¯, ËÞÁÎÂI!
Ñåðäå÷íî âiòàºìî ç äíåì íàðîäæåííÿ  îäíó ç íàé-

êðàùèõ æiíîê Ìóêà÷åâà – äèðåêòîðà ñàëîíó “ÍÓÃÀ
ÁÅÑÒ”–

ÐÓÑÈÍ Äiàíó Âàëåði¿âíó.
Ìè ðàäi, ùî Âè ó íàñ º, äàðóºòå  íàì

ñòåæêó äî çäîðîâ’ÿ, Ðàäiñòü, Âiðó, Íàäiþ
i Ëþáîâ. Áóäüòå ç íàìè çàâæäè.

Âàøà äðóæíà ñiì’ÿ ñàëîíó
“ÍÓÃÀ ÁÅÑÒ”.

21 ëþòîãî âiäìi÷àº 60-ði÷íèé  þâiëåé äîáðà,
÷àðiâíà äóøåþ, íiæíà  ñåðöåì, ïðèâiòíà æiíêà, òà-
ëàíîâèòèé ïåäàãîã, òóðáîòëèâà  äîíüêà

Îëüãà Ìèõàéëiâíà ÏÐÈÑÒÓÏÀ.
Ç ÷èì ìè ¿¿ i âiòàºìî!
Ñüîãîäíi ðîêiâ 60
Âàì ó æèòòi ìèíàº,
À ñêiëüêè ùå ïîïåðåäó —
Öüîãî íiõòî íå çíàº.
Õàé áóäå ¿õ íå ìåíøå 100,
Õàé øëÿõ Âàì  áóäå ñâiòëèì,
À âñå æèòòÿ , ìîâ òîé êðèøòàëü,
Äçâiíêèì, ïðåêðàñíèì, ÷èñòèì.
Áàæàºìî ùå Âàì ó öüîìó ðîöi âñüîãî íàéêðà-

ùîãî íà êîæíîìó êðîöi: ðàäîñòi çåìíî¿, áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ  â æèòòi, íàòõíåííÿ â ïðàöi; íåõàé ó äóøi çàâ-
æäè áóäóòü  ìèð i çëàãîäà, ó ñåðöi — äîáðîòà, ó
ñïðàâàõ ìóäðiñòü.

Æåëàåì áûòü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé,
Ãäå ñ÷àñòüå, òàì è êðàñîòà.
À æåíùèíà ñ óëûáêîé ìèëîé
Ïðåêðàñíåé, ÷åì ñàìà âåñíà.

Ç ïîâàãîþ Âàëåíòèíà Ãîëòâÿíñüêà,
Ðà¿ñà Ëàíþê –  êîëåãè ç êîëèøíüîý ÇÎØ ¹ 12.

Ç  ÞÂ²ËÅªÌ!
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ñò.

Ìàëåíüêèå èíòåðåñû ðåøàþò áîëüøèå äåëà. (Ôðèäðèõ Âåëèêèé).

Ëåãåíäà ãëàñèò, ÷òî Ãðóøåâñêèé,
Ïåòëþðà è Âèííè÷åíêî – ýòî óáåæ-
äåííûå áîðöû çà íåçàâèñèìîñòü
Óêðàèíû. Â äåéñòâèòåëüíîñòè «ñà-
ìîñòèéíîñòü» îáúÿâèëè òîëüêî çà
íåäåëþ äî Êðóò.

Существует заблуждение, которое разде�
ляют многие исследователи, что «проект �
Украина» был глубоко продуманной спецо�
перацией германских и австрийских спец�
служб периода Первой мировой войны.
Мол, российской разведке пришлось стол�
кнуться просто со стоголовой гидрой, вы�
ращенной в Галичине в лаборатории чер�
ного гения митрополита Шептицкого! Увы,
смешная правда заключается в том, что «ук�
раинским делом» этот австрийский кава�
лерийский офицер польского происхожде�
ния заинтересовался только потому, что
упал с лошади и, по причине полученных
травм в самом важном для мужчины месте,
был вынужден сменить мундир на рясу. Он
был кем угодно, только не гением.

Такими же «евнухами» оказались и все
остальные отцы независимости. Взять хотя
бы того же Грушевского. Лучше всего у него
получалось строить дома и мобилизовывать
своих студентов для написания многотом�
ного неудобочитаемого труда «История Ук�
раины�Руси». До конца жизни Грушевский
не научился толком разговаривать по�укра�
ински. Язык его украинских произведений
— мертвый. Когда читаешь его украиноя�
зычные опусы, кажется, что он пишет на эс�
перанто. Совсем другое впечатление остав�
ляют его тексты, написанные по�русски.
Сразу видно — этот язык для него родной.
Грушевский разговаривал по�русски в се�
мье, в гимназии, в университете. А «укра�
инская справа» оказалась для него просто
работой — точно такой же, как для некото�
рых нынешних грантоедов. Будущему про�
фессору просто не нашлось места на кафед�
ре русской истории в Киевском универси�
тете святого Владимира, и он уехал за гра�
ницу — во Львов, где, по причине отсут�
ствия местных культурных кадров, была сво�
бодная профессорская вакансия. Мало кто
помнит, что статья, в которой он впервые
назвал Галичину «украинским Пьемонтом»
была написана по�русски и опубликована в
Петербурге в 1906 году — за царские руб�
ли!

Легенда гласит, что Грушевский, Петлю�
ра и Винниченко — это убежденные борцы
за независимость Украины. Что планы этой
борьбы они вынашивали десятилетиями. В
реальности единственным сторонником не�
зависимости Украины был до 1918 года
только эксцентричный киевский адвокат
Николай Михновский — автор «Самостий�
ной Украины», изданной во Львове в 1900
году. Но и Михновский всеми силами ста�
рался скрыть от царского правительства
свое «самостийничество». Его брошюра
вышла анонимно. Широкая публика его со�
всем не знала. Точнее, знала только как скан�
далиста, отбившего жену у своего началь�
ника. Идеалистическая любовь к Украине
совершенно не мешала Михновскому про�
вести всю мировую войну в должности во�
енного прокурора в Киеве.

И Симон Петлюра, и Грушевский, и Вин�
ниченко, и вся Центральная Рада были фе�
дералистами вплоть до 22 января 1918 года,
когда вышел IV Универсал. Максимум, на что
они претендовали, — это автономия Украи�
ны в составе Российской демократической
республики.

Пока в Петрограде у власти находились
их политические друзья�масоны Керенский
и компания, такая федерация казалась
вполне возможной. И Временное правитель�
ство, и Центральная Рада разговаривали
на одном политическом языке. Они грези�
ли Учредительным собранием и бесконеч�
ными дискуссиями, а будущую историю
видели как интеллигентские посиделки.
Только не на кухне, а в парламенте. Все из�
менил переворот 25 октября (7 ноября по н.
ст.) в Петрограде. Приход большевиков —
людей крутых и решительных — показал,
что дискуссии отменяются. Но и после это�
го желто�синим попугаям из Центральной
Рады понадобилось два месяца, чтобы со�
образить: пора брать независимость!

Бой под Крутами произошел 29 января
1918 года — всего через неделю после при�
нятия Центральной Радой IV Универсала,
который провозгласил самостийность. Уди�
вительно, что под Круты хоть кто�то доехал!
Времени для «мобилизации» и подготовки
к войне уже просто не оставалось.

Часто спрашивают, почему у Украины в
начале XX века ничего не получилось? Ведь
обрели же независимость Финляндия,
Польша. Да и Ленин умудрился захватить
почти всю бывшую Российскую империю,
хотя в прошлом ни дня не состоял на госу�
дарственной службе. Все дело в том, что
между Пилсудским и Лениным, с одной сто�
роны, и Грушевским и Петлюрой — с дру�
гой, существовало принципиальное разли�
чие. Пилсудский — бандит. В годы русско�
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Вожди Украины. В центре – премьер�
министр Винниченко. Крайний справа –
военный министр Петлюра

Синежупанники. Бравые с виду вояки
разбежались по домам вскоре после
приезда в Киев весной 198 года

японской войны он умудрился доехать аж
до Японии, чтобы выбить деньги на терак�
ты против русского правительства. Пилсуд�
ский лично возглавлял налеты на поезда!
Ленин тоже руководил не институтом бла�
городных девиц, а шайкой опаснейших го�
ловорезов. Его молодой подручный товарищ
Сталин брал банки! Дзержинскому перере�
зать горло полицейскому было легче, чем
нам с вами курице. Этот туберкулезник рас�
стреливал людей сотнями, и никто никогда

не слышал, что после этого его
мучили кошмары. «Железный» Фе�
ликс был воистину железным.
Единственный, кто его не боялся
— это палочка Коха. А Винниченко
за всю свою жизнь научился ко�
мандовать только своей женой Ро�
зой. А над Грушевским откровенно
посмеивались даже студенты. Бо�
родатый, в галошах, вечно боя�
щийся простуды — разве это
вождь? И даже Петлюре, перед
тем как научиться расстреливать,
пришлось пройти долгую эволю�
цию от редактора, издававшего в
Москве до революции русско�
язычный журнал «Украинская
жизнь» к «диктатору» Украины, ка�
ким по сути он станет только через
год после Крут!

Финляндия была полностью го�
това к независимости. До 1917 года это со�
вершенно сформировавшаяся страна со
своим Сеймом, политическими партиями и
валютой — финской маркой. Ее связывал с
Россией только общий император. Как толь�
ко первая революция свергла царя, отделе�
ние Финляндии стало вопросом времени.
Не хватало только формальности. А Украи�
на до 1917 года существовала в головах всего
нескольких десятков более�менее интелли�
гентных людей.

В 1903 году открывали памятник Котля�
ревскому в Полтаве. Туда из Киева отпра�
вились все имевшиеся на тот момент «со�
знательные украинцы». Ехали на поезде.
Кто�то пошутил, что если поезд разобьет�
ся, то на этом все украинское движение за�
кончится. Присутствующие засмеялись. Но
фраза не означала, что весь поезд состоял
из одних «украинцев». Если бы их собрать
в одно место из этого поезда, вряд ли на�
бралось бы больше одного вагона!

Ленин всю жизнь до 1917 года просчиты�
вает варианты своего вторжения в актив�
ную политику. Его статьи показывают, с ка�
кой страстью он следит за событиями и ста�
рается предсказать их развитие. Он оста�
вил большое теоретическое наследие. Он
обладал инстинктом власти и уже в эпоху
первых съездов партии сумел сколотить
группу преданных энергичных соратников —
тот самый знаменитый Совнарком. Сверд�
лов, Каменев, Сталин, даже «иудушка» Троц�
кий — все это блестящие кадровые находки
Владимира Ильича. Их, как собак, остава�
лось спустить с цепи — порвут.

Номинальный глава Центральной Рады
Грушевский на фоне этих красных опрични�
ков революции — просто старая бочка с тух�
лой капустой. Знаете, о чем он мечтал до
Первой мировой войны? Выслужить авст�
рийскую профессорскую пенсию во Львове
и спокойно уйти в отставку. Повторяю, он
никогда не мечтал всерьез о независимос�
ти Украины! Для него это был способ зара�
батывать деньги и оригинальничать на фоне
десятков обычных «верноподданных» про�

фессоров. Когда история позвала его, он
оказался не готов, как плохой студент к эк�
замену.

Но, может, народ был другим? Наши низы
привыкли валить все на верхи, забывая, что
«сливки» произведены из молока. Какое
молоко — такие и сливки. На зеркало неча
пенять, коли рожа крива. Каким же было
«лицо» тогдашнего украинского народа?

В мемуарах петлюровского генерала Юрка
Тютюнника есть эпизод, как в 1917 году он

решил сформировать «украинский» полк.
Для этого в рамках политики украинизации,
которую проводили Временное правитель�
ство и Центральная Рада, подобрали при�
зывников из Полтавской, Киевской, Черни�
говской, Волынской, Холмской, Подольской,
Херсонской, Екатеринославской и Харьков�
ской губерний. В общем, со всей Украины.
Цитирую дословно:

«Прибуло щось до семи тисяч. Відкрива�
ючи віче, я запропонував:

— Хто поміж вами українці, піднесіть руку
догори!

Піднеслося не більше трьохсот рук.
— Малороси! Піднесіть руки!
Піднесло руки коло половини присутніх.
— Хахли! Піднесіть руки!
Знов піднесла руки добра третина.
— Українці, малороси і хахли! Всі разом

піднесіть руки!
Понад головами кількатисячної юрби

піднісся ліс рук».
Итак, из семи тысяч человек, прибывших

украинизироваться (это очень приличная
социологическая выборка!) в 1917 году са�
моидентифицировали себя украинцами
всего триста! Жалкие  4,28 процента! Ос�
тальные считали себя хохлами, малоросса�
ми — кем угодно, но не украинцами. Это и
есть реальная картина того, что у нас назы�
вают национальной сознательностью масс.

На протяжении Первой мировой войны
австрийцы пытались сформировать из та�
ких же пленных «хохлов», «малороссов» и
«украинцев» военные подразделения про�
тив России. Ничего не получилось. Началь�
ник австрийской разведки Макс Ронге был
вынужден констатировать: «Эти пленные
интересовались социалистическими иде�
алами, но ни в коей мере, не национальны�
ми».

Хотя официально в момент боя под Кру�
тами власть в Киеве принадлежала Цент�
ральной Раде, но в своей массе население
«столицы Украины» было либо красным,
либо белым. Подол и «Арсенал» контроли�
ровали отряды Красной гвардии. Все силы

Центральной Рады были брошены на по�
давление киевского восстания большеви�
ков, пользовавшихся огромной поддержкой
городских низов. Поэтому под Круты был
направлен крошечный отряд вплоть до пре�
словутого студенческого взвода, попавшего
в плен к муравьевцам.

Если говорить правду, то в Украине в 1918
году разворачивалась борьба между не�
сколькими политическими проектами.
Красным, белым, желто�синим и черным

(анархистским). Три из них, так
или иначе, были ориентированы
на единую Россию. Только виде�
ли ее по�своему. На этом фоне
слабосильный украинский про�
ект не имел никаких шансов. Его
недаром воспринимали как опе�
реточный. Несерьезность была
уже в названиях, которые пред�
лагали народу «керманичи». К
примеру, украинская армия нача�
лась с «Військового українського
клубу гетьмана Полуботка», кото�
рый придумал Николай Михнов�
ский. Вдумайтесь, какие ассоци�
ации у нормального человека вы�
зывает слово «клуб»? Место, где
пьют и гуляют! Так и получилось
в реальности. Как вспоминали
участники боя под Крутами, их ко�

мандование перепилось еще до сражения
и дернуло со станции на поезде при первых
же выстрелах, оставив бойцов без патро�
нов. Поезд с командирами пришлось дого�
нять по рыхлому снегу. Можете представить,
какую скорость развили украинские юнке�
ра, если этот штабной состав они все�таки
догнали! Причем с пулеметами, которые та�
щили на себе.

Недаром эти воспоминания не выходили
с того же 1918 года, когда были опублико�
ваны в киевском «Военно�научном вестни�
ке». Вот как эта героическая история зву�
чит в оригинале: «Довго розвідка не верта�
лась, нарешті годині о 2 дня вернулося чо�
ловік 2�оє, куди ж решта ділося — невідомо
і сказали, що большовики наступають. Як я
почув це, то чомусь мені майнуло в голові:
«пропав обід! Та ще й з м’ясом». Знову зчи�
нився шарварок, знову безглуздя, знову всі
хлопці, більш як половина, пішли на линію,
маючи по 1�й обоймі набоїв. Ніхто не звер�
нув уваги на те, що штабний потяг дернув зі
станції аж закурило!!! з штабних залишило�
ся щось двоє офіцерів�артілєрістів та наш
сотник, на штабному потязі поїхало кілька і
юнкерів, до штабу кинулися в середині бою
за інструкціями, але його і слід простив».

Если бы, на счастье украинских мифот�
ворцев, большевики не захватили в плен не
участвовавший в бою студенческий взвод
вместе с племянником министра иностран�
ных дел Центральной Рады Владимиром
Шульгиным и не перекололи его, Круты ос�
тались бы только банальной перестрелкой
с последующим драпом. Молодые люди хо�
тят повоевать. Но на войне убивают. Так слу�
чается. С этим ничего не поделаешь. При�
чем молодых людей убивают тем больше,
чем медленнее шевелят наверху мозгами
взрослые дяди. Недаром уже упомянутый
мною мемуарист назвал то событие «бійкою
під Крутами без патронів». И, если уж быть
совсем точным, то и без мозгов. До Крут
докрутились. А теперь выкручиваются — уже
почти сто лет.

Олесь БУЗИНА, www.segodnya.ua
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За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Петричко Марія Йосипівна – 1948 р.н.
2.Турянин Федір Васильович – 1938 р.н.
3.Зийнич Микола Дєрдьович – 1974 р.н.
4.Усенко Марія Андріївна – 1947 р.н.
5.Солінська Оксана Василівна – 1970 р.н.
6.Басараб Микола Васильович – 1965 р.н.
7.Копин Михайло Іванович – 1942 р.н.
8.Мацур Марія Іванівна – 1932 р.н.
9.Гамбург Ганна Павлівна –1929 р.н.
10.Мартин Олена Іванівна–1950 р.н.

ДО  ВІДОМУ  СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Медичний центр  профілактичної медицини

«МЕДИКОР»
НАДАЄ ПОСЛУГИ  З ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ:
� ДЕРАТИЗАЦІЯ  (знищення гризунів)в приміщеннях та  на територіях
підприємств, полях посіву зернових)
 � ДЕЗІНСЕКЦІЯ  (боротьба з тарганами,комарами,мурашками, клопа�

ми та ін.)
 � ДЕЗІНФЕКЦІЯ   в приміщеннях,
 � Знезараження та дезінфекція шахтних колодязів,баків для напитків

та води та інше
 � Дезінфекція автотранспорту (Автобусів,спец.транспорту)
    РЕАЛІЗУЄ:
� Медикаменти  та перев’язочний матеріал
�Хімічні реактиви  для лабораторій
� Лабораторне устаткування—посуд,реактиви
� Діагностине та фізіотерапевтичне обладнання
� Стерилізаційне обладнання та тести контролю стерилізації
� Дезінфікуючі препарати для устаткування,приміщення,посуду  та во�

ди,перукарень
�Інсектициди для боротьби з комахами,
� Дезінфікуючі препарати для обробки пташиних яєть
� Отруто�принади для боротьби з гризунами.
� Одноразовий одяг та м’який інвентар для медичних закладів
� Препарати для миттєвої хімічної стерилізації перукарських та мед.

інструментів
� Медичні інструменти
� Інше устаткування та засоби  для медицини   і профілактики  захворю�

вань.

З В Е Р Т А Т И С Ь
м.Мукачево вул.Миру 4 (в кінці двору)

тел.Kфакс 03131K54601, мою 0503721828,
0503727541,0503727544

І.І.МУХА, головний лікар

Мукачівський державний університет

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення  вакантних посад професорськоK

викладацького складу:
� доцента кафеди легкої промисловості – 1 чол.;
� доцента кафеди педагогіки та методики дошкільної

освіти – 2 чол.;
� доцента кафеди природничих дисциплін – 1 чол.;
� доцента кафеди психології – 1 чол.;
� старшого викладача  кафеди обліку та фінансів – 3

чол.;
�старшого викладача кафеди менеджменту та управ�

ління економічними                             процесами – 1 чол.
� старшого викладача кафеди маркетингу – 1 чол.;
� старшого викладача кафеди  фізичного виховання –

1 чол.;
� старшого викладача кафеди туризму і рекреації – 1

чол.;
У конкурсі можуть брати участь громадяни України,

які мають вчене звання, науковий ступінь, стаж науково
� педагогічної роботи у вищих навчальних закладах
ІІІ – ІV рівнів акредитації не менше 5 років.

Термін подання заяв – протягом місяця з дня опублі�
кування оголошення.

Заяви про участь у  конкурсі  та  матеріали  про пре�
тендентів (заява на ім’я ректора, особовий  листок  з
обліку кадрів,  автобіографія,  документи про освіту,
науковий ступінь,  вчене звання,  список наукових  праць,
винаходів,   публікацій та документи, що підтверджують
стаж науково – педагогічної роботи) подати  до   відділу
кадрів МДУ.

Документи подаються за адресою:
89600,  м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26,

відділ кадрів,  тел. (03131) 2K11K09.

Висловлюємо щирі співчуття старшому виклаK
дачу кафедри педагогіки музичної освіти та виK
конавського мистецтва  Ользі Петрівні БІЛИНЕЦЬ
з приводу тяжкої втрати – смерті матері

КОВАЧ Єлизавети.
Розуміємо, як важко змиритись з втратою доK

рогої людини. Поділяємо біль та горе Вашої сім’ї,
сумуємо разом з Вами. Світла їй пам’ять.

З повагою, ректорат,
профспілковий комітет, колектив

Мукачівського державного університету

Алкоголь – це отрута, яка
найбільше вражає головний
мозок, серце, легені, шлунок,
печінку, нирки.

При концентрації алкоголю
в крові 0,5 06 % (це відповідає
0,5 л горілки) у підлітка може
наступити смерть. Для дітей
я доза становить 100 — 150 г.

Накопичення алкоголю в
печінці призводить до тяжкої
хвороби — цирозу. Алкоголь
згубно впливає на стравохід і
шлунок – порушується виді�
лення і склад шлункового
соку. Від цього гірше засво�
юється їжа, що негативно
впливає на ріст молодої лю�
дини.

5�10% алкоголю, що над�
ійшло до організму виділяють�
ся через легені, нирки, шкіру;
90�95 % – всмоктуються в
кров і окислюються в
організмі. Найбільш незахи�
щеним перед дією алкоголю є
головний мозок. Якщо в люди�
ни в крові міститься 100 оди�
ниць (умовно) алкоголю, то в
печінці його буде 150, а в го�
ловному мозку 170 одиниць.

При вживанні 100 г. пива

Вплив алкоголю на організм людини.
Пити чи не пити — вирішуй сам

гине близько 3000 клітин моз�
ку, 100 г вина — 5000, 100 г
горілки —7500 клітин.

Алкоголь отруює бронхи і ле�
гені що призводить до захво�
рювання органів дихання.
Дуже чутлива реакція серця.
Воно змінює свій ритм, часто�
ту скорочень, обмінні проце�
си в серцевому м’язі. Вста�
новлено, що алкоголізм пря�
мо і побічно згубно впливає на
процеси відтворення насе�
лення, сприяє зниженню на�
роджуваності, призводить до
викидів, передчасних пологів,
народженню розумово відста�
лих дітей.

Алкоголь впливає на крово�
носну систему: відбувається
жирове переродження клітин
(ожиріння серця), перерод�
ження серцевого м’язу (міо�
карда), спазм судин серця й
мозку, зміна складу крові, ут�
ворення тромбоцитів, відкла�
дання холестерину тощо.

Шкідливими наслідками
вживання алкоголю є фізичні:
симптоми похмілля,   голов�
ний   біль,   нудота,   понос,
отруєння,   негативний   вплив

на репродуктивну функцію (у
дівчат — порушення менстру�
ального циклу), зміна функцій
печінкових клітин, порушення
вуглеводного обміну.

психологічні: тимчасове
притуплення пізнавальних
здібностей, імпульсивність
поведінки, депресія, агре�
сивність, брутальність, корот�
кочасна або тривала втрата
пам’яті, нещасні випадки, що
призводять до травм, негатив�
ний вплив на центральну не�
рвову систему, зміни на�
строю;

соціальні: підвищена кон�
фліктність, насильництво,
сварки, порушення громадсь�
кого порядку, скоєння зло�
чинів тощо.

Підвищення самосвідо�
мості, волі, формування
(змалку) високої відповідаль�
ності, моральних якостей,
подолання шкідливих звичок
— ось що вирішить життєво
важливі проблеми в житті кож�
ної людини.

Віталій ГОРВАТ,
лікарKанастезіолог

Мукачівська ЦРЛ

Івану Книшу снилося падіння. Вже
третій раз він уві сні летить з вікна свого
дев’ятиповерхового будинку з восьмо�
го поверху. Це збентежило його і він з
Мукачева подзвонив своїй коханій Люсі
Гарабко, яка жила в Хусті. В неї була
складна доля, її покинув чоловік Василь
Гарабко. З роботи її звільнили за не�
бажання брати участь у виборчих пе�
регонах на боці однієї з політичних
партій, осередком якої керував її шеф
Олекса Шандор. І залишилася на
зйомній квартирі у Хусті Люся з трир�
ічною дочкою Марічкою. Батько помер
і Люся з братом Микитою успадкува�
ли великий дім, який зайняв Микита
на правах молодшої дитини. А Люся
Гарабко вирішила відсудити половину
садиби, оскільки батько не залишив
заповіт. І щоб брат Микита не переку�
пив адвоката, Люся звернулася до ад�
воката з Мукачева і сказала про це
своєму коханому Івану Книшу.

– Кидай цього адвоката! – жахнувся
Іван Книш. – Про нього у нас іде дурна
слава. Іван Валуйко висмокче з тебе
всі гроші.

– Добре, – погодилася Люся і под�
звонила Івану Валуйко. Слухавку взяв
адвокат.

– Я відмовляюся від ваших послуг, –
сказала Люся Гарабко. –  А ті 500 гри�
вень завдатку, що я вам дала, хай за�
лишаться вам як неустойка.

– Добре, – погодився адвокат Іван
Валуйко. – Ми квити і більше нічого
один одному не винні.

Минуло два місяці. З Хуста до Мука�
чева зачастив брат Люсі Микита, й Іван
Книш декілька разів бачив із свого
вікна, як Микита Остапчук виходив з
контори адвоката Івана Валуйка. І ось
подзвонила Люся Гарабко, дівоче

прізвище Останчук.
– Коханий, я пропала! – заплакала

вона у слухавку.– Мене викликають до
Мукачівського суду.

– А хто тебе викликає? – стурбовано
перепитав Іван Книш, якому знову на�
снився сон, де він упав з вікна восьмо�
го поверху.

– Адвокат Іван Валуйко подав проти
мене позовну заяву, ніби він для мене
проводив велику юридичну роботу, яку
оцінив у 4 000 гривень, які я йому не
оплатила і тепер набігли відсотки і сума
виросла до 16 000 гривень.

 – Не хвилюйся, кохана, – сказав Іван
Книш. – Я владнаю твою проблему. Цей
адвокат і мені насолив сильно. Завдя�
ки йому я безневинно відсидів у ко�
лонії вісім років. Він витягнув з мене
30 000 гривень. Пора ретельніше по�
говорити з цим адвокатом. Не хвилюй�
ся, все буде добре. І повісив слухавку.

Адвокат Іван Валуйко жив у трьохпо�
верховому будинку чеського плануван�
ня з високими крутими східцями. На
першому поверсі був офіс адвоката, а
на другому поверсі жив сам адвокат.
Іван Книш одягнувся у спортивну кур�
точку, бо була пізня осінь і високі східці
в деяких місцях заледеніли. Це спону�
кало Івана Книша до певної думки. Він
сховався на третьому поверсі і почав
чекати. На третьому поверсі було хо�
лодно і там тимчасово ніхто не жив. Да�
леко за північ клацнув замок у офісі
адвоката й Іван Валуйко почав підніма�
тися на другий поверх. Жив адвокат
самотньо, дружини не мав, бо вірою і
правдою прослужив у органах КДБ в
п’ятому управлінні, так званій ідео�
логічній контррозвідці, де запросто
убивали інакодумців, і йому було не до
одруження. Коли Іван Валуйко підняв�

“Падіння”
ся на другий поверх, Іван Книш вихо�
ром налетів з третього поверху на 62�
річного підтоптаного адвоката і з си�
лою штовхнув того у груди. Іван Валуй�
ко упав і покотився по східцях до пер�
шого поверху і нерухомо застиг. Іван
Книш спустився на перший поверх і на�
мацав руку біля зап’ястя. Пульсу не
було. Тоді Іван Книш розкрив рот по�
мерлого і влив йому пляшку горілки у
шлунок і пішов спати. А через три дні
Івану Книшу подзвонила Люся Гараб�
ко.

– Мене викликали на допит, – сказа�
ла вона.

– Чому?
– Мене підозрюють у тому, що я най�

няла кілера, який убив адвоката.
– Та хіба його хтось убив? – запитав

Іван Книш. – Напився, послизнувся,
убився. Це нещасний випадок.

– Усе було би так, – сказала Люся, –
Якби у шлунку померлого не виявили
літр горілки.

– Ну і що? Це і підтверджує той факт,
що він напився.

– Ну, хтось у померлого адвоката влив
горілку, бо в крові його алкоголь
відсутній і це явно вбивство. Ти вбив
адвоката, – вигукнула Люся. – Я ніколи
не зможу жити з убивцею. Піди здай�
ся, все одно тебе вирахують.

– Більше у в’язницю я не сяду! – ви�
гукнув у слухавку Іван Книш. – Я вісім
років ні за що відсидів, – сказав він і
поклав слухавку.

Біля  під’їзду завила міліцейська си�
рена і замовкла. Чотири чоловіка у ци�
вільному вбігли до під’їзду. Іван Книш
відкрив вікно на кухні і так, як йому це
снилося  багато разів до цього, випав
з восьмого поверху на асфальт прибу�
динкового майданчика.

Ярослав СІЧ, м. Мукачево.
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Г Р А Ф І К
Особистого прийому громадян керівництвом Мукачівського

 (по обслуговуванню м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС
України в Закарпатській області на І*ий квартал 2013

№ 
п/п

Посада, звання
П.І.Б. Місце прийому Дні прийому Години 

прийому

1.
Начальник відділу

Швенда
Василь Михайлович

Виїзний прийом

15.00-17.00

с.Чинадієво, приміщення 
селищної ради

1-й понеділок січня
травня
вересня

с.Ракошино,  приміщення 
сільської ради

1-й понеділок
лютого
червня
жовтня

с.Великі Лучки,
примішення 

селищної ради

1-й понеділок
Березня
липня

листопада

с.Залужжя,
приміщення сільської ради

1-й понеділок
квітня
серпня
грудня

Адмінбудинок МВ
(Я.Мудрого,8)

Щовівторка 15.00-19.00
1-а субота 10.00-13.00

2.

В.о. першого заступника 
начальникаМВ-

начальник слідчого 
відділу
Петрище

Михайло Михайлович

Виїзний прийом
с.Залужжя, приміщення

сільської ради
1-й вівторок

місяця 15.00-17.00

Адмінбудинок МВ
(вул.Маргітича,48)

Щовівторка 15.00-17.00

2-а середа 16.00-18.00

3.

1-й заст. начальника  
МВ –

нач. кримінальної міліції
Мишанич

Валерій Ілліч

Виїзний прийом
с.Чинадієво

приміщення с/ради
1-й четвер
місяця 16.00-18.00

Адмінбудинок МВ
Щопонеділка 14.00-19.00

2-а субота 09.00-12.00

мікр-н «Підгоряни» 
вул.Індустріальна,39 3-й четвер 16.00-18.00

4.

Заст.начальника МВ -
начальник міліції ГБ

Ганькович
Володимир 
Васильович

Виїзний прийом
с.Великі Лучки

приміщення с/ради
1-й  вівторок

місяця 16.00-18.00

Адмінбудинок МВ 
(Я.Мудрого,8) Щосереди 14.00-19.00

мікр-н «Росвигово», 
вул.Росвигівська,26/1 2-й вівторок 15.00-17.00

5.
Заст.начальника МВ-

Горват
Валерій Іванович

Виїзний прийом
с.Ракошино, приміщення  

сільської ради
1-а п̀ ятниця

місяця 15.00-17.00

Адмінбудинок МВ 
(Я.Мудрого,8) Щочетверга 10.00-13.00

Мікр-н «Борок-
телеп»,вул.Писарєва,71 1-й понеділок 15.00-17.00

ÁÓÄÜ ÂÑÅÃÄÀ
 ÇÄÎÐÎÂÎÉ È ÊÐÀÑÈÂÎÉ!

Äîðîãó ïîäðóãó ç ñ. ²âàí³âö³

ÌÎ×ÀÐÊÎ Â³ðó Äìèòð³âíó
 â³òàºìî ç 45-ð³÷÷ÿì!

Äîðîãà Â³ðî÷êî!
Áóäü âñåãäà çäîðîâîé è êðàñèâîé,
Áóäü ñ÷àñòëèâîé è æèâè ëþáÿ.
Ïóñòü ïðîõîäÿò íåçàìåòíî çèìû
Êðàåøêîì êàñàÿñü ëèøü òåáÿ.
Ùåê òâîèõ íå îáæèãàþò ñëåçû,
Áåäû ïóñòü ïðîõîäÿòü ñòîðîíîé,
Áóäü æå òû è â ëþòûå ìîðîçû
Äëÿ ñåìüè è ñîëíöåì, è âåñíîé!

Ç ïîâàãîþ äî òåáå òâî¿ ïîäðóãè
Ìàð³êà ×îð³é , Ìîí³êà Çàÿöü.

ÄÎÁÐÀ ² ÙÀÑÒß ÍÀ ÁÀÃÀÒÎ ÐÎÊ²Â!
Ðàçîì ç ïåðøèìè òåïëèìè ïðî-

ìåíÿìè âåñíÿíîãî ñîíå÷êà ëèíóòü
íàø³ ùèð³ â³òàííÿ äî âåëüìèøàíîâ-
íîãî  ïàíà

ßðîñëàâà
ÏÅÒÐÈØÀÊÀ —

Ïîðÿäíîãî, ÷åñíîãî, ùèðîãî
äóøåþ,  íàä³éíîãî íàøîãî äðóãà,
ñàìîâ³ääàíîãî ïàòð³îòà Óêðà¿íè.

Íàø äîðîãèé þâ³ëÿðå!
Íåõàé äîëÿ øëå Âàì äîáðî ³ ùà-

ñòÿ, à Âàøà íåïîðóøíà  â³ðà ó Âñå-
âèøíüîãî íàäèõàº Âàñ íà íîâ³ äîáð³ ñïðàâè äëÿ Âàøî¿
ðîäèíè, øê³ëüíèõ äðóç³â, ðîäè÷³â.

Ìè âïåâíåí³, ùî Âàì ³ íàäàë³ âèñòà÷èòü ñèë ³ çäîðîâ’ÿ,
áî Âè äàðóºòå  òîé æèòòºâèé ïðîì³íü, ÿêèé äîçâîëÿº íàì
íå âòðà÷àòè â³ðó, íàä³þ éòè âïåðåä ³ íå çóïèíÿòèñÿ ïåðåä
òðóäíîùàìè.

Â³ðèìî, ùî íà Âàñ ÷åêàº áàãàòî íàïîâíåíèõ ðàäîùàìè
ðîê³â æèòòÿ.

 Ç ïîâàãîþ «Óêðà¿íñüêà ðîäèíà».

Çàâòðà ãàðíèé þâ³ëåé æ³íî÷î¿ ÷àð³â-
íîñò³ ³ ìóäðîñò³ â³äçíà÷àº êðàñèâà, ðî-
áîòÿùà, ïîðÿäíà, ÷åñíà, ìèëà, ùèðîñåð-
äíà

Ãàííà ßíîø³âíà
ÃÓÄÀ×ÎÊ.

Ïðèéì³òü, äîðîãà þâ³ëÿðêî,
íàø³ òåïë³, ñåðäå÷í³ â³òàííÿ. Áàæàº-
ìî Âàì óñüîãî íàéêðàùîãî, ùî º â

öüîìó ñâ³ò³ – â³ðè, íàä³¿, ëþáîâ³, ùà-
ñòÿ áåçìåæíîãî, áëàãîïîëó÷÷ÿ, åíåðã³¿

ùå íà äîâã³ ðîêè (àæ äî ñòîð³÷÷ÿ). Õàé Ãîñïîäü Áîã ùåä-
ðî íàãîðîäèòü Âàñ Ñâîºþ áëàãîäàòòþ. Áàæàºì çäîðîâ’ÿ
ì³öíîãî, áåç íüîãî íåìàº í³ÿêîãî ä³ëà. Â çäîðîâ’¿ – áàãàò-
ñòâî ³ ñèëà, ³ á³ëüøîãî ùàñòÿ íåìà. Âñüîãî, ùî ïðåêðàñíå
º ó æèòò³, â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî âñ³. Õàé ùàñòÿ ïàíóº
ó Âàøîìó äîì³, ³ ðàä³ñòü õàé áóäå çàâæäè, çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî
³ ùåäðî¿ äîë³ õàé Áîã ïîñèëàº íà äîâã³ ðîêè.

Ç ùèðîþ ïîâàãîþ – ðîäèíè Áàá³ëÿ, Íåìåø,
Ìàðêóë³í, Çóáàê, ð³äí³, äðóç³…

Через тривале перебування в
лікарні, а відтак в санаторії я про�
пустив строк прийняття спадщини.
Чи маю шанси отримати спадок,
який залишився мені після смерті
батьків?

Андраш Бігарі, житель Мукачева
Згідно зі статтею № 1270 Цивільного

кодексу України, для прийняття спад�
щини встановлено строк шість місяців.
Він починається з часу відкриття спад�
щини. Якщо виникнення в особи  права
на спадкування  залежить від неприй�
няття спадщини або відмови від її прий�
няття іншими спадкоємцями, строк  для
прийняття нею  спадщини становить
три місяці з моменту неприйняття інши�
ми спадкоємцями спадщини або
відмови від її прийняття.. Якщо строк,

ЗІ  СПАДЩИНОЮ НЕ  ЗВОЛІКАЙТЕ
ÞÐÈÄÈ×ÍÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²ß

що залишився, менший як три місяці,
його продовжують до трьох місяців.

Відповідно до статті  1272 Цивільно�
го кодексу України, якщо спадкоємець
протягом строку, встановленого стат�
тею 1270 цього кодексу, не подав заяву
про прийняття спадщини, його вважа�
ють таким, що не прийняв її.

За письмовою згодою спадкоємців,
які прийняли спадщину, спадкоємець,
який пропустив строк для прийняття
спадщини, може подати заяву про
прийняття спадщини нотаріусу за
місцем відкриття спадщини.

За позовом спадкоємця, який про�
пустив строк для прийняття спадщини
з поважної причини, суд може визна�
чити йому додатковий строк, достатній
для подання ним заяви про прийняття

спадщини.
Згідно з статтею 1280 цього ж кодек�

су, якщо вийшов строк для прийняття
спадщини і після розподілу її між спад�
коємцями, її прийняли інші спадкоємці,
то спадщину повинні перерозподілити
між ними. Такі спадкоємці мають пра�
во вимагати передання їм у натурі час�
тини майна, яке збереглося, або спла�
тити компенсації.

Якщо майно, на яке претендує спад�
коємець, що пропустив строк для прий�
няття спадщини, перейшло як відумер�
ле до територіальної громади і збе�
реглося, спадкоємець має право ви�
магати його передання в натурі. У разі
його продажу спадкоємець має право
на грошову компенсацію.

Ванда ОЛЕГАШ, нотаріус

19 февраля  ушёл из жизни – почетный пограничник
Мукачевского пограничного отряда, участник Великой
отечественной войны, бывший  председатель профсо*
юза, почетный председатель ветеранской организации
пограничников полковник в отставке, человек с боль*
шой буквы

ХМЕЛЕВ  Борис  Александрович.
Приносим глубокие соболезнования родным, близ*

ким и соратникам. Приложим все усилия для продол*
жения дела, которому Борис Александрович посвятил
всю свою жизнь. Вечная Вам память.

Командование, персонал, ветераны Мукачевского
погранотряда, члены профсоюзной организации,

боевые товарищи и однополчане.

29.09.1924
19.02.2013

За ініціативи молодого
підприємця Андрія Балоги в
міській картинній галереї
було влаштовано звітну вис�
тавку молодих художників
Мукачева. На суд глядачів
було представлено 45 творів
мистецтва: це і пейзажі, і на�
тюрморти, портрети й жан�
рові полотна. Вітаючи моло�
дих митців, перший заступ�
ник міського голови Ернест
Нусер відзначив добротну
майстерність, різножан�
ровість робіт і повідомив, що
цю експозицію незабаром
буде представлено в містах�побратимах Мукачева в Угорщині, Словаччині,
Польщі… А народний художник України Золтан Мичка додав, що для молодих
художників будуть влаштовуватись пленери. З авторами картин поспілкувався і
Андрій Балога.

А в дитячій художній школі ім. Міхая Мункачі презентували свої нові роботи члени
міського об’єднання народної творчості «Райдуга». Нових творчих здобутків на
ниві образотворчого мистецтва спілчанцям побажав міський голова Мукачева Зол�
тан Ленд’єл. Голова об’єднання Сергій Пішковці представив також вперше вида�
ний гарно ілюстрований каталог робіт творчого об’єднання «Райдуга».

“Мукачівська Ратуша”

ВПЕРШЕ ЗВІТУВАЛИ МОЛОДІ
ХУДОЖНИКИ МУКАЧЕВА

ÙÅÄÐÎ¯, ÑÂ²ÒËÎ¯ ÄÎË²!
Îá³éíÿâøèñü, äâ³ ï’ÿò³ðêè þâ³ëåé-

íèì Äíåì íàðîäæåííÿ çàâ³òàëè äî
äóæå ïîðÿäíî¿, ìèëî¿, ãàðíî¿, ÷åñíî¿,
ðîáîòÿùî¿ ïðàö³âíèö³ äîøê³ëüíîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 9

Òåòÿíè Äìèòð³âíè
ÎËÀØÈÍ.

Íåõàé æèòòÿ áóäå áàãàòèì íà çäî-
ðîâ’ÿ ³ íà ñèëó, ³ íà äîëåíüêó
ùàñëèâó, íà ÿñêðàâ³, äîâã³

ðîêè áåç òóðáîò ³ áåç ìîðîêè, íà ïðèáóòîê ³
äîñòàòîê, íà ô³íàíñîâèé ïîðÿäîê, íà
ï³äòðèìêó ³ ïîâàãó, íà ð³øó÷³ñòü ³ â³äâà-
ãó, íà òåïëî ³ ðîçóì³ííÿ, íà óäà÷ó ³ âåç³-
ííÿ – ñëîâîì, íà óñå ïðåêðàñíå, íà ïîñò-
³éíå é ñâîº÷àñíå! Ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ Âàì
ë³ò!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ –
êîëåêòèâ  ÄÍÇ ¹ 9.



Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації.

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

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

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

ланку" на вул.. Підгородській, 1 поверх
з мансардою і підвалом (70 процентів
готовності),присадибна ділянка 18
сот. Ціна договірна. Тел. 0953379667.
0953280519.
     Продається цегляний  2�поверхо�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Т.: 050!6714841.
     Продається приватизована  зе�

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

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

38 сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

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

Кленовець, площею 0,13 Га. Є світло,
газ, в кінці участка – річка.  Тел.: 095 200
97 09.
     Продається земельна ділянка  пл.

0,6 га для садівництва або під забудо�
ву в районі  вул. Великогірної  (неда�
леко від дороги та комунікацій).  Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

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

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

     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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  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  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

     Ïðîäàºòüñÿ 1-ê³ìíàòíà êâàðòèðà
ó öåíòð³ ì³ñòà, ÷åñüêà áóä³âëÿ, âèñîê³
ñòåë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ,ï³äâàë,  º
ìîæëèâ³ñòü íàäáóäîâè. Òåë. 4-61-34.
( áåç ïîñåðåäíèê³â).
     Продається 1�кімн. квартира  на 2�

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

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

Дворова система в  центральній час�
тині міста, огороджено металевою
огорожею.

Звертатися 2�34�80, 066�7679935.
     Продається 1�кімн. квартира (38

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

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

Дзвонити 0505377572

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

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

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

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

кімн. квартира  з усіма зручностями  у
закритій дворовій системі в цент�
ральній частині міста. Є город, квітник
– на 1�кімнатну квартиру  з усіма зруч�
ностями з доплатою по домовленості.
Тел.0509141031.
     Продається 2!кімнатна квартира

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

Тел 0505816433.

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

     Продається  (без посередників) 3�
кімнатна квартира   в ідеальному стані
у центрі Мукачева (дворовий варіант),
автономне водопостачання, сарай,
підвал. Звертатися 050�7633017
(Ваня, Наталка).
     3�кімн. квартира (50 кв.м) на 5�му

поверсі  на вул. Сеченова. Автономне
опалення. Ціна договірна. Звонити
095�3552378, 095�5672745.
     Продається або розмінюється на

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

господарськими прибудовами і зе�
мельна ділянка 46 сотин. Сад, виног�
радник.Ціна за домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається особняк 10 м на 10 м,

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

з гаражем та прибудовами в с.

     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 шлагбаум
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.

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.
     продається акордеон марки «СТРА�

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

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.

ВИКОНУЄМО
Недорого, швидко, якісно

квартирні ремонти.
Тел. 0667707380

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

 «Лідер !306  МОНО»
Зверт. 050!68!50818.

     дачна ділянка на "Ловачці" у за�
водському кооперативі , 5 сотин землі,
20 дерев, недобудований підвал, не�
далеко від автобусної зупинки. Ціна
договірна.

Тел. 2�34�80. 066�7679935.
     Земельна ділянка  з садовим буди�

ночком  в урочищі "Ловачці". Ціна до�
говірна. Тел 2�32�95, 050�5396080.



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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊIÂ

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

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999921  ëþòîãî  2013 ð.

¹ 7 (959)¹ 7 (959)¹ 7 (959)¹ 7 (959)¹ 7 (959)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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

ВІДРОДЖЕННЯ
МУКАЧІВСЬКОГО ХОКЕЮ!

Відроджуючи хокей  як вид спорту в  Мукачеві
та Мукачівському районі, пропагуючи здоровий
спосіб життя,  а також традиції та здобутки слав�
ної хокейної спадщини мукачівців при прове�
денні турнірів «Золота шайба» в 1975�1990 ро�
ках, хокейний клуб “МУКАЧЕВО“ проводить
ПРЕЗЕНТАЦІЮ нашого клубу.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ відбудеться 23 лютого 2013
року з 11.00 до 13.00 години за адресою:
м. Мукачево, стадіон «АВАНГАРД»  – льодо�
вий  каток.

Девіз ПРЕЗЕНТАЦІЇ:
«Мукачево та район – славляться  хокеєм!».
В ПРЕЗЕНТАЦІЇ візьмуть участь команди вете�

ранів, молоді та дітей.
Раді Вас бачити на нашому спортивному святі!

З повагою,  Б. ДИКИЙ,
голова правління хокейного клубу.

     Втрачений Сертифікат на частку земельного  паю, серія
і номер 0024936,  виданий на ім’я померлого Лендєла Михай�
ла Петровича згідно рішення Мукачівської РДА №317 від
19.06.1997 р., вважати недійсним.
     Втрачене посвідчення   особи, яка постраждала  внасл�

ідок  Чорнобильської катастрофи (І категорії) с. А  № 402269
Кузьменка  Володимира Саввича, видане 28 листопада 2002
р. ввжати недійсним.
     Втрачений паспорт громадянина України Данилюка

Івана Тимковича, вважати недійсним.
     Втрачений сертифікат на право власності на земельний

пай за номерами ЗК № 00243447 Гевці Матільда  Михайлівна
та ЗК  № 0024348 Гевці Маргарита Шандорівна, видане
26.06.1997 р. Мукачівською РДА, вважати недійсним.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

7 (959)7 (959)7 (959)7 (959)7 (959)
 10 10 10 10 10 21 ëþòîãî 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Âåçó÷èå æèâóò ñ äåíüãàìè, íåâåçó÷èå – áåç, à íåãîäÿè – äëÿ. (Æ. Ýëãîçè).Âåçó÷èå æèâóò ñ äåíüãàìè, íåâåçó÷èå – áåç, à íåãîäÿè – äëÿ. (Æ. Ýëãîçè).Âåçó÷èå æèâóò ñ äåíüãàìè, íåâåçó÷èå – áåç, à íåãîäÿè – äëÿ. (Æ. Ýëãîçè).Âåçó÷èå æèâóò ñ äåíüãàìè, íåâåçó÷èå – áåç, à íåãîäÿè – äëÿ. (Æ. Ýëãîçè).Âåçó÷èå æèâóò ñ äåíüãàìè, íåâåçó÷èå – áåç, à íåãîäÿè – äëÿ. (Æ. Ýëãîçè).

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

07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 08.00, 08.30, 09.00 "Íîâèíè".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Äâàäöÿòü ðîê³â
áåç ëþáîâ³". 11.05, 12.15 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 14.05 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä".  16.00, 22.25
Ò/ñ "Ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ 2". 18.10 Ò/ñ
"Øëþá çà çàïîâ³òîì" (2). 20.00,
03.30 "Ïîäðîáèö³". 00.25 "Ïàðê àâ-
òîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó". 01.05, 04.45
Ä/ô "Äèâíà ñïðàâà. Ìîðñüê³ ðîçá-
³éíèêè". 01.55 Õ/ô "Ïîìñòà - ìèñ-
òåöòâî" (2). 04.00 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.55, 04.25 Ñâ³òàíîê. 06.55, 07.40
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". 07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20, 01.30
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.45
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
12.35, 13.00 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.40, 22.10 Ò/
ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.45,
20.05 Ò/ñ "Áàëàäà ïðî áîìáåðà".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Êî-
ðîëü ãîâîðèòü!" (2). 02.20 Õ/ô "Íå-
âèäèìèé á³ê" (2).

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 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". 17.00, 02.20 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40, 03.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.55, 01.10 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"ªñåí³í". 23.25 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.00 Í³÷í³ íîâèíè. 00.15 Ñåðåäî-
âèùå ïðîæèâàííÿ. "Íàòóðàëüíà
æåðñòü".

ÑÒÁ
06.15 "×óæ³ ïîìèëêè. Òàºìíèöÿ ñòà-
ðî¿ ö³ëèòåëüêè". 07.00, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.55, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.40
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïåðåìîãòè ðàê".
11.40 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
13.20 "ÌàñòåðØåô - 2". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Ìå-
òîä Ôðåéäà"(1). 22.25 "Õàòà íà òàòà".
00.15 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 01.15 Õ/
ô "Äîðîñë³ ä³òè"(1). 02.30 Í³÷íèé
åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.10, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëü-
ºâà" (1). 12.00, 04.25 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 14.40, 22.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 15.40, 03.00 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä. Êðàñà âè-
ìàãàº æåðòâ" (2). 00.00 Ò/ñ "¥ð³ìì"
(2). 00.50 Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó. ×åòâåð-
òèé ñåçîí" (2). 02.15 Ò/ñ "Áåçìîâ-
íèé 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
"×åìï³îíêè" (1). 17.15 10 êðîê³â äî
êîõàííÿ. 18.20, 21.35 Îäíà çà âñ³õ.
19.50, 22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25 Àíåêäî-
òè. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3).
01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíè &
ä³äóíè. 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/c. 11:50 - Ä/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ"12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 13:00 -  Ä/ñ . 14:00 -  Ì/ô.
14:30 - "×ÀÑ"14.45 - Ò/c. 15:40 - Ä/
ñ. 16:30 - "×ÀÑ"16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ  . 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/c. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
- "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð).
20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/c. 22.50
- Ò/c. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 19.50 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êà-
ðÿ Çàéöåâî¿". 10.00, 15.50 Ò/ñ "Êà-
äåòñòâî". 11.00, 17.55, 20.45 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.15, 14.30 Kids Time.
13.20 Ì/ñ "Ê³òÏåñ". 14.50, 15.45 Teen
Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 16.50, 21.50
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.25, 01.10
Ñïîðòðåïîðòåð. 23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 00.00 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàì-
ï³ðà 2" (2). 01.20 Ò/ñ "Åâðèêà". 02.05
Ò/ñ "Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ" (2). 02.50
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.55 Ò/ñ
"Øêîëà" (2). 03.15, 04.20 Çîíà íî÷³.

ìà". 07.50 Åêñòðåíèé âèêëèê. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20, 01.40
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.45
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.05 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
12.35, 13.00 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.45, 22.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.45, 20.05
Ò/ñ "Áàëàäà ïðî áîìáåðà". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Íåâèäè-
ìèé á³ê" (2). 02.30 Õ/ô "Î, âåçóí-
÷èê!" 04.00 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 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". 17.00, 02.20 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40, 03.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 19.55, 01.20 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"ªñåí³í". 23.25 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.00 Í³÷í³ íîâèíè. 00.15 "Ì³ñüê³
ï³æîíè". "Çàäèðàêè". Íîâèé ñåçîí.

ÑÒÁ
06.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.00,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.40 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íÿí³-
ìîíñòðè". 10.40 Õ/ô "Áàæàííÿ"(1).
12.50 "ÌàñòåðØåô - 2". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Ìå-
òîä Ôðåéäà"(1). 22.25 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 00.20 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ"(1). 01.15 Õ/ô "Àëüîø÷èíå êî-
õàííÿ"(1). 02.45 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.10, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëü-
ºâà" (1). 12.00, 04.20 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 15.35, 03.00 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 22.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
00.00 Ò/ñ "¥ð³ìì" (2). 00.50 Õ/ô "Ìó-
ì³ÿ - 3: Ãðîáíèöÿ ²ìïåðàòîðà Äðà-
êîí³â" (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).

"Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî".
16.50, 21.55 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.25,
01.15 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.50 Ò/ñ "Íå
ïëà÷ çà ìíîþ, Àðãåíòèíî!". 23.00 Ò/
ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.00 Ò/ñ "Ùî-
äåííèêè âàìï³ðà 2" (2). 01.25 Ò/ñ
"Åâðèêà". 02.10 Ò/ñ "Ï³âäåííà òå-
ðèòîð³ÿ" (2). 02.50 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 02.55 Ò/ñ "Øêîëà" (2).
03.20, 04.15 Çîíà íî÷³. 03.25 Äå òè,
Óêðà¿íî?
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06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 06.25 Àã-
ðîÅðà. 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-
äîìó. 07.15 Îãëÿä ïðåñè. 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".
17 ñ. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25 Àóä³ºí-
ö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß. 09.45 "Ñåê-
ðåòè óñï³õó"ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ.
10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 11.45 Ò/ñ
"Ìîñêâà. Òðè âîêçàëè". 12.35 Êðîê
äî ç³ðîê. 13.15 Õàé ùàñòèòü. 13.35
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.45 Õ/ô "Ò³í³ çíè-
êàþòü îï³âäí³" 2ñ. 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10
Euronews. 15.15 Íàóêà. 15.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25
².Ïîïîâè÷ "Òðåìá³òàð óêðà¿íñüêî¿
äóø³" 2÷. 16.05 Õ/ô "Â³÷íèé ïî-
êëèê" 9, 10ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 18.45 221. Åêñòðåíèé âèê-
ëèê. Òèæäåíü. 19.25 Êðèâå äçåð-
êàëî. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.25 Ñîö³àëüíå øîó "Àäðå-
íàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Õ/
ô "×îëîâ³÷à ðîáîòà-2". 3 ñ. 00.15
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40 Ïîì³æ ðÿä-
êàìè.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50, 03.25 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.25 Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00
"Ø³ñòü êàäð³â". 10.25, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1).
12.25, 20.15 Ò/ñ "Çàâòðà áóäå çàâ-
òðà" (1). 14.55, 04.25 "Ñ³ìåéí³ ìå-
ëîäðàìè". 15.55, 01.05 "Ïðîñòîøîó
ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45, 05.10
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.45, 01.50 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 00.05, 03.40 Ò/ñ
"Íåçàáóòíº" (2). 02.40 Ò/ñ "Òàºìíè-
öÿ òâåðäèí³ øèôð³â" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Äâàäöÿòü ðîê³â
áåç ëþáîâ³".  11.05, 12.15 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 14.05 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00, 22.25
Ò/ñ "Ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ 2". 18.10 Ò/
ñ "Øëþá çà çàïîâ³òîì" (2). 20.00,
02.55 "Ïîäðîáèö³". 00.25, 04.15 Ä/
ô "Äèâíà ñïðàâà. Ðàñïóò³í.
Ñïîâ³äü ïðîïàùîãî ÿíãîëà". 01.25
Õ/ô "Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé çëî÷è-
íåöü" (2). 03.25 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.55, 04.20 Ñâ³òàíîê. 06.55, 07.40
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-

²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Õî÷ó çíàòè". 15.50
"Òè íå îäèí". 16.20 "Äåøåâî òà ñåð-
äèòî". 17.00, 02.15 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40, 03.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.55, 01.10 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"ªñåí³í". 23.25 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.00 Í³÷í³ íîâèíè. 00.15 "Âëàäèñ-
ëàâ Ãàëê³í. Ïîñì³øêà íà ïàì'ÿòü".

ÑÒÁ
06.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.50 Õ/ô "Òðîÿíäà â³òð³â ïðîùàëü-
íèõ"(1). 11.40 "ÌàñòåðØåô". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ôðåéäà"(1). 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 23.20 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 00.25 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ"(1). 01.20 Õ/ô "Àêñåëåðàòêà"(1).
02.50 "Íàéêðàùå íà ÒÁ".

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 13.50,
17.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 12.00 Ò/ñ
"Âè çàìîâëÿëè âáèâñòâî" (1). 15.35,
03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 03.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí
ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" (1). 22.00 Õ/ô
"Ìóì³ÿ - 3: Ãðîáíèöÿ ²ìïåðàòîðà
Äðàêîí³â" (2). 00.10 Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó.
×åòâåðòèé ñåçîí" (2). 02.30 Ò/ñ "Áåç-
ìîâíèé 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 Ó ÒÅÒà òàòî!. 13.30 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35, 20.30
Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.35, 01.25 Âàé-
ôàéòåðè. 16.15 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1).
17.15 10 êðîê³â äî êîõàííÿ. 18.20,
21.35 Îäíà çà âñ³õ. 19.25 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 19.50, 22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäå-
ñÿò³" (2). 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00
Äóðíºâ+1. 23.25 Àíåêäîòè. 00.00 Ò/
ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3). 01.00 Òâîþ
ìàìó! 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15
Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "7 äí³â"
(ïîâòîð). 11.10 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.15 - Ò/c. 12.25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð".  12:30 -"×ÀÑ"12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Êîíöåðò . 14:00 - Ì/ô. 14:30 -
"×ÀÑ"14.45 - Ò/c. 15:40 - Ä/ñ. 16.30
- "×ÀÑ"16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô.  18.15
- Ò/c. 19:00 - "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 20.00 - "Äóõîâíå äæåðå-
ëî". Ïðÿìèé åô³ð. 20.45-  Ä/ñ. 21:30
- "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/c. 22:50 - Ò/c.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Ðåïîðòåð.
07.35, 08.35, 19.30, 01.20 Ïîãîäà.
09.00 Õ/ô "Ï'ÿòèé åëåìåíò". 11.40,
17.55, 20.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20,
14.35 Kids Time. 13.25 Ì/ñ "Ê³òÏåñ".
14.45, 15.45 Teen Time. 14.50 Ò/ñ

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 "×åìï³îíêè"
(1). 17.15 10 êðîê³â äî êîõàííÿ.
18.20, 21.35 Îäíà çà âñ³õ. 19.50,
22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00
Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00 Íàäòî ãðóáî
äëÿ Þ-òóá'à. 23.25 Àíåêäîòè. 00.00
Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3). 01.00 Òâîþ
ìàìó!. 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ"9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 11:05 -  Ò/c. 11:50 - Ä/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-"×ÀÑ"12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïî-
âòîð). 14:30 - "×ÀÑ"14.45 - Ò/c. 15:40
- Ä/ñ. 16:30 - "×ÀÑ"16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ  .
17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/c. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 21.30 - "×ÀÑ"22.00 - Ò/c. 22.50
- Ò/c . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 00.50 Ðåïîð-
òåð. 09.00 Ò/ñ "Íå ïëà÷ çà ìíîþ,
Àðãåíòèíî!". 10.05, 15.50 Ò/ñ "Êà-
äåòñòâî". 11.05, 17.55, 20.45 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.35 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ê³òÏåñ". 14.45, 15.45 Teen
Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 16.50, 21.50
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.25, 01.10
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.50 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 23.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 00.00 Ò/ñ "Ùîäåííèêè
âàìï³ðà 2" (2). 01.20 Ò/ñ "Åâðèêà".
02.05 Ò/ñ "Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ" (2).
02.45 Ò/ñ "Øêîëà" (2). 03.10, 04.00
Çîíà íî÷³. 03.15 Óêðà¿íö³ Â³ðà.
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06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó.
07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Ã³ãàáàéò.
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". 18 ñ. 09.00 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 09.05 Îêîëèöÿ. 09.30 Óðÿä
íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.15 Ò/

ñ "Ìàðóñÿ". 11.45 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëè". 12.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.40
Ïîãîäà. 12.50 Êíèãà.ua. 13.10 Óê-
ðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 13.45 Õ/ô "Ò³í³ çíè-
êàþòü îï³âäí³" 3ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10 Euronews.
15.15 Íàóêà. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.25 "Êóëüò îñîáèñ-
òîñò³". Þ.Ðèá÷èíñüêèé. 15.45 Õ/ô
"Â³÷íèé ïîêëèê" 11, 12ñ. 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 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-2". 4 ñ. 00.15 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêà-
ìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.30
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.30 Óðÿä íà çâ'ÿç-
êó ç ãðîìàäÿíàìè.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50, 03.25 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.25 Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00
"Ø³ñòü êàäð³â". 10.25, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1).
12.25, 20.15 Ò/ñ "Çàâòðà áóäå çàâ-
òðà" (1). 14.55, 04.25 "Ñ³ìåéí³ ìå-
ëîäðàìè". 15.55, 01.05 "Ïðîñòîøîó
ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45, 05.10
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.45, 01.50
"Òàáó ç Ìèêîëîþ Âåðåñíåì". 00.05,
03.40 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (2). 02.40 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ òâåðäèí³ øèôð³â" (1).

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Ãîâîðèòü ïîë³ö³ÿ!" 07.00,
07.30, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
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07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Ã³ãàáàéò.
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". 16 ñ.. 09.00 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 09.35 221. Åêñòðåíèé âèê-
ëèê. Òèæäåíü. 10.15 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ".11.45 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 12.35
Ïðàâî íà çàõèñò. 12.55 Òåìíèé ñè-
ëóåò. 13.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.10
Åíåðãîáëîê. 13.20 Õ/ô "Ò³í³ çíèêà-
þòü îï³âäí³" 1ñ. 14.40 Â³êíî â Àìå-
ðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.10 Euronews. 15.15 Íà-
óêà. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.25 ².Ïîïîâè÷ "Òðåìá³òàð
óêðà¿íñüêî¿ äóø³" 1÷. 16.00 Õ/ô
"Â³÷íèé ïîêëèê" 7, 8ñ. 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.30 Àãðî-
News. 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00
Ñ³ëüðàäà. 19.20 Êðèâå äçåðêàëî.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.30 Êðèâå äçåðêàëî. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Ê³íî â äåòàëÿõ.
00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.30 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.05
Ç³ðêè ãóìîðó. Â.Äàíèëåöü, Â.Ìî¿-
ñåºíêî.

Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50, 02.40 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 07.25 Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00,
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà" (1). 12.10 Õ/ô "Êàâêàçüêà
ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãîäè Øó-
ðèêà" (1). 13.55, 03.25 "Íå áðåøè
ìåí³ - 3". 15.00, 04.15 "Ñ³ìåéí³ ìå-
ëîäðàìè - 2". 16.00, 01.05 "Ïðî-
ñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 Ò/ñ
"Çàâòðà áóäå çàâòðà" (1). 22.45,
01.50 "Ãðîø³". 00.05, 05.00 Ò/ñ "Íå-
çàáóòíº" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Õ/ô "Çíèêëà ³ìïåð³ÿ". 11.20 Õ/
ô "Ëþáèòè íå ìîæíà çàáóòè". 13.35
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.30 Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà". 16.15
"Æäè ìåíÿ". . 8.10 Ò/ñ "Øëþá çà
çàïîâ³òîì" (2). 20.00, 02.20 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Äâàäöÿòü ðîê³â
áåç ëþáîâ³". 22.25 Ò/ñ "Ïî ãàðÿ÷èõ
ñë³äàõ 2". 00.25, 03.35 Ä/ô "Äðóãå
ïðèøåñòÿ Âàíãè". 02.50 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
06.00, 04.25 Ñâ³òàíîê. 07.00, 07.40
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". 07.50 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.20, 01.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Õ/ô "Î,
âåçóí÷èê!". 12.15, 22.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 13.10 Ò/ñ "Áîìáèëî". 14.55
Õ/ô "Ãðîçîâ³ âîðîòà". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "Áàëàäà ïðî áîì-
áåðà". 23.15, 02.40 Ñâîáîäà ñëî-
âà. 02.10 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
12.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

äåêñ ÷åñò³". 13.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 15.00 Ò/ñ "Áàëàäà ïðî
áîìáåðà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05
Õ/ô "Íåïåðåìîæíèé". 23.50 Õ/ô "Çà-
ë³çíà ëåä³". 02.25 Õ/ô "Ïî÷àòîê" (2).

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!" 11.00 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 13.00
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15 "Õî÷ó çíàòè". 15.50 "Òè
íå îäèí". 16.20 "ªðàëàø". 17.05 "×å-
êàé íà ìåíå". 18.40 "Ëþäèíà ³ çà-

êîí". 19.50 "Ïîëå ÷óäåñ". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "ªñåí³í". 00.20 Õ/ô
"Áîºöü". 02.15 Õ/ô "Ïðèâàòíå æèò-
òÿ".

ÑÒÁ
05.25 Õ/ô "ÊîñòÿÍ³êà. ×àñ ë³òà"(1).
07.05, 18.00 Õ/ô "Ñ³ìåéíèé ä³ì"(1).
17.50, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.05,
22.25 "Ìîÿ ïðàâäà. Íà-Íà: êóìèðè
ç ï³äâîð³òòÿ". 00.15 Õ/ô "Ìîëîäà
äðóæèíà"(1). 02.10 Õ/ô "Íàðå÷åíèé
ç òîãî ñâ³òó"(1). 02.55 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
 09.20, 13.10, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëü-
ºâà" (1). 12.00, 04.40 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 14.40 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 15.40 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00, 03.50 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20 Öå-
ðåìîí³ÿ âðó÷åííÿ Íàðîäíî¿ ïðåì³¿
"Òåëåç³ðêà". 22.10 Ò/ñ "Ìåíò ó çà-
êîí³" (2). 01.50 Ò/ñ "Áåçìîâíèé
ñâ³äîê - 2" (2). 02.45 Ëàñêàâî ïðî-
ñèìî.

Ò Å Ò
 09.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 12.55 Áîãèíÿ øîï³íãó.
13.30 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
14.35, 19.25 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
15.35, 01.25 Âàéôàéòåðè. 16.15
×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 17.15 10 êðîê³â
äî êîõàííÿ. 18.20 Îäíà çà âñ³õ.
14.35, 19.25 Äàéîø Ìîëîäüîæ!
20.30 Â³òàëüêà. 21.30 Ùî ÿêùî?.
21.55 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00 Áàáó-
íè & ä³äóíè 2. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà
êðîâ" (3). 01.00 Äóðíºâ+1. 01.50
Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15 Äî ñâ³òàí-
êó.

«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 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ"12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäîðî-
â'ÿ" (ïîâòîð). 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ".
14:30 - "×ÀÑ"14:45 -  Ò/c. 15:40 - Ä/
ñ. 16:30 - "×ÀÑ"16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ. 17.50 -
Ì/ô. 18:10 - Ò/c. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
- Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/c . 22:55 - Ò/
c. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

 10.00, 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 11.00,
17.55, 20.45 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20,
14.35 Kids Time. 13.25 Ì/ñ "Ê³òÏåñ".
14.45, 15.45 Teen Time. 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 16.50, 21.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.25, 01.10 Ñïîðòðåïîðòåð.
23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.00 Ò/
ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 2" (2). 01.20
Ò/ñ "Åâðèêà". 02.00 Ò/ñ "Ï³âäåííà
òåðèòîð³ÿ" (2). 02.45 Ò/ñ "Øêîëà" (2).
03.10, 04.10 Çîíà íî÷³. 03.15 Ñåìå-
ðåíêè.

ÑÓÁÎÒÀ, 2 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

09.05 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà.
09.25 ßê öå? 09.50 Äîñâ³ä. 11.15 Õ/
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 07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíå-
ñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Õ/ô "×àêëóíêà". 19 ñ.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.20 Êàðàîêå äëÿ äî-
ðîñëèõ. 10.10 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 11.40
Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîêçàëè". 12.30 Õ/
ô "Ò³í³ çíèêàþòü îï³âäí³" 4, 5ñ. 14.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 14.55 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ñïðèíò (÷îëîâ³êè). 16.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 16.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 17.10 Õ/ô "Â³÷íèé ïîêëèê"
13ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05
Êðèâå äçåðêàëî. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Äîñâ³ä. 22.50
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15 Ïîãîäà. 23.20 Õ/ô "×îëîâ³÷à
ðîáîòà-2". 5 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.55 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 10.25 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà" (1). 12.25, 20.15 Ò/ñ "Çàâ-
òðà áóäå çàâòðà" (1). 14.55, 04.40
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè". 15.55, 01.05
"Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 22.45 "Ìîÿ õàòà ñêðàþ". 00.10,
05.25 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (2). 01.50 Õ/
ô "Ëèïó÷êà" (2). 03.10 Õ/ô "Äèêà
øòó÷êà" (2).

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Ãîâîðèòü ïîë³ö³ÿ!". 07.00,
07.30, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 08.00, 08.30, 09.00 "Íîâèíè".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Äâàäöÿòü ðîê³â
áåç ëþáîâ³". 11.05, 12.15 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 14.05 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00, 22.25
Ò/ñ "Ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ 2". 18.10 Ò/ñ
"Øëþá çà çàïîâ³òîì" (2). 20.00,
02.55 "Ïîäðîáèö³". 00.25, 04.15 Ä/
ô "Äèâíà ñïðàâà. Ñìåðòåëüíà ìàñ-
êà". 01.25 Õ/ô "Ê³ñòêè" (3). 03.25 Ä/ô
"Ì³ô ïðî Ðàñïóò³íà àáî Ñóòî àíãë-
³éñüêå âáèâñòâî".

 ICTV
05.40, 04.40 Ñâ³òàíîê. 06.45, 07.40
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20, 01.55
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.50
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.15 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
12.35, 13.00 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.40, 22.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.45, 20.05
Ò/ñ "Áàëàäà ïðî áîìáåðà". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.15 Õ/ô "Ïî÷àòîê"
(2). 02.45 Õ/ô "Êîðîëü ãîâîðèòü!" (2).

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55, 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". 17.00, 02.20 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40, 03.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.55, 01.15 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"ªñåí³í". 23.25 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.00 Í³÷í³ íîâèíè. 00.15 "²ðîí³ÿ
äîë³ Ñåðã³ÿ Áåçðóêîâà".

ÑÒÁ
05.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Âòðà÷åíå íå-
ìîâëÿ". 06.25, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Âèæèòè òà ïîäîëàòè". 11.00 Õ/ô "Ìî-
ëîäà äðóæèíà"(1). 13.00 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ôðåé-
äà"(1). 22.25 "Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ".
00.15 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 01.10 Õ/
ô "Çîëîòî"(1). 02.55 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.10, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëü-
ºâà" (1). 12.00, 04.25 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 14.40, 23.00 Ò/ñ "Ïîä-
ðóææÿ" (1). 15.40, 03.00 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (2). 22.00 Ä/
ñ "1941". 00.00 Ò/ñ "¥ð³ìì" (2). 00.50
Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó. ×åòâåðòèé ñåçîí"
(2). 02.15 Ò/ñ "Áåçìîâíèé ñâ³äîê -
2" (2).

Ò Å Ò
 07.00 Áàéäèê³âêà. 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 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 "×åìï³îíêè" (1). 17.15 10 êðîê³â
äî êîõàííÿ. 18.20, 21.35 Îäíà çà
âñ³õ. 19.50, 22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³"
(2). 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25
Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ"
(3). 01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50 Áà-
áóíè & ä³äóíè 2. 02.15 ÒÅÒ. 03.50
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/c. 11:50 - Ä/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ"12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîð-
áèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" .14:45 -  Ò/c. 15:40 - Ä/
ñ. 16:30 - "×ÀÑ"16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ. 17:50 -
Ì/ô. 18:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  Íîâèíè
"×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/c. 22:50 - Ò/c.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.30, 01.15 Ïî-
ãîäà. 09.00, 19.50 Ò/ñ "Ùîäåííèê
ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 10.00, 15.50 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 11.00, 17.55, 20.45 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.30 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ê³òÏåñ". 14.50, 15.45 Teen
Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 16.50, 21.50
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.25, 01.10
Ñïîðòðåïîðòåð. 23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 00.00 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàì-
ï³ðà 2" (2). 01.20 Ò/ñ "Åâðèêà". 02.05
Ò/ñ "Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ" (2). 02.50
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.55 Ò/ñ
"Øêîëà" (2). 03.20, 04.15 Çîíà íî÷³.

Ï’ßÒÍÈÖß, 1 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
  12.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 13.00 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 13.10 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò.
Ùåðáàòþê. 13.40 Ñîö³àëüíå øîó
"Àäðåíàë³í". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.10 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 15.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.20 Êðèâå äçåðêàëî. 16.25
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò
(æ³íêè). 17.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.15
Ì.Ïîïëàâñüêèé. "Øîó ïðîäîâ-
æóºòüñÿ". 18.55 Ôóòáîë. Ïðåì'ºð-
ë³ãà. "Øàõòàð" (Äîíåöüê) - "Âîëèíü"
(Ëóöüê). 19.50 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Ïîãîäà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.15 Êîíöåðò ³íñòðóìåíòàëü-
íî¿ ìóçèêè Ðàä³îáåíä Î.Ôîê³íà.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Õ/ô
"×îëîâ³÷à ðîáîòà-2". 6 ñ. 00.15 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.40 Òâ³é ãîëîñ.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.30 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 Ï³äñóìêè
äíÿ ïîâòîð. 02.10 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³î-
íàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.05 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 10.25, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.25
Ò/ñ "Çàâòðà áóäå çàâòðà" (1). 14.55
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè". 15.55 "Ïðî-
ñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 22.00 Õ/ô "Ëèïó÷êà" (2).
23.50 Õ/ô "Äèêà øòó÷êà" (2). 01.50
Õ/ô "Ñåðåä á³ëîãî äíÿ" (2). 03.15 Õ/
ô "Øê³ðà, â ÿê³é ÿ æèâó" (3).

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Ãîâîðèòü ïîë³ö³ÿ!" 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ
"Äâàäöÿòü ðîê³â áåç ëþáîâ³". 11.05,
12.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 14.05 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.00 Ò/ñ "Ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ 2".
18.10 Ò/ñ "Øëþá çà çàïîâ³òîì 2:
Ïîâåðíåííÿ Ñàíäðè" (2). 20.00,
03.35 "Ïîäðîáèö³". 20.30 "Øóñòåð
Live". 00.00, 04.05 Õ/ô "Àíàë³çóþ÷è
òå..." (2). 01.45 Õ/ô "Ñó³íí³ Òîää,
äåìîí-ïåðóêàð ç Ôë³ò-ñòð³ò" (3).

 ICTV
05.25 Ôàêòè. 05.55, 04.45 Ñâ³òàíîê.
06.55, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.05 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50 Ñòîï-10.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20,
01.35 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
16.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Ò/ñ "Êî-

23.20 Ò/ñ "Äèêèé" (2). 01.10 Ò/ñ "Ìåíò
ó çàêîí³" (2). 02.50 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ

Ò Å Ò
06.00 Åðàëàø. 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). 13.10 Ò/ñ "Ïîëî-
âèíêè" (1). 14.50 Õ/ô "ßê îäðóæè-
òèñü ç ì³ëüÿðäåðøîþ" (1). 16.50 Õ/ô
"Íüþ-Éîðêñüêå òàêñ³" (1). 18.50 Õ/ô

"Òàêñ³-3" (1). 20.40 Â³òàëüêà. 22.25
Ùî ÿêùî? 23.00 Õ/ô "28 òèæí³â ïî-
òîìó" (3). 01.00 Õ/ô "Ó ìàìè ïîáà-
÷åííÿ ç âàìï³ðîì" (1). 02.30 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Ä/ñþ. 8:30 - "×àñ". 9:05 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  "×àñ". 11:05 - "Òî÷êà
çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Ä/ñ. 12:25 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 -  Ä/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ. 18:00 -
Êîíöåðò. 19:00 - "×ÀÑ"19:30 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/c. 21:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç
Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

08.00 Íîâèé ïîãëÿä. 09.00 Ì/ñ "Ðîãè
³ Êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ". 09.35 Ì/ñ
"Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó". 10.00
Ôàéíà Þêðàéíà. 10.55 Óðàëüñüê³
ïåëüìåí³. 12.25 Ëþäè ÕÅ. 13.25
Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.45 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 16.10 Õ/ô "Êàðàòå-ïà-
öàí". 19.10 Õ/ô "Íàéìàí³ âáèâö³".
22.00 Õ/ô "Áëåéä 2" (2). 00.15 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 00.20 Õ/ô "ß éäó - íå
ïëà÷" (2). 02.40 Ò/ñ "Åâðèêà". 03.25,
04.20 Çîíà íî÷³. 03.30 ÒÁ ïðî ÒÁ.

ÍÅÄ²Ëß, 3 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.10 Ñâ³ò
ïðàâîñëàâ'ÿ. 06.40 Ñì³õ ç äîñòàâ-
êîþ äîäîìó. 07.10 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ.
07.40 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.05 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í?. 09.30 Êðîê äî ç³ðîê.
10.10 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ .10.55
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 11.45 Ìàþ
÷åñòü çàïðîñèòè. 12.30 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (æ³íêè).
13.25 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 14.00 Õ/ô
"Ðîáîòà íàä ïîìèëêàìè". 15.20 Çî-
ëîòèé ãóñàê. 15.55 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (÷îëîâ³êè). 16.55
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 17.25 Â ãî-
ñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 18.15 "Ñåêðåòè
óñï³õó"ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 18.50
"Ïîêà ÿ ïîìíþ, ÿ æèâó!". Êîíöåðò
ïàì"ÿò³ Ì.Ìàãîìàºâà. 20.40 Ãîëîâ-
íèé àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Òî÷êà çîðó. 21.50 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 22.20 Ôîëüê-
music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè.
23.40 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 00.50
Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó. 01.20
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 01.45 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 01.55 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.
02.05 Òî÷êà çîðó. 02.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Òèæäåíü.

 Êàíàë «1+1»
06.05 Õ/ô "Òîìó ùî âàã³òíà" (1).
07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò
+". 09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.10,
10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00
"Êóë³íàðí³ êóðñè ç Þ.Âèñîöüêîþ.
²òàë³ÿ. Òîñêàíà". 11.25 "Ø³ñòü
êàäð³â". 12.20 "Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì".
13.20 Õ/ô "Âàøà çóïèíêà, ìàäàì"
(1). 15.20, 03.05 Õ/ô "Ïîö³ëóíîê
äîë³". 19.30, 00.35 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
20.15 Õ/ô "Ïîáà÷åííÿ". 22.10
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.10 "Ùî? Äå?
Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè". 01.20 Õ/ô "Î÷³
Ëàóðè Ìàðñ" (2).

ô "Ì³ðàæ". 14.45 Ïîãîäà. 14.55 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äó-
âàííÿ (æ³íêè). 15.50 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 16.45 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ (÷îëî-
â³êè). 18.00 20-ð³÷÷ÿ Àñîö³àö³¿ àâ-
òîìîá³ë³ñò³â Óêðà¿íè. 19.05 Çîëîòèé
ãóñàê. 19.40 "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåð-
äåöü". Á³ëîíîæêè. 20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 21.40 Áåç öåíçóðè. 22.10
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.05 Åðà çäîðî-
â'ÿ. 23.35 Ê³íî â äåòàëÿõ 00.25 Ñì³õ

ç äîñòàâêîþ äîäîìó. 01.20 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 01.30 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ.
01.40 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ
òà Ê.Ãíàòåíêîì. 02.45 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.15, 02.15 Õ/ô
"Ì³ÿ òà ì³ëüéîíåð" (1). 08.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?"
10.10, 10.35 Ì/ñ  "×³ï ³ Äåéë" (1).
11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì".
12.00 Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 12.35 Õ/ô
"Îñòàííÿ ï³ñíÿ" (1). 14.45 Õ/ô
"Äæîðäæ ³ç äæóíãë³â" (1). 16.40
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³-
øè êîì³êà - 2". 19.30, 05.20 "ÒÑÍ".
20.00, 03.45 Õ/ô "Ïàðàëåëüí³ ñâ³òè"
(2). 22.10 Õ/ô "Ñåðåä á³ëîãî äíÿ"
(2). 00.00 Õ/ô "Øê³ðà, â ÿê³é ÿ æèâó"
(3).

IÍÒÅÐ
05.50 "Øóñòåð Live". 09.00 "Îðåë ³
Ðåøêà". 10.00 Ïðîãðàìà "Ñìà÷íå
ïîáà÷åííÿ". 11.00 "Âå÷³ðí³é Êè¿â".
12.55 Ò/ñ "Òàíêè áðóäó íå áîÿòüñÿ"
(1). 17.05 Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Þðìàëà". 20.00, 05.05
"Ïîäðîáèö³". 20.25 Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà 2012".
22.20 Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ
"Viva! Íàéêðàñèâ³ø³-2012". 00.20 Õ/
ô "Êðàùèé äðóã" (2). 02.15 Õ/ô "Î,
ùàñëèâ÷èê".

ICTV
05.50, 04.50 Ñâ³òàíîê. 06.45 Êîçèð-
íå æèòòÿ. 07.15 Õ/ô "Çàë³çíà ëåä³".
09.20 Ç³ðêà YouTube. 09.40 Äà÷à.
10.50 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.45
Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 12.45 Çà êåðìîì.
13.10 Õ/ô "Íåïåðåìîæíèé". 16.50
Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 17.50 Ìàêñèìóì
â Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00
Õ/ô "Ì³ñòî çëîä³¿â". 21.30 Õ/ô "Çàêî-
íîñëóõíÿíèé ãðîìàäÿíèí". 23.30 Õ/
ô "Â³ä çàõîäó äî ñâ³òàíêó-2: Êðè-
âàâ³ ãðîø³ Òåõàñó" (2). 00.55 Õ/ô
"Â³ä çàõîäó äî ñâ³òàíêó-3: Äî÷êà
êàòà" (2). 02.25 Õ/ô "Ïàä³ííÿ" (2) .

ÎÐÒ
08.00 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
08.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
08.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
09.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.15
"Ñìàê". 10.55 "Êàáà÷îê "13 ñò³ëüö³â".
Íàðîäæåííÿ ëåãåíäè". 12.15 "Êàáà-
÷îê "13 ñò³ëüö³â". Ç³áðàííÿ òâîð³â".
17.25, 18.15 Õ/ô "Ñòàð³-ðîçá³éíèêè".
19.25 "Äâ³ ç³ðêè".  21.00 "×àñ". 21.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.55 Õ/ô "Ñâ³é
ñåðåä ÷óæèõ, ÷óæèé ñåðåä ñâî¿õ".
00.35 "Ì³ñüê³ ï³æîíè". Ñóïåðíîâèé
Øåðëîê Õîëìñ. "Åëåìåíòàðíî".
01.20 Õ/ô "Ñüîìå íåáî". 02.55 Õ/ô
"Êîëîí³ÿ Ëàíô³ºð". 04.20 "Ïîëå ÷ó-
äåñ".

ÑÒÁ
07.50 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.50
"¯ìî âäîìà". 09.50 "Õàòà íà òàòà".
11.45 "Ìîÿ ïðàâäà. Íà-Íà: êóìèðè
ç ï³äâîð³òòÿ". 15.15 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 19.00 Õ/ô
"Êðîâ íå âîäà"(1). 22.35 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 3". 23.30 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Íÿí³-ìîíñòðè". 00.30 Õ/ô "Ñóºòà
ñóºò"(1). 02.00 Õ/ô "Áåðåæ³òü
÷îëîâ³ê³â"(1). 03.15 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"Áåòõîâåí - 4" (1). 09.00 Ò/ñ "²íòåð-
íè" (1). 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00
Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³. 12.00 Ò/
ñ "Äîðîãà ìîÿ ëþäèíà" (1). 13.50,
03.40 Õ/ô "Ìåëîä³ÿ êîõàííÿ" (1).
15.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 18.00, 19.20 Ò/
ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" (1). 21.20 Ò/ñ
"Äðóãå ïîâñòàííÿ Ñïàðòàêà" (1).

IÍÒÅÐ
06.00 Õ/ô "Ðîäèíà íàïðîêàò" (1).

07.40 Õ/ô "Ìè ³ç äæàçó" (1). 09.30
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
10.05 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãó-
ìîðó "Þðìàëà 2012"". 12.05 Ò/ñ "Íà
ñîíÿ÷í³é ñòîðîí³ âóëèö³" (1). 17.50
Õ/ô "Óãîäà". 20.00, 03.30 "Ïîäðî-
áèö³ òèæíÿ". 20.55 Õ/ô "Âîâ÷èé
îñòð³â". 22.55 Õ/ô "Ñïåöíàç ì³ñòà
ÿíãîë³â" (2). 01.15 Õ/ô "Ñïðàâà ïðî
ïåë³êàí³â" (2). 04.15 Ä/ô "Ñåðã³é
Í³êîíåíêî. Ï³çíî, çàêîõàíèé â ³íøó".

 ICTV
06.10, 04.55 Ñâ³òàíîê. 07.00 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 07.50 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 08.10 Äà÷à. 09.15 Îñ-
íîâíèé ³íñòèíêò. 09.50, 13.20 Äè-
âèòèñÿ âñ³ì! 10.50 Îë³ìï³Ëÿïè.
11.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00 Ìóëüò
îñîáèñòîñò³. 12.20 Êðèì³íàëüíèé
îáëîì. 14.15 Õ/ô "Íàïåðåê³ð
ñìåðò³". 16.10 Õ/ô "Ì³ñòî çëîä³¿â".
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.30 Õ/ô "Íå-
â³äîìèé". 21.50 Õ/ô "Íåâèäèìêà-
2". 23.35 Õ/ô "Â³ä çàõîäó äî ñâ³òàí-
êó-3: Äî÷êà êàòà" (2). 01.10 Õ/ô "Çà-
êîíîñëóõíÿíèé ãðîìàäÿíèí". 02.50
Õ/ô "Íåçáàãíåííå" (2). 04.15 Ïðî-
Ö³êàâå.

ÎÐÒ
06.10 "Ãåí³¿ ³ ëèõîä³¿". 06.50 Õ/ô
"Îëåíêà". 08.20 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!".
08.45 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 09.00
"Çäîðîâ'ÿ". 10.10 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà". 11.05 "Â'ÿ÷åñëàâ Çàéöåâ. Çàâ-
æäè â ìîä³". 12.20 Ñåðåäîâèùå
ïðîæèâàííÿ. "Êðàñà äîðîæ÷å çà
ãðîø³". 13.25 "Áîðèñëàâ Áðîíäó-
êîâ. Êîì³ê ³ç ñóìíèìè î÷àìè". 14.30
Õ/ô "Àôîíÿ". 16.20 "Ôîðò Áîÿðä".

18.00 "Îäèí â îäèí!" 21.00 Íå-
ä³ëüíèé "×àñ". 22.00 "ÊÂÊ". Âèùà
ë³ãà. 00.05 "Ïîçíåð". 01.00 Õ/ô "Çà-
ãàäêà Åíäõàóçà". 02.40 Õ/ô "Êâ³òè
çàï³çí³ë³".

ÑÒÁ
04.55 Ì/ô "Âîâêà â òðèäåâÿòîì
öàðñòâå", "Ìàëûø è Êàðëñîí"(1).
05.55 Õ/ô "Ñóºòà ñóºò"(1). 07.15
"¯ìî âäîìà". 08.15 "Êóë³íàðíà äè-
íàñò³ÿ". 10.10 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
11.05 Ò/ñ "Ìåòîä Ôðåéäà"(1). 15.25
Õ/ô "Êðîâ íå âîäà"(1). 19.00 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 20.00 Õ/ô "Îé, ìà-
ìî÷-êè!"(1) 22.05 Õ/ô "Ïðèâ³ò, ê³íäåð!"
(2). 00.15 Õ/ô "ÊîñòÿÍ³êà. ×àñ
ë³òà"(1). 02.10 Õ/ô "Á³ëå ñîíöå ïóñ-
òåë³"(1). 03.30 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.30 Ïîä³¿. 06.50 Õ/ô "Êðèëà ÿíãîëà"
(1). 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00
Ãåðî¿ åêðàíó. 11.00 Ò/ñ "Äîðîãà ìîÿ
ëþäèíà" (1). 13.45, 04.35 Õ/ô
"Ë³ñîâå îçåðî" (1). 15.30 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 17.10 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" (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 Åðàëàø. 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 Ì/ô "12 çàâ-
äàíü Àñòåð³êñà" (1). 12.40 Ïðèêîëè
íà ïåðåðâ³. 13.10 Õ/ô "Ï³ä ñóâîðèì
íàãëÿäîì" (1). 15.05 Õ/ô "Íüþ-Éîð-
êñüêå òàêñ³" (1). 17.05 Õ/ô "Òàêñ³-3"
(1). 18.55 Äàéîø ìîëîäüîæ! 20.00
Øóðè-Ìóðè. 21.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³"
(2). 23.00 Õ/ô "Ìð³ÿòè íå øêîäèòü"
(2). 00.50 Õ/ô "ßê óêðàñòè ì³ëüéîí"
(1). 03.00 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»

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

Íîâèé Êàíàë
08.00 Çàïèòàºòå ó ë³êàðÿ. 08.25,
09.35 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêà-
ðó". 09.00 Ì/ñ "Ðîãè ³ Êîïèòà: Ïî-
âåðíåííÿ". 10.00 Ì/ô "Êàðëèê Í³ñ".
11.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 13.45
Õ/ô "Êàðàòå-ïàöàí". 16.30 Õ/ô "Íàé-
ìàí³ âáèâö³". 19.20 Õ/ô "Âåðòèêàëü-
íà ìåæà". 22.00 Õ/ô "Áëåéä: Òð³éöÿ"
(2). 00.10 Ñïîðòðåïîðòåð. 00.15 Õ/
ô "Áëåéä 2" (2). 02.30 Ò/ñ "Åâðèêà".
03.10, 04.00 Çîíà íî÷³. 03.15 Ïî-
äîðîæ ó âòðà÷åíå ìèíóëå. 03.45
Îñòàíí³ ëèöàð³. 04.05 Çèìà íàä³¿.
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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 – 19
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

8 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 10  îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН (21.03�20.04).
Тиждень хороший для
дiлових починань.
Ваша прямота i вiд�

вертiсть допоможуть розвi�
яти недомовленостi. Працiв�
ники iнтелектуальної працi
укладуть вигiднi договори на
проведення наукових робiт.

ТIЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Цього тижня є не�
безпека потрапити
пiд вплив власних

iлюзiй i самообману. Ви змо�
жете проявити свої таланти
в професiйнiй сферi дiяль�
ностi.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). На вас чекає
занепад життєвих
сил i творчої енергiї.

Слiд на цьому тижнi по
можливостi вiдкласти служ�
бове вiдрядження. Роман�
тичний настрiй не дозволить
займатися нудною роботою.

РАК (22.06�22.07). Ви
вiдчуєте емоцiйний
пiдйом, проте у жод�
ному випадку не втра�
чайте розсудливостi.

Багато хто одержить премiї
або гонорари. При зустрiчi з
коханою людиною, можливi
серйознi ускладнення
вiдносин, аж до сварки.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Тиждень може прине�
сти чимало подвiйних
ситуацiй, що вимага�
ють такту i витримки.

Вам можливо, вдасться чiтко
сформулювати свої цiлi i зав�
дання. Смiливо йдiть на кон�
такт з представниками
iноземної органiзацiї.

ДIВА (24.08�23.09).
Зараз вам краще
вiдпочити: у справах
успiху не чекайте.

Може трапитися так, що Ви
залежатимете вiд своїх
партнерiв, тому, запровад�
жуючи свої плани в життя, не
забувайте про тих, хто допо�
магав Вам.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Зараз не кращий
час для спiлкування зi
старшими, батьки

стануть наполягати на
своєму, переконувати їх мар�
но.

СКОРПIОН (24.10�
22.11). Тиждень вiдмi�
чений важливими
змiнами i отриманням

несподiваних неприємних
вiстей. У другiй половинi тиж�
ня суворо дотримуйтеся
дiєти.

СТРIЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Не наробiть
помилок на роботi.
Дарма не спокушай�
теся i не зневiряй�

теся, невдачi будуть коротко�
часними. Успiшною буде
iнтелектуальна i творча
дiяльнiсть, яка надихне Вас
новими iдеями.

КОЗЕРIГ (22.12�20.
01). Тиждень сприят�
ливий для будiвель�
никiв, для зайнятих в

сферах технiки i послуг.
Можливi дiловi зустрiчi або
телефоннi переговори з дру�
зями або родичами. У другiй
половинi тижня Ваш настрiй
змiниться.

ВОДОЛIЙ (21.01�
19.02). Тиждень хоро�
ший, як для розумо�
вої, так i для фiзичної

роботи. Можливо, у Вас з`я�
виться бажання що�небудь
змiнити в життi. Вдалий час
для будь�якої роботи i
спiлкування з тими, хто
близький Вам по духу.

РИБИ (20.02�20.03).
Ви зможете почати
будь�яку складну
справу. Будьте стри�

манi – все залежатиме вiд Ва�
шого умiння тримати себе в
руках. Може бути прибуток
вiд справи, в яку Ви вклали
масу коштiв i енергiї.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 25.02.13 – 03.03.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ТІЛЬКИ ДВОЄ УКРАЇНЦІВ
НАПИСАЛИ ДИКТАНТ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ БЕЗ
ПОМИЛОК

Тільки двоє осіб змогли написати
Всеукраїнський диктант національної
єдності без жодної помилки. Це – вось�
микласниця Дана Панірська (Житомир)
та 72�річна пенсіонерка Ольга Чупик
(Львів). Обидві переможниці, окрім
пам ‘ятних подарунків та призів, отри�
мали грошові премії у розмірі п ‘яти
тисяч гривень кожна. Загалом у дик�
танті взяли участь 15 227 осіб. Най�
старшій учасниці – полтавці Марії Са�
мус – 94 роки.

Диктант писали у День писемності, 9
листопада. Текст із назвою «Вона підко�
рила Європу» був присвячений творчості
Марка Вовчка.

ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА ШЛА
В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ 49 ЛЕТ
Обычной почтовой открытке понадо�

билось почти полвека, чтобы добраться
из Германии в Соединенное Королев�
ство.

упружеская пара из британского горо�
да Мейденхед получила почтовую от�
крытку, адресованную бывшему жильцу
их дома. Но больше всего поразило
Джейсона и Анну Крабтри то обстоятель�
ство, что письмо было отправлено из Бад�

Годесберга (городок около Бонна) 13 мар�
та 1963 года.

"Мы были удивлены тем, что оригиналь�
ная печать была не тронута и что открыт�
ка была в таком хорошем состоянии.  Мы
также думали над тем, где она могла быть
все эти годы. Было бы очень интересно,
если бы мы смогли отследить ее длинное
путешествие", –  рассказал Крабтри.

На открытке стоит штамп Королевской
почты от 29 октября 2012 года. Предста�
витель этого ведомства отверг возмож�
ность пропажи письма и предположил, что
оно оказалось в почтовом ящике совсем
недавно.

– Ñêàæèòå, âû ïî çà-
êîíó æèâåòå ?

– Ïî ïîïðàâî÷êàì  ê
çàêîíó...

Âûõîäèò æåíèõ èç
çàãñà è âèäèò  ãàäàëêó.
Îí ê íåé ïîäõîäèò,
ïðîòÿãèâàåò  ëàäîíü è
ïðîñèò, ÷òîáû îíà åìó
ïîãàäàëà. Òà ïîñìîò-
ðåëà íà ëàäîíü:

– Íó, ìîæíî ñêàçàòü
îäíèì ñëîâîì – ïîçäíî!

Êóïèëè ñ æåíîé ïîðíî-
ôèëüì, ïîñìîòðåëè.
Î÷åíü ïîíðàâèëñÿ äè-
çàéí ñïàëüíè, êàôåëü â
âàííîé, ñòîë íà êóõíå.

Ìóæèê ñïðàøèâàåò
ìóæèêà:

– ×òî áû òû õîòåë
èìåòü: ïÿòü òûñÿ÷
áàêñîâ èëè ïÿòü äî÷å-
ðåé?

– Ïÿòü äî÷åðåé.
– Ïî÷åìó?
– Ïîòîìó, ÷òî  ñåé÷àñ

èõ ó ìåíÿ âîñåìü...

Íå òàê  ñòðàøåí ìóæ
èç êîìàíäèðîâêè, êàê
æåíà  ñ êîðïîðàòèâà...

– Äåâóøêà, âû òàêàÿ
ôåøåíåáåëüíàÿ, ÷òî
ìíå íåðåíòàáåëüíî...

– Âîò ñêàæè ÷åñíî,
Ñåìà, ÷òî òû êî ìíå
èñïûòûâàåøü?

– Òåðïåíèå, Ëþñÿ...
Ãðîìàäíîå òåðïåíèå...

Àïòåêàðü  îáó÷àåò
ïðàêòèêàíòà:

– À èç ýòîé áàíêè ìû
íàëèâàåì  ëèøü òîãäà,
êîãäà ïî÷åðê íà ðåöåï-
òå  ñîâñåì óæ íåðàç-
áîð÷èâûé...

☺ ☺ ☺

Жевать,
чтобы... похудеть?

Говорят, чтобы похудеть, достаточно про�
сто подольше жевать. Так сколько же нужно
пережевывать каждый кусок?

Отвечает Елена ТЕРЕШИНА, д. б. н., завла6
бораторией липидного обмена Научно6кли6
нического центра геронтологии:

– То, что долго жующий человек имеет меньший
вес, чем те, кто заглатывает куски целиком, – под�
твержденный врачебными наблюдениями факт.
С точки зрения официальной медицины тщатель�
ное пережевывание нормализует процесс пище�
варения, который отвечает в том числе и за об�
мен веществ в организме. Сколько нужно жевать?
Китайцы считают, что для твердой пищи нужно
сделать не менее 40 жевательных движений, бри�
танцы – что достаточно 30 сек.

Наши врачи уверены: жевать нужно до тех пор,
пока твердый кусок во рту не превратится в одно�
родную полужидкую массу.


