
З 6 КВIТНЯ Кабмiн ввiв iменнi залiзничнi квитки з
вказанням прiзвища пасажира. Документ, що засвiдчує
особу показується при посадцi у вагон.

СТОКГОЛЬМСЬКИЙ мiжнародний iнститут
дослiдження свiту визнав Україну як четверту  країну у
свiтi  по обсягах  продажiв озброєнь. Зокрема у мину#
лому роцi  Україна продала зброї на 1, 334 млрд. доларiв.

ЄВРОДЕПУТАТ, голова комiтету  закордонних справ
Європарламенту  Ельмар Брок, за свiдченням Генпро#
куратури України, може бути заарештований по звину#
ваченню про насилля над неповнолiтньою повiєю пiд
час його перебування у Києвi   у груднi 2012 року.

КОМПАНIЯ Samsung розробляє наручний годинник,
який здатний буде виконувати i функцiї смартфона.

У ЛОНДОНI вiдкрився "отель", повнiстю створений
з солодких їстiвних "матерiалiв"– вiд стiн до устатку#
вання та ексесуарiв.

ПОБЛИЗУ Керчi незабаром вiдкриється новий тури#
стичний об’єкт – пiдводний музей – античне затоплене
мiсто Акра.

АСОЦIАЦIЯ атеїстiв  Копенгагена звернулася  до сто#
личної мерiї надати їм частину земельної дiлянки на
кладовищi, де вони могли б не ставити хрести на моги#
лах своїх прихильникiв.

7,2 МЛРД. гривень бюджетних коштiв  уряд видiлив
на будiвництво, капiтальний i поточний ремонт дорiг
державного та  мiсцевого значення на 2013#й рiк.

9 ТРАВНЯ на базi комплексу "Термальнi води "Коси#
но"  на Берегiвщинi пройде перший закарпатський
чемпiонат  з приготування бограчу – страви праугорсь#
ких племен, яка вже стала традицiйною для жителiв
Закарпаття.
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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

       (Ò.:  3-15-57; 3-15-34; 3-15-36).

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

Батьки та рідні шестирічного
Артемчика висловлюють сер#
дечну подяку всім#всім небай#
дужим людям та багатьом ко#
лективам різних організацій за
добродушність та порозуміння
в наданні своєчасної і життєво
необхідної допомоги у лікуванні
нашого хлопчика.

У Артемчика виявили пухли?
ну мозку. Була зроблена опе#
рація. Життя дитини було у ве#
ликій небезпеці. За порадою
лікарів та завдяки Вашій до?
помозі Артемчик знаходиться на лікуванні в Ізраїлі.
Він уже пройшов лікування променевої терапії та про#
довжує курс лікування хіміотерапії. Курс лікування буде
довготривалим, тобто розрахований лікарями при#
близно на один рік та три місяці.

Артемчик та його близькі моляться і вірять, що Гос#
подь Бог його зцілить.

Якщо у Вас є можливість та бажання допомогти нам
у продовженні лікування, просимо Вас направляти кош#
ти на рахунок.

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

ціональній валюті. Отримувач:
ТРАНЗИТНИЙ РАХ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПК
Рахунок отримувача:  № 29245077000002
Банк отримувача : АТ “КомІнвестБанк”,
МФО 312248  КОД ОКПО 19355562
Деталі платежу: зарахування на КР Шипот Тетяна

Іванівна № рах. 26254054751001 (на лікування дити?
ни).

Контактні телефони:
050 5886535 Денис, 095 8309860 Тетяня

Кілька днів тому із цього книжко#
вого форуму, який є традиційним і
збирає письменників і поцінову#
вачів книги із усієї України, повер#
нулася закарпатська делегація. Її
представляли письменники Ми#
рослав Дочинець із Мукачева, Ва#
силь Кузан із Довгого Іршавського
району та ужгородець Сергій Фе#
дака.

Мирослав Дочинець поділився із
«Новинами Закарпаття», що неве#
личке львівське місто Миколаїв, яке
не є дуже помітним на літературній

ЛІДЕРАМИ З ПРОДАЖУ НА «КНИЖКОВІЙ ТОЛОЦІ»
СТАЛИ КНИГИ МУКАЧІВЦЯ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ

карті України, на ці два дні перетво#
рилося у справжню книжкову Мек#

ку. Тим паче, що зустрічі письмен#
ника і читача не були зосереджені
лише тут. Закарпатці побували, зок#
рема, ще й у Новому Роздолі. А
впродовж толоки мали власні вечо#
ри, автографсесії,  дискусійні клу#
би. Своє захоплення нашими авто#
рами вже висловили колеги із інших
міст на сторінці у Фейсбуці.

Не дивно, отож, що лідером із
продажу впродовж двох днів фору#
му стали книги Мирослава Дочин#
ця.

Оксана ШТЕФАНЬО.

ÍÀÑÍÀÃÈ ² ÒÂÎÐ×ÎÃÎ
ÍÀÒÕÍÅÍÍß!

Â ÷óäîâó êâ³òíåâó ïîðó
â³äçíà÷àº ñâ³é äåíü

íàðîäæåííÿ

Ë³ä³ÿ
Âîëîäèìèð³âíà
ÏÈÐÎÃÎÂÀ –

äîáðå çíàíà ó íàøîìó ì³ñò³
ïðîâ³äíà àêòîðêà  Ìóêà÷³âñüêî-
ãî äåðæàâíîãî ðîñ³éñüêîãî
äðàìòåàòðó, íàðîäíà àðòèñòêà
Óêðà¿íè, ïî÷åñíà ãðîìàäÿíêà

ì. Ìóêà÷åâà, ÷àð³âíà ³ äîáðîçè÷ëèâà æ³íêà.
Ùèðîñåðäíî â³òàºìî Âàñ, øàíîâíà Ë³ä³º Âîëîäèìè-

ð³âíî, ç Âàøèì õâèëþþ÷èì ñâÿòîì. Âñå Âàøå æèòòÿ
ìîæå ñëóæèòè ÷óäîâèì ïðèêëàäîì ñàìîâ³ääàíîãî âè-
ñîêîïðîôåñ³éíîãî ñëóæ³ííÿ îáðàí³é
ñïðàâ³, ð³äíîìó ì³ñòó, éîãî ãðîìàä³. Óê-
ë³ííî çàâäÿ÷óºìî Âàì çà öå, ùèðî áà-
æàºìî ³ íàäàë³, ùå íà áàãàòî-áàãàòî
ðîê³â  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òàêî¿ æ íàñíà-
ãè ³ òâîð÷î¿  íåâòîìíîñò³  ó Âàø³é, áëà-
ãîðîäí³é ïðàö³, ó âñ³õ äîáðèõ ñïðàâàõ.

ª. ÔÅÄ²Â, ãîëîâà ì³ñüêî¿ ðàäè
Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì. Ìóêà÷åâà

ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ!



Ïðèâû÷êà ê áëàãîïîëó÷èþ – íàèõóäøàÿ ïðèâû÷êà. (Ïóáëèé Ñèð).Ïðèâû÷êà ê áëàãîïîëó÷èþ – íàèõóäøàÿ ïðèâû÷êà. (Ïóáëèé Ñèð).Ïðèâû÷êà ê áëàãîïîëó÷èþ – íàèõóäøàÿ ïðèâû÷êà. (Ïóáëèé Ñèð).Ïðèâû÷êà ê áëàãîïîëó÷èþ – íàèõóäøàÿ ïðèâû÷êà. (Ïóáëèé Ñèð).Ïðèâû÷êà ê áëàãîïîëó÷èþ – íàèõóäøàÿ ïðèâû÷êà. (Ïóáëèé Ñèð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 4 êâ³òíÿ 2013 ð.
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Президент України
доручив уряду

піклування про дітей
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè äàâ äîðó÷åííÿ Óðÿäó

çä³éñíèòè ö³ëèé êîìïëåêñ çàõîä³â, ùî ñòîñó-
þòüñÿ ðîçâèòêó ä³òåé òà ï³äòðèìêè ñ³ìåé ç
ä³òüìè. Çîêðåìà, éäåòüñÿ ïðî ïîë³ïøåííÿ ìà-
òåð³àëüíîãî ñòàíîâèùà ñ³ìåé ç ä³òüìè òà ñîö-
³àëüíîãî çàõèñòó óêðà¿íñüêèõ ä³òåé. Àíàë³ç äî-
ðó÷åíü ãëàâè äåðæàâè âêàçóº íà ïî÷àòîê ¿õ
âèêîíàííÿ âæå ó êâ³òí³ 2013 ðîêó. Òîìó íàðàç³
ïîòð³áíî ñïîä³âàòèñÿ íà ðîçóì³ííÿ óðÿäîâöÿ-
ìè âñ³º¿ ïîâíîòè â³äïîâ³äàëüíîñò³. Â ³íøîìó
âèïàäêó Â³êòîð ßíóêîâè÷ íå ìàº íàì³ð³â ïðî-
âîäèòè êèòàéñüê³ öåðåìîí³¿ ç íåã³äíèìè ðàí-
ãó äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ ìîæíîâëàäöÿìè.

ßê ïîâ³äîìèëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Àäì³í³ñò-
ðàö³¿ Ïðåçèäåíòà ²ðèíà Àê³ìîâà, íà âèêîíàííÿ äîðó-
÷åíü Â³êòîðà ßíóêîâè÷à  ò³ëüêè ó 2013 ðîö³ ïðè ïåðå-
ãëÿä³ äåðæáþäæåòó áóäå äîäàòêîâî ïåðåäáà÷åíî â³ä
650 äî 700 ìëí. ãðèâåíü. Íà ñüîãîäí³ òàê³ êîøòè º ó
íàÿâíîñò³ â áþäæåò³. Ñàìå òîìó, çà ñëîâàìè Àê³ìî-
âî¿, ðåàë³çàö³þ äîðó÷åíü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ñë³ä ðîç-
ïî÷èíàòè âæå â ïîòî÷íîìó ðîö³.

Äîðó÷åííÿ ãëàâè äåðæàâè, íàñàìïåðåä, ñòîñóþòü-
ñÿ âíåñåííÿ çì³í äî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà. Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè íàïîëÿãàº, àáè â³äáóëîñÿ ïîåòàïíå ñêà-
ñóâàííÿ ð³âíÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó
äëÿ ä³òåé ï³ä ÷àñ ïðèçíà÷åííÿ äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿
äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì'ÿì, ïî÷èíàþ÷è ç 1
ëèïíÿ 2013 ðîêó.

Òàêîæ Â³êòîð ßíóêîâè÷ ò³ëüêè ó 2013 ðîö³ äîðó÷èâ
ï³äâèùèòè íà 25 â³äñîòê³â ðîçì³ð íàäáàâêè íà äîãëÿä
çà äèòèíîþ-³íâàë³äîì ç âèêëþ÷íî âèñîêîþ ì³ðîþ
âòðàòè çäîðîâ'ÿ òà ç íàäçâè÷àéíîþ çàëåæí³ñòþ â³ä ïî-
ñò³éíîãî ñòîðîííüîãî äîãëÿäó, äîïîìîãè àáî äèñïàí-
ñåðíîãî íàãëÿäó ³íøèõ îñ³á ³ ÿêà ôàêòè÷íî íå çäàòíà
äî ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ.

Êð³ì òîãî, çã³äíî äîðó÷åííþ Ïðåçèäåíòà, â³äáóäåòü-
ñÿ óðàõóâàííÿ ïðè âèçíà÷åíí³ îáñÿãó ì³æáþäæåòíèõ
òðàíñôåðò³â âèäàòê³â àêò³â íà ïîçàøê³ëüíó îñâ³òó.

Íàêàçàâ ßíóêîâè÷ óðÿäîâöÿì âðàõóâàòè ³ âèçíà÷åí-
íÿ ðîçì³ðó âèïëàòè äîïîìîãè íà ä³òåé-³íâàë³ä³â, íàä
ÿêèìè âñòàíîâëåíî îï³êó ÷è ï³êëóâàííÿ. Ïðè öüîìó
ð³âåíü òàêî¿ ñóìè áóäå âñòàíîâëåíî íå ìåíøå äâîõ
ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ äèòèíè â³äïîâ³äíîãî â³êó
áåç óðàõóâàííÿ äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè íà
ä³òåé-³íâàë³ä³â.

Êîëè âæå ìè çãàäàëè ïîòðåáè ä³òåé-³íâàë³ä³â, â³äçíà-
÷èìî äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùîäî çàáåçïå-
÷åííÿ íåîáõ³äíèìè òåõí³÷íèìè òà ³íøèìè çàñîáàìè
òàêèõ ä³òåé. Äëÿ ä³òåé ³ç âàäàìè çîðó ó ñïåö³àëüí³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè íà âèìîãó Â³êòîðà ßíóêîâè÷à áóäóòü
çàêóïëåí³ ï³äðó÷íèêè òà ïîñ³áíèêè ç³ øðèôòîì Áðàé-
ëÿ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ñó÷àñí³é ñâ³òîâ³é îñâ³òí³é ïðàê-
òèö³ òà ñòàíäàðòàì.

Äî 30 êâ³òíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó â íàø³é äåðæàâ³ áóäå
ñòâîðåíà âñåóêðà¿íñüêà òåëåôîííà "ãàðÿ÷à ë³í³ÿ" ç
ïèòàíü çàõèñòó ñ³ìåé ç ä³òüìè. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ òàêî¿
"ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿" º çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ îïåðàòèâ-
íîãî ðåàãóâàííÿ íà ïîðóøåííÿ ¿õ ïðàâ, íà âèïàäêè
íàñèëüñòâà ñòîñîâíî ä³òåé àáî ðåàëüíî¿ çàãðîçè. Òà-
êîæ ãðîìàäÿíè ìàòèìóòü çìîãó îòðèìàòè íåâ³äêëàä-
íó ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó, à òàêîæ ïîñëóãè, ÿê³ ìî-
æóòü áóòè íàäàí³ äèòèí³ ó â³äïîâ³äíèõ ñèòóàö³ÿõ.

Íå îìèíóâ Â³êòîð ßíóêîâè÷ ñâîºþ óâàãîþ ³ òàëàíî-
âèòèõ ä³òåé Óêðà¿íè. Çîêðåìà, Ïðåçèäåíò äîðó÷èâ Óðÿ-
äó âíåñòè íåâ³äêëàäí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàïî÷àòêóâàí-
íÿ ó 2013 ðîö³ Ïðåçèäåíòñüêî¿ ïðîãðàìè äëÿ íàéòàëà-
íîâèò³øèõ ä³òåé "²íòåëåêòóàëüíå ìàéáóòíº Óêðà¿íè",
çîêðåìà ñòîñîâíî ïîðÿäêó ùîð³÷íîãî â³äáîðó íå ìåí-
øå 100 ä³òåé äëÿ ó÷àñò³ ó ïðîãðàì³, ôîðì òà ñèñòåì-
íîñò³ ðîáîòè ç öèìè ä³òüìè, ó òîìó ÷èñë³ ç çàëó÷åí-
íÿì äî ïðîãðàìè Ìàëî¿ àêàäåì³¿ íàóê.

Ïðèíöèïîâèé íàñòð³é òà îïåðàòèâí³ñòü Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè âñåëÿþòü íàä³þ, ùî öüîãî ðîêó óêðà¿íñüê³
ä³òè îòðèìàþòü ã³äíó äåðæàâíó äîïîìîãó. ² äóæå õî-
÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî òàêà äîïîìîãà ñòàíå ãàðíîþ òåí-
äåíö³ºþ, ÿêà çãîäîì ïåðåòâîðèòüñÿ íà çàêîíîì³ðí³ñòü.

²ðèíà ÐÎÊÈÒßÍÑÜÊÀ, æóðíàë³ñò

1 квітня в Україні розпо
чали роботу призовні
комісії, що забезпечува
тимуть призов громадян
України на строкову вій
ськову службу до лав
Збройних Сил та інших
військових формувань в
межах призовної кампанії
«Весна2013».

Відтак, згідно розпоряд
ження Кабінету Міністрів
України № 111 від
06.03.2013 р. Закарпатсь
ка область відрядить на
строкову військову служ
бу до збройних форму
вань 390 юнаків: 185 чо
ловік буде направлено до
Збройних Сил Украї
ни, 120 – до Внутрішніх
військ МВС, 85 – до  Дер
жавної спеціальної служ
би транспорту.

Призов триватиме два
місяці і закінчиться 31
травня. Перша відправка
у військові частини молоді

Ö²ª¯ ÂÅÑÍÈ ÍÀ ÑÒÐÎÊÎÂÓ Â²ÉÑÜÊÎÂÓ ÑËÓÆÁÓ ÄÎ ÎÊÐÅÌÎÃÎ
ÏÎËÊÓ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÐÈÇÂÓÒÜ ÄÅÑßÒÜ ÇÀÊÀÐÏÀÒÖ²Â

відбудеться 10 квітня, 
повідомив начальник
відділу комплектування і
призову Закарпатського
обласного військового ко
місаріату майор Юрій Ве
личканич. – Як і в попе
редні роки, основним ак
центом у відборі на стро
кову військову службу
юнаків залишаються їхні
якісні характеристики:
стан здоров’я, рівень ос
віти, моральноділові
якості. Власне, за резуль
татами цього відбору до
лав Збройних Сил Украї
ни ми відправляємо 185
закарпатців: троє прохо
дитимуть службу  у По
вітряних Силах, десять –
в Окремому полку Прези
дента України, вісімнад
цять – в 101 бригаді охо
рони Генерального штабу
ЗС України, решта – в
інших частинах за підпо
рядкованістю ЗС України.

Довідка.
У квітні�травні 2013 року

на строкову військову
службу призиватимуть
громадян України чолові�
чої статі 1995�1988 років
народження, яким до дня
відправлення у військові
частини виповнилося
18 років, та  осіб, які не�
досягли 25�річного віку

та не мають права на зв�
ільнення або відстрочку
від призову на строкову

військову службу.
Загалом планується

призвати 13 тисяч
900 осіб, із них до Зброй�
них Сил України — 7 тисяч
500 осіб, Внутрішніх
військ МВС України — 5 ти�
сяч 200 осіб, Державної
спеціальної служби
транспорту — 1 тисячу
200 осіб.

 Підполковник
Віталій ІВАНОВ.

6-ãî àïðåëÿ øë¸ì ñàìûå
ò¸ïëûå è èñêðåííèå ïîæåëà-
íèÿ â ÷åñòü 75 ãî äíÿ ðîæäå-
íèÿ íàøåìó ïàïå, ìóæó, äå-
äóøêå è òåñòþ,

ÊÎÌÎÍÈ
Ôðàíòèøåêó
Þëèóñîâè÷ó.

Ñòîëüêî ëåò – äëÿ âñåõ íå-
ìàëûé ñðîê, Òåëî è äóøà óç-

íàëè ìíîãî. Íî õîòèì, ÷òîá Òû è äàëüøå ìîã
áîäðî ñëåäîâàòü ñâîåé äîðîãîé.

Ðàäîâàòü ïðèñóòñòâèåì ñâîèì âñåõ äðóçåé, ÷òî
ñåãîäíÿ ðÿäîì. Çíàåøü, âåäü, êàê äîðîã íàì, ëþ-
áèì Òû ñ óëûáêîé ñâåòëîé, áîäðûì âçãëÿäîì.

Òû ïðèìè îò ñåðäöà ïîçäðàâëåíüÿ â þáèëåé-
íûé, 75-é äåíü ðîæäåíüÿ! Ðàäîñòè æåëàåì è äîá-
ðà, Çàâòðà áóäåò ëó÷øå, ÷åì â÷åðà!

Ñ ëþáîâüþ æåíà, äî÷åðè,
âíó÷êè è âíóêè, çàòüÿ.

Ñüîãîäí³ Îìåëÿíó ªâãåíîâè÷ó ÃÎÐÂÀÒÓ –
 75 êðàñíèõ âåñåí!

Öüîãîð³÷íà âåñíà ñòàëà âæå 75-þ
â æèòò³ Îìåëÿíà ªâãåíîâè÷à ÃÎÐ-
ÂÀÒÀ – ãðàíäà Ìóêà÷³âñüêîãî ôóò-
áîëó, ëþäèíè, êîòðà ïðîñëàâèëà íàø
êðàé äàëåêî çà ìåæàìè îáëàñò³, ïî-
íàä ÷âåðòü ñòîë³òòÿ ïðàöþâàëà òðå-
íåðîì, âèõîâàëà ê³ëüêà ïîêîë³íü
ñïîðòñìåí³â-ôóòáîë³ñò³â.

Òîæ ñüîãîäí³ ïðèéì³òü íàéùèð³ø³
â³òàííÿ, øàíîâíèé þâ³ëÿðå, â³ä ñâî¿õ
ð³äíèõ, äðóç³â, êîëåã, ó÷í³â ³ òèõ, õòî ñâîãî ÷àñó ìèëóâàâñÿ
âàøîþ ô³ë³ãðàííîþ òåõí³êîþ ³ íàâ÷àâñÿ ó Âàñ ìàéñòåðíî¿
ãðè íà ôóòáîëüíîìó ãàçîí³.

Äîçåìíèé óêë³í, âåëüìèøàíîâíèé Îìåëÿíå ªâãåíîâè-
÷ó, çà â³ðíå ñëóæ³ííÿ óëþáëåí³é ñïðàâ³! Âåëèêîãî ëþäñü-
êîãî ùàñòÿ! Íåõàé ùå äîâã³ ðîêè æèòòÿ ñòåëèòü Âàì äîëÿ,
õàé çäîðîâ’ÿ ³ ðàä³ñòü òà øàíà ëþäñüêà ñóïðîâîäæóº Âàñ,
ùîá ³ íàäàë³ íà Âàø³é æèòòºâ³é ñòåæèí³ çóñòð³÷àëèñÿ ïî-
á³ëüøå â³ðíèõ ³ íàä³éíèõ äðóç³â. Ñ³ìåéíîãî òåïëà äî ñâ³òëèõ
ñòà ë³ò!

Ð³äí³, ñ³ì’¿ Êîãóòè÷, Áóáè÷, Âîëîøèí, Øï³ëüêà,
Ïåðåöü, äðóç³ òà êîëåãè

ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ
ÄÎËÃÎËÅÒÈß!
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ñò.

Áëàãîðîäàðíîñòü – ïðèçíàê áëàãîðîäñòâà äóøè. (Ýçîï).

На останній сесії обласної ради, 21 березня, її голова
Іван Балога зачитав прізвища відсутніх у залі депутатів і
попросив заблокувати їхні картки. Така, здавалося б, цілком
логічна дія збурила обранців від Партії Регіонів, і вони впро#
довж усього засідання поверталися до цього питання.

Мотив був парадоксальний: ми, звичайно, за, все пра#
вильно, але от блокувати картки відсутніх голова облради
не має права. Мовляв, треба голосувати за зміни до регла#
менту роботи.

– Не секрет, що і в нашій сесійній залі дотепер трапляли#
ся випадки, коли один депутат голосував за іншого, – про#
коментував Іван Балога. – Це була майже норма, як і в інших
радах. Але оскільки суспільство порушило це питання на
найвищому законодавчому рівні, у Верховній Раді України,
то я вважаю, що депутатський корпус краю має брати при#
клад з парламенту й голосувати мають винятково депутати,
які присутні в сесійній залі. Ця пропозиція сьогодні не вик#
ликала заперечень опозиційних фракцій, проти була лише
фракція Партії регіонів – напевно, хотіли проголосувати за
своїх відсутніх колег. Проте, зрештою, сесія відбулася без
голосування замість тих, хто не з’явився на засідання», –
підсумував Іван Іванович.

Â îáëàñí³é ðàä³ áîðîëèñü
ç êíîïêîäàâàìè

Голова ради Іван Балога виступив проти
практики голосування чужими картками.

Годинникарство стало для Івана
Ониська сімейною справою, коли він у
25#річному віці прийшов у годиннико#
ву майстерню свого тестя, який уже в
2007 році повністю передав цю справу
Іванові. Майстерня існує вже більше 30
років, а саме в такому вигляді, в якому
ми звикли її бачити на вулиці Достоє#
вського, – 25 років, 24 з яких в ній пра#
цює Іван Онисько. Якщо колись у май#
стерні працювало 7 робітників, то те#
пер вона складається лише з пана Івана
та його сина, який не зраджує сімейній
традиції.

– Син теж цікавиться годинниками,
особливо баштовими, такими як в са#
наторії «Карпати» та на римо#като#
лицькому соборі. Минулого року перед
Великоднем в с. Кушниця робили баш#
товий годинник, так син там мені дуже
допомагав, – каже годинникар.

Іван Онисько є поціновувачем ста#
ровинних годинників: «Вдома з робо#
чих маю один Густав Беккер на гирях
1870 року, один Густав Беккер на пру#
жинах 1909 року, ще маю Густав Беккер
1915 року та Юрхард настільний 1937
року. Такі механізми найбільше люб#
ляться. На сьогоднішній день так пішла
промисловість, якщо раніше робили
механіку, то тепер всі переходять на
кварц, здешевлюють, використовують
пластмасовий механізм. А механічні го#
динники працюють по 200#300 років,
їм зносу нема».

Ми поцікавились в пана Івана, яки#
ми якостями має володіти справжній
годинникар?

– В першу чергу треба мати терпін#
ня  та бути посидючим, але головне
мати до того любов, – відповів він.

Присвятивши половину свого життя
роботі з механізмами. Іван Онисько
полагодив вже декілька тисяч годин#
ників, але найвагомішим своїм досяг#

ненням вважає відновлення роботи
старовинного часоміру на римо#като#
лицькому соборі.

Гордість династії — найстаріший у
Європі годинник з чотирма циферб#
латами, який запустили торік. Уні#
кальній роботі дивуються іноземці.

Курантам, що на вежі римо#като#
лицького собору святого Мартина у
самісінькому центрі Мукачевого, май#
же 300 років. Годинник з чотирма ци#
ферблатами має аж три дзвони, які
мовчали майже 75 років, — годинни#
кар Іван Онисько, який щотижня сте#
жить за точністю храмових курантів,
натягує годинникові гирі, щоб відлік
часу не зупинявся ані на мить. —
Відновлював складний механізм ку#
рантів, що займає площу понад 4 квад#
ратні метри, по крихтах протягом чо#
тирьох місяців.

Серце годинника — старовинний
механізм, що складається майже з

трьох сотень деталей і важить понад
300 кілограмів. Більшість із них зни#
щила іржа.

Тому, щоб запустити куранти, дове#
лося розібрати механізм до гвинтика
та зробити кожну деталь наново. Най#
важче було викувати коліщата й вито#
чити на них однакові зубці. Працюва#
ти довелося вручну, як і 300 років тому,
коли складали цей годинник.

Цей часомір — унікальний, бо не має
аналогів не лише в Україні, а й у Європі.
Подібні за конструкцією годинникові
механізми є у Віденському музеї годин#
ників та в Будапешті. Але вони вже дав#
но не діють. Відколи куранти запрацю#
вали, кожні 15 хвилин лунає мелодій#
ний дзвін. Та щоб механізм не зіпсу#
вався, доглядаю куранти, наче мале
дитя. Щотижня ретельно перевіряю
деталі механізму, підкручую гайки, зма#
щую коліщата мастилом, а їх у годин#
нику понад 50.

Подивитися на диво#куранти до Му#
качева приїздять численні туристи.
Роботу українського майстра оцінили
й годинникарі з Будапешта, Відня та
Праги. Та найбільше їх дивує те, що
механізм курантів після реставрації
працює чітко, без похибки. Іван Онись#
ко, який відновив із десяток старовин#
них замкових годинників у краї, нині
опікується й курантами, що на му#
качівській ратуші. Вони годинникареві
дісталися у “спадок” від Василя Ди#
финця, який понад 50 років доглядав
складний механізм. Під опікою династії
годинникарів з Мукачева — й куранти
Шенборнів, що в санаторії “Карпати”,
яким понад 220 років, та годиннику ста#
ровинному замку Паланок. Нині май#
стри взялися за виготовлення їх копії,
а також за реставрацію старовинного
годинника у костьолі Берегова.

Є. МАЛІГОН,
студентка УАД.

Династія годинникарів

ßê³ñíå òà êîðèñíå õàð-
÷óâàííÿ ä³òåé – çàïîðó-
êà ¿õ çäîðîâ’ÿ òà ãàðìî-
í³éíîãî ðîçâèòêó.Îäíàê
íèí³ áþäæåòíèõ êîøò³â
íà õàð÷óâàííÿ äîøê³ëü-
íÿò äåðæàâà âèä³ëÿº
âäâ³÷³ ìåíøå â³ä íåîáõ³-
äíîãî. Íå äîñòàòíüî ãðî-
øåé íà òàê³ âèäàòêè ³ â
ì³ñöåâèõ áþäæåòàõ.Òî-
ìó âèð³øóâàòè öþ ïðî-
áëåìó çäåá³ëüøîãî çìó-
øåí³ áàòüêè äîøê³ëüíÿò
âëàñíèìè êîøòàìè.Àáî
æ çâåðòàòèñÿ çà äîïîìî-
ãîþ äî áëàãîä³éíèê³â.
Áåç ¿õíüîãî ñïðèÿííÿ ïî-
âíîö³ííî íàãîäóâàòè
äîøê³ëüíÿò âêðàé âàæêî.

Äèòñàäêàì äîïîìîãëè ïðîäóêòàìè
62 тонни картоплі і 6 тонн буряку передав дошкільним закладам Тячівщини

та Рахівщини народний депутат Василь Петьовка

Ãîëîâà îáëðàäè ²âàí Áàëîãà çóïèíèâ
ì³ñöåâèõ êíîïêîäàâ³â

У прокуратурі міста Мукачево
відбулися кадрові зміни

Наказом прокурора Закарпатської області від
25.03.2013 року заступником прокурора міста Мукаче#
во було призначено молодшого радника юстиції Лен#
дєла Івана Васильовича. До цього часу Лендєл І.В. пра#
цював заступником прокурора міста Ужгород.

Згідно наказу прокурора міста, до функціональних
обов’язків  Лендєла І.В. входить нагляд за  додержан#
ням  законів органами, які проводять оперативно#роз#
шукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

Прийомний день у новопризначеного заступника
прокурора міста – вівторок з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00
хв. (з 13.00 до 14.00 – обідня перерва).

У прокуратурі міста Мукачева розробили
спільні заходи задля протидії та

профілактики правопорушень у сфері
додержання прав громадян на оплату праці

19 березня в прокуратурі міста Мукачево відбула�
ся міжвідомча нарада  керівників правоохоронних
та контролюючих органів з порядком денним  «Про
стан погашення заборгованості по заробітній платі,
єдиному внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на підприємствах, устано�
вах і організаціях міста та своєчасність сплати по�
даткового боргу до бюджетів різних видів».

Враховуючи те, що основним напрямком прокурорсь#
кого нагляду за додержанням і застосуванням законів є
захист соціально#економічних, політичних, особистих
прав і свобод людини та громадянина, насамперед осіб,
які потребують державної підтримки та допомоги, цьо#
му питанню прокурор міста Мукачева Руслан Біловар
приділив найбільше уваги на міжвідомчій нараді.

Він наголосив, що «Захист прав громадян на оплату
праці, соціальне та пенсійне забезпечення є пріоритет#
ним» . Прокурор Мукачева акцентував увагу присутніх на
необхідності діяти рішуче та узгоджено щодо протидії та
профілактики правопорушень у сфері додержання прав
громадян на оплату праці, прихованих трудових відно#
син, сплату страхових внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування та податків і зборів.

На нараді розроблено спільні заходи для покращення
діяльності правоохоронних та контролюючих органів
міста Мукачева на даних напрямках роботи.

Âæå  äðóãèé  ð³ê
ïîñï³ëü äîøê³ëüí³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè äâîõ
íàéá³ëüø ã³ðñüêèõ ðàé-
îí³â êðàþ (Òÿ÷³âñüêîãî
òà Ðàõ³âñüêîãî), â ðàì-
êàõ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿, îò-
ðèìóþòü îâî÷³ â³ä íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿-
íè Âàñèëÿ Ïåòüîâêè.
Öèìè äíÿìè â³í çíîâó
äîïîì³ã êîëåêòèâàì
ÄÍÇ, ïåðåäàâøè äëÿ
õàð÷óâàííÿ ìàëå÷³ êàð-
òîïëþ ³ áóðÿê. Ó êîæåí
äèòñàäîê áóëî çàâåçåíî
â³ä 300 äî 900  ê³ëîãðàì
êàðòîïë³ òà ïî 60 ê³ëîã-
ðàì³â áóðÿêà.

Çàãàëîì óñ³ äîøê³ëüí³

íàâ÷àëüí³ çàêëàäè  Ðàõ³-
âùèíè  òà  Òÿ÷³âùèíè îò-
ðèìàëè ïîíàä 62 òîííè
êàðòîïë³ òà ìàéæå 6 òîíí
áóðÿêà. Êåð³âíèêè ÄÍÇ

ùèðî äÿêóâàëè ìåöåíà-
òó ³ çàïåâíèëè, ùî ïðè-
âåçåíèõ ïðîäóêò³â âèñ-
òà÷èòü àæ  äî íîâîãî âðî-
æàþ.

Міжгірець Володимир Петрище –
досвідчений фахівець з туризму.
Практично все своє трудове життя
594річний верховинець присвятив
цій справі: працював на різних по4
садах на турбазах, нині у Пилипці
активно займається відпочинковим
бізнесом, маючи власні туроб’єк4
ти.

Щоб змістовніше було дозвілля ман#
дрівників, кмітливий підприємець в
одному з приміщень відкрив музей...

У МІЖГІР’Ї Є МУЗЕЙ, В ЯКОМУ ЕКСПОНУЮТЬСЯ ЛИЖІ
лиж. В унікальному закладі можна оз#
найомитися з різними марками лиж як
вітчизняного, так і зарубіжного вироб#
ництва. Особливу увагу відвідувачів
привертають давні саморобні лижі з
бука, ясеня, явора... З#поміж них зна#
ходяться і військові, які виготовлялися
ще у 30#х роках минулого століття у при#
ватній фірмі Мукачева і слугували для
угорської армії, розташованої в закар#
патських горах. Причому вони мали
суттєву різницю між тими, якими ко#

ристувалися офіцери і рядові солда#
ти.

Серед експонатів є екіпіровка лиж#
варів. Зокрема, у музейній колекції збе#
рігаються шкіряні гірськолижні чере#
вики першого випуску, що виробляли#
ся у тодішньому СРСР, є і давнє взуття
відомої чеської фірми «Ботас» тощо. За
словами Володимира Васильовича,
оглянути зібрані речі можна безкош#
товно.

Василь ПИЛИПЧИНЕЦЬ.

Êîæåí äèòÿ÷èé ñàäîê â Òÿ÷³âñüêîìó òà Ðàõ³âñüêîìó
ðàéîí³ îòðèìàâ äîïîìîãó â³ä ñâîãî äåïóòàòà.



Áåäíîñòü – èñòî÷íèê âîçìóùåíèé è ïðåñòóïëåíèé. (Àðèñòîòåëü).Áåäíîñòü – èñòî÷íèê âîçìóùåíèé è ïðåñòóïëåíèé. (Àðèñòîòåëü).Áåäíîñòü – èñòî÷íèê âîçìóùåíèé è ïðåñòóïëåíèé. (Àðèñòîòåëü).Áåäíîñòü – èñòî÷íèê âîçìóùåíèé è ïðåñòóïëåíèé. (Àðèñòîòåëü).Áåäíîñòü – èñòî÷íèê âîçìóùåíèé è ïðåñòóïëåíèé. (Àðèñòîòåëü). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 4 êâ³òíÿ 2013 ð.

¹ 13 (965)¹ 13 (965)¹ 13 (965)¹ 13 (965)¹ 13 (965)

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 принципово 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 приливами,
«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 переривчастій
подачі ультразвукових хвиль. Інші види машинок на це
нездатні. Вони працюють у безперервному 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 вста�
новлено, 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.

Назву «Цунамі» було дано цій пральній машинці завдяки
її потужності і високій ефективності при пранні білизни з будь�
яких типів тканини. ГАРАНТІЯ 2 РОКИ!

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

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

10 КВІТНЯ
м. МУКАЧЕВО

Товариство підкарпатських русинів, 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.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловими підприємствами міста протягом 2012

року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг)
на суму 786.7.млн.грн., питома вага якої в загальнооб�
ласному обсязі реалізації склала 9,1%..

БУДІВНИЦТВО
Забудовниками міста протягом 2012р.прийнято в ек�

сплуатацію 36,6 тис.м. кв. житла, що склало 98,9% від
обсягів 2011р. Будівельними організаціями міста за
2012р .виконано робіт на суму 66,5 млн.грн., що склало
54,1% від обсягів попереднього року.

ТРАНСПОРТ
Автотранспортними підприємствами міста перевезе�

но 591,5 тис.т вантажів, що на 1,3% менше, ніж за 2011р.
Вантажооборот зріс на 5,3% та склав 611,9 млн. т/км.
Послугами пасажирського автотранспорту у 2012р. ско�
ристалися 10,5 млн. пасажирів, що на 3,6% більше, ніх
за попередній рік. Пасажирооборот зріс за цей період
на 6,3% і склав 122,3 млн.пас.км.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За попередніми даними обсяг експорту зовнішньої

торгівлі товарами за 2012р. становив 219,9 млн.дол.
США, імпорту�207,3 млн.дол. США, що порівняно з попе�
реднім роком склало, відповідно, 105,2% та 68,9%. Саль�
до зовнішньої торгівлі зовнішньої торгівлі товарами скла�
ло 12,6 млн.дол.США. Загальний обсяг іноземних інвес�
тицій (акціонерного капіталу) в економіку міста на 31
грудня 2012р. склав 64570,6 тис.дол.США.

РИНОК ПРАЦІ
Рівень зареєстрованого безробіття в місті станом на

1 січня 2013р.склав 1,6% чисельності постійного насе�
лення працездатного віку.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Середньомісячна номінальна заробітна плата штат�

ного працівника міста в 2012р. склала 2381грн., і зросла
порівняно з попереднім роком на 11,1% та була на 1,3%
вищою від середнього показника по області.

НАСЕЛЕННЯ
На 1 січня 2013р. в місті за попередніми даними про�

живає 85,0 тис.осіб. Упродовж січня�грудня 2012р. за�
гальна чисельність населення зросла на 0,4 тис.осіб, як
за рахунок природного, так і за рахунок міграційного
приросту.

Василь КЕЛЬМАН,  начальник управління
статистики м. Мукачева

ЕКОНОМІКА
МУКАЧЕВА В 2012 р.

ÇÀÏÐÎØÓª ÊÀÇÊÀ
9 êâ³òíÿ ö.ð.  â 16.00 ó ÷èòàëüíîìó çàë³ ì³ñüêî¿

á³áë³îòåêè â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè ìóêà-
÷³âöÿ Âàëåð³ÿ Ñòåïàíîâà «Ñêàçêà ïðî Êàùåÿ è
ßíãó». Öå  ïåðøà ïðîáà ïåðà ïîåòà ó ïðîç³. Àâòîð
ïðîïîíóº ðàçîì ç âàìè  ñïðîáóâàòè ¿¿ íà ñìàê.

27 áåðåçíÿ ó çàë³ ÄØÌ ¹1 ³ì.Ñ.Ìàðòîíà ïðîéøîâ îäè-
íàäöÿòèé ì³ñüêèé êîíêóðñ þíèõ ï³àí³ñò³â „ Çîëîòèé äî-
ùèê”. Öåé êîíêóðñ â³äêðèâàº íîâ³ òàëàíòè, äàº ìîæëèâ³ñòü
ä³òÿì  ïðîÿâèòè ñåáå, âèêîíàòè ïåðåä øèðîêîþ àóäèòî-
ð³ºþ ñêëàäíó ïðîãðàìó ç ÷îòèðüîõ òâîð³â, ñïðèÿº ôîð-
ìóâàííþ ñöåí³÷íî¿ âèòðèìêè ³ ï³àí³ñòè÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³.

Ó êàòåãîð³¿ „À”-7-8 ðîê³â êðàùèì æóð³ íàçâàëî âèñòóï
Ëó÷êîâà Îëåêñàíäðà (âèêëàäà÷ Óëèíåöü Ì.Ç.). Äðóãå
ì³ñöå çàéíÿëà Êàðà Àíàñòàñ³ÿ (âèêë.Ðàéêî Ò.².). Òðåòº – ó
Ñàïðèê³íî¿ Äàð³¿ (âèêë.Ìåëüíè÷åíêî Ò.ª.) òà Êîðÿê³íî¿
Ìàð³¿ (âèêë. Ãîëîâ÷àíñüêà Ò.Ñ.)

Ó êàòåãîð³¿ „Â” 9-10 ðîê³â  Ãðàí-Ïð³  îòðèìàëà ×³÷åðîâà
Òåòÿíà (âèêë. Ãàðíà Ë.Ô.).

Ïåðøå ì³ñöå – ó ×îð³ Àëüá³íè òà Ìîëíàð Ðåéêè (âèêë.
Ãîí÷àðîâà Ê.Â.).Äðóãå ì³ñöå ïîä³ëèëè Ðåäåé Âàëåíòèíà
(âèêë.Óäóò À.².), Äîäî¿ ßíà òà Ðóøíèöüêà Àë³íà (âèêë.
Ãîí÷àðîâà Ê.Â.).Òðåòº ì³ñöå çàéíÿëà Áåíäèø Ñâ³òëàíà
(âèêë. Ãîëîâ÷àíñüêà Ò.Ñ.).

Êîæåí ó÷àñíèê îòðèìàâ ïîäàðóíêè, çà ùî âåëèêà
âäÿ÷í³ñòü ñïîíñîðó êîíêóðñó Éîçåôó Ðåøó, à òàêîæ ô³ðì³
„Þðèòì³êñ”.

Áàæàºìî âñ³ì ó÷àñíèêàì, ùîá êîíêóðñ „Çîëîòèé äî-
ùèê” ñòàâ äëÿ íèõ ïåðøîþ ñõîäèíêîþ íà øëÿõó äî ìàé-
ñòåðíîñò³, áàæàºìî íàòõíåííÿ ³ ðàäîñò³, ÿê³ äàðóº ìóçèêà.

 Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó Êàð³íà ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ.
âèêëàäà÷ ôîðòåï³àíî ÄØÌ ¹1

Êîíêóðñ þíèõ ï³àí³ñò³â

„Çîëîòèé äîùèê” 2013

Учитель – це покликання і важка що�
денна праця. Наше суспільство дові�
рило йому  свій найцінніший скарб –
дітей та молодь. Без перебільшення
буде сказано, що у руках учителя  доля
кожної особистості й доля держави.
Саме така думка червоною ниткою про�
низувала всю урочистість Свята вру�
чення паспортів громадянина України
студентам,  завтрашнім педагогам, яка
відбулася  у гуманітарно�педагогічно�
му коледжі Мукачівського державного
університету.

Відкриваючи  цей хвилюючий захід
на якому були присутні студенти й вик�
ладачі, працівники Головного Управлі�
ння  державної міграційної служби Ук�
раїни в Закарпатській області, батьки
студентів,  директор навчального зак�
ладу Іван Іванович Кушнір наголосив,
що з одержанням паспорта громадя�
нина України кожна людина й, надто,
завтрашні педагоги  особливо трепет�
но  відчувають, що її Батьківщина –
найбільша святиня у світі. Досі кожен з
вас згадує рідну школу, свого Вчителя,
котрий долучив вас до книги, запалив
іскорку знань, був старшим другом і
порадником. А незабаром і вам випа�
де велика честь виконувати свій про�
фесійний обов’язок, вести у світ знань
нашу юнь, формувати особистість, зак�
ладати у юні душі моральні принципи
громадянина й патріота України.

Вручаючи паспорти громадянина
України студенткам коледжу Вікторії
Добрі, Мирославі Штефанко, Вікторії
Пантьо, Едіті Хабаль, Ярославі Лихтей
та іншим, начальник Гололвного Управ�
ління державної міграційної служби
України в Закарпатській області Ігор
Володимирович Михайлишин, тепло
привітав студенток з повноліттям, по�
бажав міцного здоров’я, творчих

«НЕХАЙ  БУДЕ  ЩЕДРОЮ  НА  УЖИНОК
ВАША  ОСВІТЯНСЬКА  НИВА»

успіхів на педа�
гогічній ниві та ска�
зав: «Учитель, за сло�
вами Ушинського, –
це життєдайний
промінь сонця для
молодої душі, який
нічим замінити не�
можливо. Тож, дорогі
студентки, хай назав�
жди будуть вам при�
таманні  одвічні
якості – людяність,
доброта, любов до
дітей, рідної Вітчиз�
ни, до своєї спра�
ви…».

Начальник Мукачівського міського
відділу ГУ ДМС Іван Іванович Плескач,
привітав винуватців торжества, наго�
лосив, що з цього моменту вони є по�
внолітніми громадянами нашої держа�
ви, мають право робити самостійні
кроки в житті й підкреслив, що окрім
прав у них з’явилися й обов’язки, про
які ніколи не слід забувати. Він нага�
дав завтрашнім вчителям мудрий за�
повіт Василя Олександровича Сухо�
млинського, звернений до вчителів
України: «Вища педагогічна мудрість
нашої професії в тому, щоб у серці кож�
ної людини, яку ми виховуємо, найб�
ільшою святинею стала наша Батьків�
щина. Від нас залежить, щоб кожен
вихованець розумів і  серцем сприй�
мав велику істину: Вітчизна без мене
може обійтися, я ж без неї – ніщо».

Ці слова особливо відчутно були
сприйняті усіма учасниками Свята вру�
чення Паспортів громадянина України,
свята Повноліття.

За словами головного спеціаліста
Мукачівського міського відділу  ГУ ДМС
Ярини Василівни Яцури колективні

вручення паспортів проводилися й
проводяться постійно в усіх навчаль�
них закладах, трудових колективах.
Саме колективні свята повноліття, які
проводяться у присутності навчально�
го чи трудового колективу, друзів,
рідних  сприяє формуванню позитив�
ного іміджу до високого звання  � Гро�
мадянин України, базується на не�
ухильному дотриманні таких принципів
як високий обов’язок перед товариша�
ми, суспільством, як пріоритет прав і
свобод людини та громадянина, пова�
га до гідності людини й гуманне став�
лення до неї.

У той  день в гуманітарно�пе�
дагогічному коледжі було вручено 17
паспортів громадянина України. Безу�
мовно, що Свято вручення паспорта
громадянина України, належить до ос�
новних заходів патріотичного вихован�
ня Людини І Громадянина.

Артур КОВАЧ,
студент факультету журналісти'

ки Львівського національного
університету імені Івана Франка
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Кожна людина хотіла б займа�
тися улюбленою справою. Для
когось, можливо, це вишивання,
хореографія, живопис чи вокал.
Та дехто знаходить інтерес і до
звичайних, побутових речей, які
потім займають особливе місце
у житті цієї людини. Одним із
таких захоплень є звичайне сад�
івництво чи догляд за тварина�
ми. Головне, щоб для людини це
стало улюбленою справою жит�
тя, захопленням,яке приносити�
ме радість вам і вашим близь�
ким.

Неймовірно,та ми навіть не заду�
муємось про те, що люди, які знахо�
дяться поруч з нами, можуть мати не�
звичайне хобі. Наприклад, в нашому
місті живе жінка з екстра ординар�
ним захопленням – вона вирощує один
із найекзотичніших фруктів – ківі. При
цьому пані живе у центрі міста на вул.
Пушкіна і має медичну освіту. Приїха�
ла О. В. Аркатова в Закарпаття в да�
лекому 1959 році, деякий час прожи�
вала в Німеччині,та все ж вирішила
повернутись. Незважаючи на всі тур�
боти буденного життя, вона захоплю�
валась садівництвом, освоювала знан�
ня про лікарські рослини та трави.
Довгий період виписувала різні жур�
нали та газети про важливі аспекти
цієї справи, щоб зрозуміти всі її де�

Ê²Â² ÍÀ Ì²ÑÜÊÎÌÓ ÏÎÄÂ²Ð’¯
тільки в середині XIX століття. Він
дуже багатий на вітаміни, особливо
А, В, С, а також мінеральні солі. Один
ківі в день — це добова норма вітам�
іну С, який зміцнює імунну систему,
кровоносні судини, підвищує опір
організму до різних інфекцій і допо�
магає організму боротись зі стре�
сами. Ківі містить багато магнію і
клітковину, яка нормалізує травлен�
ня. Але щоб виростити цей багатий
вітамінами та мінералами фрукт, по�
требується багато зусиль. « Перші
плоди з’явились лише на восьмий

рік. Але це того варте !» – ділиться
домогосподарка. Навесні рослині ківі
потрібна невелика обрізка. Цвіте
фрукт білими квітами, після яких
відразу ж з являються плоди. Цей
процес відбувається двічі на рік. Ос�
новний догляд не складний, по�
трібний рясний полив й підкормка
комплексними добривами. Ця росли�
на радує свою господиню вже більше
20 років.

Можливо улюблене заняття не буде
вашою роботою, від якої ви отриму�
ватимете заробіток. Проте таке захоп�
лення може замінити вам змістовний
і корисний відпочинок. А в одночас
приносити і душевну насолоду.

К. ІГНАТЮК,
учениця 11 класу

Мукачівської ЗОШ № 2.

Від морозобоїн
порятує вапно

Все сильніше припікає сонце, нагріваючи
штамби плодових дерев (особливо з південного
боку). А надвечір знову морозить. Від різкої зміни
температури може тріскати й відмирати кора.

Попередить травмування садовини пізньозимова
побілка. Проводять її погожої днини, коли стовпчик
термометра не опускається нижче як мінус 4�5°С.

Готуючи розчин, у 10 л води розведіть 2�2,5 кг свіжо�
гашеного вапна, до якого додають 0,4�0,5 кг поперед�
ньо розбавленого мідного купоросу (для дезінфекції).
Аби речовини краще прилипали, сюди ще слід доли�
ти трохи клею чи 20�30 г рідкого господарського мила.

Також доречною буде суміш з однакових частин вап�
на, коров’ячого гною та глини. Зрештою, використо�
вуються й водоемульсійні фарби, які останнім часом
з’явилися на прилавках крамниць.

Дещо інший підхід до юних саджанців, у яких наси�
чений розчин часто закупорює пори. Тому стовбурці
цих екземплярів ліпше обмотувати тканиною, стари�
ми панчохами або цупким папером.

Роман ГОЛИНСЬКИЙ.

Цієї весни у деяких
міських парках 50�80
відсотків дерев уражені
цією рослиною�шкідни�
ком

Екологи б’ють на
сполох. Українські са7
ди, парки та сквери
окуповує омела. Ця
рослина7паразит осе7
ляється зазвичай на
листяних деревах, жи7
виться їхніми соками,
призводячи до всихан7
ня.

Останніми роками омела
стрімко поширюється і зав�
дає неабиякої шкоди на�
садженням...

— Це справді так, —
підтверджує дендролог,
паркознавець, кандидат
сільськогосподарських наук
Віктор Балабушка. — Оме�

Омела? Зрізати!
ла може паразитувати на
багатьох деревах — бере�
зах, тополях, кленах, яблу�
нях. Та зазвичай “обирає”
дерева із солодким соком.
Хвойні вражає зрідка.

Якраз о цій порі, поки на
деревах не з’явилися лис�
точки та цвіт, господарі
садів та працівники парків
намагаються звільнити де-�
рева від омели. Хоч це важ�
ка та копітка робота, бо
потрібні кошти, спеціальна
техніка. Для боротьби з
омелою нерідко доводить�
ся винаймати альпіністів.

Йдучи міським парком, не
раз і не два можна побачи�
ти, що деякі дерева просто
“всіяні” омелою. У такому
випадку рада одна — зріза�

ти дерево. Лікувати його вже
марна річ. Бо мало знищи�
ти омелове гніздо. Треба
зрізати ще два із полови�
ною метри гілки — на таку
відстань сягає коріння оме�
ли.

— Як омелі вдається так
швидко поширюватися?

—  Основні її переносни�
ки — птахи (граки, ворони
та сойки), яким смакують
ягоди омели. Омела дозрі�
ває в лютомуберезні, коли
пернатим майже нема чим
живитися. Птахи дзьоба�
ють насіння омели і розно�
сять. Воно дуже клейке,
прилипає до їхніх дзьобів.
Тому птахи труться насінням
об дерева, щоб позбутися
його.

Ягоди липнуть до дерева,
пере-важно там, де є якась
тріщинка на стовбурі, гілках.
Омела розмножується над�
звичайно швидко. На де-�
реві, ураженому нею, спо�
чатку засихають гілки, а
потім — увесь стовбур.

Коли на дереві більш як
п'ятьвісім кущів омели, то
його спилюють, якщо мен�
ше — лікують, зрізуючи по�
шкоджені ділянки. Якщо
омела ще не вразила дере�
во цілком, то його ще можна
використати у деревній
промисловості. В іншому
разі деревина нагадує ко�
рок.

Крім механічного методу,
для боротьби з омелою ви�
користовують метод хіміч�

ний. У стовбур
роблять ін'єк�
цію, дереву ре�
човина не шко�
дить. Але цей
метод ефектив�
ний, коли рос�
лини�паразита
на ньому неба�
гато.

—  Омела вже
завдала чима�
лої шкоди на�
віть нашим на�
ціональним паркам...

— Так. Відомо, наприклад,
що в Умані з омелою бо�
рються вже кілька років,
відтоді як під загрозою опи�
нилася перлина регіону —
Національний дендропарк
"Софіївка". Дошкуляє вона і
Національному ботанічному
саду. Багато і в мукачіських
парках дерев вражені оме�
лою. Біда в тому, що омела
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Домашня хімчистка:
килим буде, як новий

Двічі на рік килим можна почистити в домашніх умо#
вах нежорсткою щіткою, змоченою у розчині води і на#
шатирного спирту (2 столові ложки спирту на 1 літр
води). Після чищення килим необхідно витерти насухо
ганчіркою.

Плями від пива, вина, лікеру можна спробувати вивести з
килима теплою водою з пральним порошком. Для цього не�
обхідно намочити ганчірку, витерти пляму і змити все роз�
чином теплої води з оцтом (1 чайна ложка на 1 літр води).

Плями від кави і чаю можна  спробувати
вивести  холодною водою з гліцерином (1
столоваложка на 1 літр води). Плями від

червоного вина і фруктів можна виве�
сти холодною водою, розчи�
нивши у ній нашатирний спирт,
щіткою для одягу, змоченою у
мийному засобі. А потім, щоб
уникнути мильних ореолів, –
щіткою, змоченою у чистій
воді.

Ярина ЯРКО

вражає нерідко старі —100
— 200�річні реліктові дере�
ва, які становлять основу
парків. Тому її вже назива�
ють екологічним лихом. Ду�
маю, доцільно було б, доки
не пізно, прийняти якусь
державну програму бороть�
би з омелою.

Леся ЯСИНЧУК

Живець любить солодке
Перед щепленням садівник обов’язково змочує

живці у цукровому або медовому сиропі
На полях де7інде ще

лежить сніг, проте вже
пригріває сонечко.
Тож Віталій Чушко по7
спішає до свого саду –
саме час щепити кіс7
точкові дерева.

“Цієї пори я виймаю з
холодильника живці,
беру зі собою гострий
ніж, ізострічку, розчин
глини, поліетиленовий пакет, шпагат, цукровий сироп, —
каже чоловік, — і йду в сад. Вибравши підходящу гілочку,
обрізаю її кінець, а тоді роблю розчіп на тричотири сан�
тиметри. Беру живець й акуратно вміщую у щілинці гілоч�
ки. Щодо живця, то він повинен бути тоншим від гілочки і
легко увійти у її розріз. Також на живці повинно бути не
менше як три бруньки”.

Тоді господар здійснює ще одну процедуру, яка й за�
безпечує успішне приживлення живця. “Для цього зазда�
легідь потрібно приготувати цукровий сироп (можна з
меду), який я варю з чайної ложечки цукру і 100 грамів
води, — каже пан Віталій. — Ложечку цього сиропу вли�
ваю у розщелину гілочки і також поливаю ним кінчик жив�
ця. Тоді тісно стискую гілочку з живцем, змащую м’якою
глиною і обмотую ізострічкою.

Опісля “одягаю” гілочку з живцем у прозорий поліети-�
леновий пакет й закріплюю скотчем. Пакет забезпечить
добрий мікроклімат для приживання живця й убереже
від приморозків”.

Цей пакет господар зніме лише тоді, коли бруньки на-�
бубнявіють і готові будуть ось�ось розпуститися. “Я вже
давно переконався, що оброблені цукровим сиропом живці
чудово приживаються на дереві, — каже пан Віталій. — А
от необроблені часто всихають”.

Олеся МАКСИМЕЦЬ

ПРОДУКТИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ
СВІЖИМИ

 Щоб ліквідувати зайву гіркоту з цибулі, її після роз�
різання на якийсь час треба покласти в холодну воду.

  Відрізана половинка цибулі не втратить свого смаку,
якщо її змастити на зрізі маргарином.

 Почата цибулина залишиться свіжою, якщо її покла�
сти зрізом на тарілку, посипану сіллю.

 Якщо вимиту зелень щільно загорнути у фольгу і по�
класти в морозильну камеру, вона буде свіжою 2�3 місяці.
Причому, на відміну від сушеної чи засоленої, зовсім не
змінить свого запаху і смаку.

 Зів’ялу зелень можна освіжити, поклавши її на годину
в ледь підкислену оцтом холодну воду.

 Зелень петрушки і селери треба різати, а не сікти,
щоб вона не втрачала сік, аромат і смак.
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талі. Та коли у неї з’явилась більша
ділянка землі поза містом, вона вирі�
шила поексперементувати. Звернулась
за оголошенням до підприємця для
купівлі насіння різних видів фруктів
та овочів, що її цікавили. Але на жаль,
перша спроба знайти потрібне вия�
вилась невдалою. Саме тому вона ви�
рішила займатись улюбленою спра�
вою без сторонньої допомоги. «Це по�
требувало великих зусиль» – запев�
няє вона. Вона знайшла насіння
більшості рослин не притаманних для
нашого краю,зуміла підібрати пра�
вильну технологію для їхнього при�
житку і головне – робила це з вели�
чезним задоволенням. У дворі своєї
квартири вона посадила саджанець
ківі.

Ківі — молодий фрукт, що з’явився
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За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Сень Михайло Михайлович – 1947 р.н.
2.Шимон Адела Михайлівна – 1915 р.н.
З.Купець Юрій Юрійович – 1947 р.н.
4.Сабо Ганна Андрашівна – 1939 р.н.
5.Дюлай Василь Васильович – 1953 р.н.
6.Русин Василь Васильович – 1937 р.н.
7.Соліган Олександр Олександрович – 1955 р.н.
8.Габина Юлія Георгіївна – 1929 р.н.
9.Кеш Василь Іванович – 1933 р.н.
10.Балінт Вікторія Йосипівна – 2012 р.н.
11.Волянюк Олександра Кузьмівна –1942 р.н.
12.Слепухіна Валентина Михайлівна – 1947 р.н.
13. Повхан Дьэрдь Яношович  – 1942 .н.
14.Слуцький Олексій Анатолійович – 1957 р.н.
15.Грушак Марія Василівна – 1932 р.н.
16.Химинець Павло Янович – 1959 р.н.
17.Желізняк Дмитро Юрійович –1958 р.н.
18.Русин Петро Михайлович –1922 р.н.
19.Тюкоді Наталія Михайлівна – 1970 р.н.
20.Пельзандт Леонід Борисович–1932 р.н.
21.Ільтьо Алжбета Михайлівна – 1938 р.н.

Глибоко сумуємо з приводу  тяжкої втрати—
передчасної смерті дорогої нам людини, працE
івника міського «Водоканалу»

Павла Івановича ХИМИНЦЯ.
Розділяємо гіркоту горя і  висловлюємо щирі

співчуття рідним і близьким покійного.  Світла
пам’ять про Павла Івановича завжди житиме у
наших серцях.

Родина Івана Химинця

Вчора, 20 березня, в чергову частину Му�
качівського міського відділу міліції надійшло
пові-домлення від медиків амбулаторного
пункту села Вільховиця Мукачівського рай�
о-ну, які повідомили, що до них за медич�
ною допомогою звернувся 15�річний місце�
вий хлопець із вогнепальним пораненням.

Як з’ясували правоохоронці, які одразу
прибули на місце події, хлопця поранив його
вітчим, який вистрілив йому в голову з мис�
ливської одноцівкової рушниці. Зі слів по�
терпілого юнака, вітчим під дією алкоголю
вчинив із ним сварку, схопив рушницю і ви�
стрілив у його сторону. Хлопця відразу гос�
піталізували до травматологічного відділен�
ня обласної дитячої клінічної лікарні з діаг�
нозом: непроникаюче вогнепальне поранен�
ня лобної частини голови, струс головного
мозку. Наразі життю потерпілого вже нічого
не загрожує.

Після вчинення замаху чоловік втік із дому.
Одразу було орієнтовано наряди міськ�
відділу, створено спеціальні пошукові групи
для затримання правопорушника.

Вітчима, який вистрелив у неповнолітнього
пасинка, затримали правоохоронці

Того ж дня, ввечері, після проведених
відповідних пошукових заходів, оперативни�
ки Мукачівського міського відділу вишли на
слід зловмисника. 49�літній чоловік, після
того як здійснив замах на свого пасинка,
сховався у коморі односельчанина. Коли
його розшукали правоохоронці, то збенте�
жений мукачівець, намагаючись уникнути
відповідальності, хотів встромити собі ніж
в груди. Та завдяки злагодженим діям пра�
цівників карного розшуку Василя Савківа,
Володимира Алмашія спільно з дільнични�
ми інспекторами міліції Василем Перестою,
Юрієм Ільницьким – цьому вдалось запоб�
ігти.

Зараз проти 49�літнього чоловіка, який
вже притягався раніше до кримінальної
відповідальності та відбував покарання у
місцях позбавлення волі, відкрито кримі�
нальне провадження. Його звинувачують у
замасі на вбивство. Триває досудове
слідство.

Наталія Машіко,
Мукачівський МВ УМВС

ТОВ «АВТEКАРПАТИ»
згідно протоколу № 1 від
01.04.2013 року Зборів
Засновників має намір
продати об’єкти по техні�
чному обслуговуванню
автомобілів (вартість 3
400 000.00 грн.) та зе�
мельну ділянку площею 15
000 м на якій розміщенні
дані об’єкти (вартість 450
000,00 грн.). Можлива
здача земельної ділянки
в оренду. Ціна оренди до�
говірна. Цільове призна�
чення (використання) зе�
мельної ділянки: для ко�
мерційного використання
(автотехобслуговування).
Вартість даних об’єктів
включає в себе податок
на додану вартість та інші
обов’язкові державні пла�
тежі. Документи готові до
продажу.

Éîãî ïîåç³ÿ ñïðàâæíÿ, çðîçóì-
³ëà, ð³äíà óêðà¿íñüêà.   Â³í ïèøå
â³ðø³, ÿê³ íàäèõàþòü æèòè ÷åñíî,
òâîðèòè äîáðî, øàíóâàòè áàòüê³â
é ëþáèòè ð³äíèé êðàé. Éîãî òâî-
ðè ïðîíèêàþòü ÷åðåç ÷àñ: â³ä äè-
òèíñòâà ³ þíîñò³ – äî ìóäðî¿
çð³ëîñò³ àâòîðà. Õî÷ íàñïðàâä³
ïîåç³ÿ äëÿ Ìèõàéëà Øóøêåâè÷à,
í³áè é  äðóãîðÿäíå çàíÿòòÿ.  Äîâ-
ãî   â³í   çàéìàâñÿ ñåðéîçíîþ,
ã³äíîþ  ìóæíüîãî ÷îëîâ³êà ñïðà-
âîþ. Àäæå, çäîáóâøè àòåñòàò
çð³ëîñò³ â ñ³ëüñüê³é   øêîë³ íà Òåð-
íîï³ëüùèí³, Ìèõàéëî ßêîâè÷  çà-
ê³í÷èâ â³éñüêîâå ó÷èëèùå,
â³éñüêîâó àêàäåì³þ –  é ïîíàä
òðèäöÿòü ðîê³â â³ääàâ â³éñüêîâ³é
ñëóæá³.

À äî ë³òåðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³ ïî-
ñïðàâæíüîìó âäàâñÿ âæå òîä³,
êîëè ñêèíóâ ìóíäèð. Ðîìàíòè÷-
íà íàòóðà Ìèõàéëà ßêîâè÷à ãëè-
áîêî óñâ³äîìëþâàëà çíà÷åííÿ,
çäàâàëîñÿ á, ïðîñòî¿ ³ñòèíè: ÿêùî
æèòòÿ íå ïðèêðàøåíå äóõîâí³ñòþ,
ìèñòåöòâîì, òî âîíî º ïîðîæí³ì.
Îòîæ, ùîá ³ñíóâàííÿ ïîçà
â³éñüêîì íå áóëî ïîçáàâëåíå
çì³ñòó,   ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³ â
2002 ðîö³ çäèâóâàâ çá³ðêîþ «Íå-
ïîä³ëüíà ëþáîâ».  Äàë³ ãîëîâà

Ìèõàéëî Øóøêåâè÷:
«Ùîá ïîâíèâñÿ êðàñîþ ñâ³ò»...
ë³òåðàòóðíîãî îá’ºäíàííÿ «Ð³äíå
ñëîâî» âèäàâàâ êíèãè ìàéæå ùî-
ðîêó. À íåùîäàâíî ó âèäàâíèöòâ³
Ìèðîñëàâà Äî÷èíöÿ   «Êàðïàòñü-
êà âåæà» ïîáà÷èëà ñâ³ò ÷åðãîâà
ç³ðêà ïîåç³é Ìèõàéëà Øóøêåâè-
÷à «Âåðåñíåâ³ îáð³¿». ßê ìîâèòü-
ñÿ, ñîë³äíà   êíèæêà, äî ÿêî¿ óâ³é-
øëî ïîíàä  170 ïîåç³é, 26 ç ÿêèõ
ñòàëè ë³ðè÷íèìè ï³ñíÿìè, áî ìó-
çèêó äî íèõ çàçäàëåã³äü íàïèñàëè
çíàí³ êîìïîçèòîðè ²ãîð Á³ëèê, Ìà-
ð’ÿíà Ëèõîâèä, Ìèõàéëî Ãåðö,
Ëþäìèëà Êîâà÷. Íå ñåêðåò, ìîâ
äëÿ òîãî, ùîá âèìàëþâàâñÿ äîá-
ðîçè÷ëèâèé òâ³ð, à â íüîìó âàðò³
óâàãè õóäîæí³ îáðàçè – ïîòð³áí³
çíàííÿ ³, ùî íå ìåíø âàæëèâî,
ïðîôåñ³éíèé ³ æèòòºâèé äîñâ³ä.
Àäæå ëèøå òàê ïîåòè÷íà
òâîð÷³ñòü íàáóâàº ³ äîñÿãàº ìåòè,
òàê áè ìîâèòè, ñïðàöüîâóº ³ çíà-
õîäèòü   ÷èòà÷à. Äî òîãî æ, ó ìèñ-
òåöòâ³   íàëåæèòü áóòè â³äâåðòèì.
Ùî íåëåãêî. Áî äîâîäèòüñÿ
â³äêðèòè øëþçè â ñîá³, à  äóõîâí³
íàñîëîäè âì³òè çîáðàæóâàòè î÷è-
ùåíèìè â³ä çåìíîãî áðóäó.   Óò³ì,
äëÿ öüîãî âàæëèâî íå ò³ëüêè áà-
÷èòè, àëå é çíàòè. À çíàíü äîâåð-
øåíîìó ìàéñòðîâ³ â³ðøîâàíèõ
ðÿäê³â Ìèõàéëîâ³   ßêîâè÷ó Øóø-
êåâè÷ó íå áðàêóº.   Âì³º â³í çíàé-
òè òåìó, â³äøóêàòè êëþ÷ äî ¿¿ ðîç-
êðèòòÿ, ïðîíèêíóòè â äóøó ÷èòà-
÷à ³ çà÷åïèòè ñàìå òó ñòðóíó, ÿêà
çàçâó÷èòü â óí³ñîí ç³ ñòðóíîþ
ñåðöÿ ñàìîãî ïîåòà. Ùî æ,   çàâ-
äàííÿ ïèñüìåííèêà âì³òè â³äêðè-

òè î÷³ ÷èòà÷åâ³ íà ÿâèùå, ïîä³þ,
äîïîìîãòè çðîçóì³òè:   äëÿ ÷îãî
òè º â öüîìó ãð³øíîìó ñâ³ò³.

Êàæóòü, ùîá çðîçóì³òè ïîåòà,
òðåáà ïðî÷èòàòè éîãî â³ðø³. Áî
òâîð÷³ñòü äëÿ ïîåòà – öå ñâ³ò, ó
ÿêèé â³í   ïîðèíàº â áóäü-ÿêèé
ìîìåíò ³ â³ä áóäü-ÿêèõ æèòòºâèõ
íåçãîä.   À êîëè óäàºòüñÿ ïîòóæ-
íèé òâ³ð, òî â³í   çäàòíèé ñõâèëþ-
âàòè òà â ÿê³éñü ì³ð³ î÷èùàòè äóø³
íàâ³òü òèõ, ó êîãî âîíè âêðèëèñÿ
íàìóëîì. Âäàëèõ   â³ðø³â ó êíèæö³
«Âåðåñíåâ³ îáð³¿» – áàãàòî   é íà-
ïèñàí³ âîíè äëÿ ð³çíèõ ïîêîë³íü.
Âñå, ùî ò³øèòü ÷è òóðáóº àâòîðà,
âñå, ùî íå äàº ñïîêîþ ³ ùî â³í
ïðàãíå ïîë³ïøèòè,  Ìèõàéëî ßêî-
âè÷ óì³º ïåðåäàòè ñëîâàìè, âèñ-
ëîâèòè â³ðøîâàíèìè ðÿäêàìè
âëàñí³ ïî÷óòòÿ ³ â³ä÷óòòÿ. Éîãî
ïîåç³ÿ , çäåá³ëüøîãî, ñïîê³é,   óìè-
ðîòâîðåííÿ òà ñïîñòåð³ãàííÿ íàä
ñóºòîþ ñóºò. Ñõîæå, â³í ïîñòàâèâ
ñîá³ çà ìåòó òâîðèòè äóõîâíå çðî-
ñòàííÿ ³ ðàä³ñí³ ìèò³ äëÿ ÷èòà÷à,
áóäèòè ïîçèòèâí³ åìîö³¿, ùî íà-
äèõàþòü íà òâîðåííÿ äîáðà. Ùîá
ñòàòè ùàñëèâèì – òðåáà äáàòè
ïðî áëèæíüîãî.   Õî÷à íà ñòî-
ð³íêàõ êíèæêè àâòîð âäàºòüñÿ äî
ð³çíèõ òåì ³ íàñòðî¿â. Òóò ³ ïðî ñàä
á³ëÿ áàòüê³âñüêî¿ õàòè, ïðî
÷àð³âí³ñòü êîæíî¿ ïîðè ðîêó, ïðî
ïåðøèé òà îñòàíí³é äçâîíèê ó
øêîë³, ïðî êðàñó ð³äíîãî êðàþ ³
øàíà äî íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é,
ïðî ùåäð³ñòü çåìë³ é ëþáîâ äî
ìàòåð³, äðóæèíè, ïðî îáîâ’ÿçîê ³

â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëþäèíè ï³ä ÷àñ
â³éíè. Õâèëþþòü â³ðø³ ïðî Ìó-
êà÷åâî é ïðî ³ñòîðè÷í³ ïîñòàò³,
ÿê³ â ð³çí³ â³êè ðîçáóäîâóâàëè Ìó-
êà÷åâî ³ ñòàëè íåâ³ä’ºìíèìè â³ä
³ñòîð³¿ íàøîãî ì³ñòà. Ê³ëüêà â³ðø³â
³ ï³ñåíü ïðî ñàìå ì³ñòî. Äîáðà,
ùåäðà é äîáðîçè÷ëèâà äóøà ó
Ìèõàéëà ßêîâè÷à, ÿêùî ïðîæè-
âàþ÷è òóò ç 1977 ðîêó, òàê ïîëþ-
áèâ Ìóêà÷åâî.

Àâòîð «Âåðåñíåâèõ îáð³¿â» âî-
ëîä³º ñëîâîì, íà÷å õóäîæíèê ïåí-
çëåì. À áàãàòèé ñëîâàðíèé çàïàñ
³ ñïîñòåðåæëèâ³ñòü äîçâîëÿþòü
éîìó ñòâîðþâàòè íåïîâòîðí³ îá-
ðàçè ê³ëüêîìà ðÿäêàìè é äóæå
ñòèñëî.

Âñå áåíòåæèòü äóøó ïîåòà õâè-
ëþº äóìêó, òóðáóº ÿê  ãðîìàäÿ-
íèíà. ² õî÷ éîãî â³ðø³ ïîáóäîâàí³
íà áóäåííîìó ìàòåð³àë³, àëå âäà-
ëî  ä³áðàí³ ñëîâà  çìàëüîâóþòü òå,
ùî âëîâëþº ïîåò ³ ä³ëèòüñÿ ç³ ñâ³òîì
ñâî¿ìè âðàæåííÿìè, áî  â³ä÷óâàº ³
çíàº â³í ÿê ïðîáóäèòè ëþáîâ äî
êðàþ ³ ÿêà òî ñâÿò³ñòü, ÿêå ùàñòÿ
æèòè ñåðåä óñüîãî öüîãî.

Äóæå àêòóàëüíèì º çáîëåíèé
â³ðø «Âåðíèñÿ, äîíå÷êî». Äëÿ
ïðèêëàäó, ê³ëüêà ðÿäê³â ç öüîãî
òâîðó:

Òè âèïóðõíóëà ³ç ãí³çäà,
Íå çîâñ³ì âì³þ÷è ë³òàòè,
Â ñëüîçàõ ³ â ãîð³ ñèâà ìàòè
Òåáå ùîäíèíè âèãëÿäà.
Òè äåñü ë³òàºø íàä Äí³ïðîì,
 ×è, ìîæå, íàä ñàìèì
                      Ñòàìáóëîì?

Íå ñïóòàé, äîíþ, çëî ç äîáðîì
² íå ïîêðèé ñåáå íàìóëîì...

Òà õ³áà ì³ã   Ìèõàéëî Øóøêå-
âè÷   íå òîðêíóòèñÿ ñëîâîì ÷óäî-
ä³éíîãî ñèìâîëó Óêðà¿íè – êàëè-
íè. Íàïèñàâ ï³ñí³ ïðî íå¿ âåëüìè
çâîðóøëèâî:

Êàëèíà íà âåñ³ëüí³ì êîðîâà¿
Êðàñóºòüñÿ â çåëåíîìó ðîçìà¿.
Â ä³âî÷èõ çàðóì’ÿíèëàñü
                                      â³íêàõ,
Â áàðâèñòèõ âèøèâàíêàõ
                          é ðóøíèêàõ.
Øêîäà, ùî îêðåì³ â³ðø³ áåç çà-

ãîëîâê³â. Àäæå ó òåêñò³  âîíè íà
ïîâåðõí³. Òà õ³áà   íå ÷óäîâî òå,
ùî Ìèõàéëî ßêîâè÷ ùåäðî
ä³ëèòüñÿ ïåðåæèòèì ³ ïîáà÷åíèì?
Â³í ðîáèòü öå áåç çàéâîãî ïàôî-
ñó ³ íàäðèâó. Ïðàãíå ñõâèëþâàòè
÷èòà÷³â, ñêðàñèòè æèòòÿ îòî÷óþ-
÷èõ,   çàïðîøóº çóïèíèòèñÿ é îã-
ëÿíóòèñÿ íà ïðîéäåíèé øëÿõ äëÿ
òîãî, ùîá âèïðàâèòè   ùîñü ó
ìàéáóòíüîìó.   Áî, íà æàëü, áàãà-
òî ëþäåé ïîêèäàº öåé ñâ³ò, òàê ³ íå
ç³ãðàâøè ñâîº¿ ãîëîâíî¿ ìåëîä³¿.
Êíèæêà «Âåðåñíåâ³ îáð³¿» çàñòå-
ð³ãàº, ï³äêàçóº:   íå ïðîïóñò³òü
ïðåêðàñí³ ìèò³, ùî øóêàþòü âàñ.
É äàðåìíî íàì òàê ÷àñòî áðàêóº
÷àñó íà ðàäîù³, ÿêèõ òàê áàãàòî
çìàëüîâàíî ó òâîðàõ Ìèõàéëà
Øóøêåâè÷à.

Ìàðãàðèòà ÌÅÄÅÍÖ².
Ìóêà÷åâî.

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ
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ñò.

Ñóììà áåçäàðíîñòåé ðàâíà íóëþ. (Â. Ëóêüÿíîâ)

Дружбі Мукачева і альпійського
містечка Філлаха цього року випов�
нюється 20 років. А почалася вона з
візитів австрійських доброчинників до
Мукачівського національно�культурно�
го центру «Паланок», на Дні національ�
ної культури, концерти тощо. Натомість
колективи художньої самодіяльності
Центру, зокрема, дитячий хор «Співочі
серця», хореографічні колективи нео�
дноразово брали участь у Днях міста
Філлах, храмових святах.

Зрештою, наші два міста й загалом
Австрію поєднують не тільки культура.
Прямі інвестиції Австрійської Респуб�
ліки в економіку Мукачева складають
44,5 відсотка від усіх іноземних інвес�
тицій. У Мукачеві працює 12 крупних
підприємств з австрійськими інвести�
ціями. Серед них “Фішер�Мукачево”,
“ЕНО�Меблі Лтд», «Точприлад», «Флек�
стронікс», «АВЕ�Мукачево», «Віадук»...
Що стосується зовнішньої торгівлі, то

ÀÂÑÒÐ²ÉÑÜÊÈÉ Ô²ËËÀÕ ÕÎ×Å Ç ÍÀÌÈ É ÄÀË² ÄÐÓÆÈÒÈ
найбільше товарів підприємства Му�
качева експортують саме в Австрію.

Завдяки підтримці мера Філлаха
Гепьмута Манцерайтера, його радни�
ка Андреаса Кухлера через благо�
дійний фонд «Доля» гуманітарну допо�
могу постійно отримують в Мукачеві
інваліди, громадські організації,
дошкільні навчальні заклади, органі�
зації ветеранів, дитячі будинки сімей�
ного типу, заклади охорони здоров’я.
Більшість шкіл міста, Центральна
бібліотека неодноразово отримували
комп’ютери, літературу, шкільне при�
ладдя...

На початку зустрічі з австрійською
делегацією, яка приїхала в Мукачево, і
відбулася цими днями в міській Ра�
туші, міський голова Мукачева Золтан
Ленд’єл вручив меру Філлаха Гельмуту
Манцерайтеру Подяку Мукачівської
міської ради за багаторічну підтримку
дружніх відносин між нашими двома

містами. Відтак міський голова роз�
повів шановним гостям про істооію,
сьогодення та перспективи міста над
Латорицею. Натомість мер Філлаха
ознайомив господарів з історією
рідного міста. Альпійське місто Філлах
знаходиться на кордоні двох держав, є
також курортно�туристичним, оскільки
його оточують Альпи і довкола багато
озер, термальні води. У місті розвину�
та промисловість мікроелектроніки, де
зайнято понад 4 тисячі працівників.
Мінімальна зарплата в Філлаху 1200
євро.

Гості побували в дитячому начально�
му закладі № 5, школі�інтернаті, Центрі
реабілітації, замку Паланок, а завер�
шували день в національно�культурно�
му центрі «Паланок», де перед ними
виступили з великим концертом юні
аматори сцени.

“Мукачівська Ратуша”

²Ç ÇÎËÎÒÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Ó ö³ äí³ ñâ³é çîëîòèé þâ³ëåé  â

êîë³ íàéð³äí³øèõ ³ íàéáëèæ÷èõ ëþ-
äåé â³äçíà÷àº

Òåòÿíà Ìèõàéë³âíà
ÄÓÐÄÈÍÅÖÜ.

Ñåðäå÷íî ïîçäîðîâëÿºìî ìèëó
íàøó þâ³ëÿðêó ç òàêèì õâèëþþ-
÷èì ñâÿòîì ³ ùèðî
Áàæàºìî äîáðà ³ óäà÷³ áåç ë³êó,
Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ äîâãîãî â³êó,
Ìèðó ³ çëàãîäè ñâ³òëî¿ â ä³ì,
Ùîá áóëî ñîíÿ÷íî çàâæäè ó í³ì,
Äí³â ÿêíàéá³ëüøå, ùàñòÿ áàãàòî,
Ùîá ïîñì³õàëîñÿ â áóäí³ ³ â ñâÿòà,
Õàé îáìèíàþòü áîë³ é òðèâîãè,
Ñòåëèòüñÿ ð³âíî æèòòºâà äîðîãà!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå äîíüêà Ëþäìèëà, ñèí Ìèðîñ-
ëàâ, çÿòü ßðîñëàâ, îíóê Â³òàë³ê, ñåñòðè Ìàð³éêà,

Ãàííà, Íàä³ÿ, áðàò Ìèõàéëî òà ¿õ ñ³ì’¿.

ПРОФСПІЛКА ДЕМОНСТРУЄ
ПЛІДНУ ДІЄЗДАТНІСТЬ

Кілька днів тому у Мукачеві відбувся ІІ Пленум  облас�
ного комітету  профспілки працівників  і підприємців
торгівлі, громадського харчування та послуг під голову�
ванням  голови  Закарпатського обкому  профспілки Г, І.
Сваричевської  за участі  заступника  голови  облпроф�
ради  В. Г. Захарця, а також членів обкому галузевої
профспілки області.

На Пленумі  було заслухано звіт об’єднаного  профко�
му ТзОВ «Барва» про роботу  господарських  і проф�
спілкових організацій  по наданню  соціально� економі�
чних  пільг працюючим.

Доповідач — голова об’єднаного профкому  підприє�
мства В.О. Гасинець повідомив про діяльність однієї з
найчисленніших  профспілкових організацій ТзОВ «Бар�
ви». У своєму виступі профспілковий  керівник зазна�
чив, що торгова мережа ТзОВ – це сучасні  приміщення
європейського типу, як торговельного, так і суміжного
виробничо�переробного призначення,  а також потуж�
ного чи не найбільшого в області і регіоні цегельного
підприємства. Це одна з організацій, де  створено най�
більше робочих місць, де впроваджена  сучасна мето�
дика  торгівлі, обслуговування, де створені  всі найне�
обхідніші  виробничі, соціальні та побутові умови для
членів профспілки  та їх родин, де проявляється пос�
тійна турбота про здоров’я та відпочинок їх дітей. І це
відповідно позитивно позначається на результатах  еко�
номічних показників ТзОВ .

За співпрацю з профспілкою, надання соціальних пільг
працюючим  понад встановлені державні стандарти го�
лові  об’єднаного профкому ТзОВ «Барва» В.О. Гасинцю
було оголошено подяку, а також оголошено  усну подяку
колишньому голові правління  «Барва»  П.І. Балозі, ди�
ректору  найбільшого у галузі  підприємства  ТзОВ  «За�
карпатська продовольча група» В.М. Поппу, всім керів�
никам підрозділів, які входять  до складу  об’єднаного
профкому ТзОВ «Барва».

На Пленумі було затверджено профспілковий бюд�
жет зі змінами на 2013�й рік. А також наголошено  не�
обхідність всім профспілковим  організаціям  та госпо�
дарським керівникам галузі  звернути увагу на вирі�
шення соціально�економічних прав та гарантій працю�
ючих.

М.ГУДАК, голова Мукачівського комітету
профспілки працівників торгівлі.

Ëþäèíó âåëèêî¿ äóø³ ³ ùåäðî-
ãî ñåðöÿ, ñïðàâæíüîãî áëàãîðîä-
ñòâà é ïîðÿäíîñò³, íàøîãî äîðî-
ãîãî é óëþáëåíîãî ÷îëîâ³êà, áàòü-
êà, íàä³éíîãî òîâàðèøà

Þð³ÿ Þð³éîâè÷à
ËÅÃÅÒÓ

Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç 60-ì
Äíåì íàðîäæåííÿ, ïðåêðàñíèì
ñâÿòîì! Íåõàé Âàøå æèòòÿ áóäå
áàãàòèì íà çäîðîâ’ÿ ³ íà ñèëó, ³ íà
äîëåíüêó ùàñëèâó, íà ÿñêðàâ³, äîâã³ ðîêè áåç òóðáîò ³
áåç ìîðîêè, íà ïðèáóòîê ³ äîñòàòîê, íà ô³íàíñîâèé ïîðÿ-
äîê, íà ï³äòðèìêó ³ ïîâàãó, íà ð³øó÷³ñòü ³ â³äâàãó, íà
òåïëî ³ ðîçóì³ííÿ, íà óäà÷ó ³ âåç³ííÿ – ñëîâîì, íà óñå
ïðåêðàñíå, íà ïîñò³éíå é ñâîº÷àñíå. Ñâ³òëèõ, ðàä³ñíèõ, ÿê
Áëàãîâ³ùåííÿ â ÿêå Âè íàðîäèëèñÿ, äí³â íà ìíîãàÿ ³ áëà-
ãàÿ ë³ò!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äðóæèíà, ñèí Ðóñëàí, íå-
â³ñòêà Ãàëèíà, ñåñòðà Â³ðà, øîâãîð Âîëîäèìèð,
áðàòè ²âàí,  Ïåòðî ç äðóæèíîþ Òàìàðîþ,  ñ³ì’ÿ

Ãðèã³â, ð³äí³, äðóç³…

Íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà  äî äóæå
äîáðîãî, ÷óéíîãî, òóðáîòëèâîãî,
í³æíîãî, ëàñêàâîãî ÷îëîâ³êà, ìóä-
ðîãî, ëàã³äíîãî áàòüêà, ùèðîãî ñåð-
öåì ñèíà ³ çÿòÿ

Âàëåð³ÿ Îìåëÿíîâè÷à
Á²ËÀÊÀ

çàâ³òàº 40-é Äåíü íàðîäæåííÿ.
Â³òàþ÷è íàøîãî äîðîãîãî þâ³ëÿðà,
áàæàºìî Éîìó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,

îñîáèñòîãî ùàñòÿ, ÿñêðàâèõ, âåñíÿíèõ óñì³øîê òà çä³éñíåí-
íÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é. Íåõàé Òâ³é, äîðîãèé íàø, êîæåí
äåíü áóäå îñÿÿíèé  âèñîêèì çëåòîì äóø³, à äîáðå ñàìîïî-
÷óòòÿ ³ ãàðíèé íàñòð³é ñòàíóòü çàïîðóêîþ Òâîãî ïðî-
öâ³òàííÿ. Ìèðó, çëàãîäè, øàíè, ëþáîâ³ òà äîñòàòê³â ³  áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ àæ äî ñòà ïðåêðàñíèõ âåñåí!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, áàòüêî, äðóæèíà, ñèíè
Êð³ñò³àí÷èê, Ðîñòèñëàâ÷èê, øîâãîð Çîðàí, òåùà,

áàáêà, ñ³ì’ÿ Êàïàö, áàáóñÿ Ìàð³ÿ Áåéðåø,
 ð³äí³, äðóç³…

×àð³âíèé êâ³òåíü ïðèí³ñ ãàðíîìó, ìóæíüîìó, äîáðîìó,
÷åñíîìó, ïîðÿäíîìó ñèíîâ³, í³æíîìó, òóðáîòëèâîìó, ëàñ-
êàâîìó áðàòîâ³

Âàñèëåâ³ Âàñèëüîâè÷ó ÁÅÐÅØÓ
ç Ëåöîâèö³ – 20-é Äåíü íàðîäæåííÿ. Õàé óñì³øêà â

Òâî¿õ î÷àõ ³ñêðèòüñÿ, ï³ñåíü âåñåëèõ ëèíå âîäîãðàé, íåõàé
Òîá³ âåñíà â öâ³òó íàñíèòüñÿ ³ ùàñòÿ ëëºòüñÿ ÷åðåç êðàé,
íåõàé æèòòÿ Òâîº áðèíèòü ìîâ êàçêà, õàé ï³ñíþ ïðîñï³âà-
þòü çàêâ³ò÷àí³ ñàäè, íåõàé ñåðöå ç³ãð³º ä³âî÷à ëàñêà ³ ìð³¿
çáóäóòüñÿ óñ³ Òâî¿!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, áàòüêî, ñåñòðà Ìèðîñ-
ëàâà, áàáóñÿ Ñîô³ÿ, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
 Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àº ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåéíèé

Äåíü íàðîäæåííÿ äîðîãà êîëåãà, òàëàíîâèòèé ïåäàãîã –
äîöåíò êàôåäðè ãîòåëüíî-ðåñòîðàííî¿ ñïðàâè

ÃÎÁËÈÊ-ÌÀÐÊÎÂÈ×
Íàä³ÿ Ìèõàéë³âíà.

Äîðîãà ³ìåíèííèöå! Ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ç Äíåì íà-
ðîäæåííÿ!

Â³ä äóø³ áàæàºìî Âàì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, ðî-
äèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿,
æèòòºâîãî îïòèì³çìó, çä³éñíåííÿ óñ³õ íàé-
çàïîâ³òí³øèõ ìð³é ³ íàì³÷åíèõ çàäóì³â. Íå-
õàé âñå, ùî Âè ðîáèòå, ïðèíîñèòü ðÿñí³ çäî-
áóòêè, ðàä³ñòü, çàäîâîëåííÿ ³ ùàñòÿ.

Ùåäðî¿ Âàì äîë³, íåçðàäëèâî¿ óäà÷³ òà
Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ Âàì ³ Âàø³é ñ³ì’¿
íà ìíîã³¿ ë³òà!

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

Íàñòóïíî¿ ñóáîòè äî ÷àð³âíî¿, íå-
ïîâòîðíî¿, æèòòºðàä³ñíî¿, ìèëî¿
³ äîáðî¿ ñåðöåì ñòàðøî¿ ìåäè÷-
íî¿ ñåñòðè òåðàïåâòè÷íîãî
â³ää³ëåííÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

Îëüãè  Ôåäîð³âíè
ØÓØÊÎ

çàâ³òàº ïîëóäåíü â³êó. Â³òàþ÷è
íàøó çîëîòó þâ³ëÿð î÷êó êàæå-
ìî: Õàé ñâ³òëîþ áóäå æèòòºâà äî-
ðîãà, ëþáîâ – â³ä ëþäåé Âàì, à ëàñêó
– â³ä Áîãà. Õàé ðàä³ñòþ â ñåðö³ âåñíà
ðîçöâ³òàº,  ùàñëèâåº ñåðöå äîáðî ëèø
ï³çíàº. Áàæàºì çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî ³
ìèðó â ðîäèí³, ùîá ùàñòÿ âñì³õàëîñü
ïðè êîæí³é ãîäèí³, Õàé óñï³õîì, âåñåë-
³ñòþ ïîâíèòüñÿ õàòà, õàé áóäå ðîäèíà çäîðîâà é áàãà-
òà. Íàñíàíà ³ ùåäð³ñòü ó ñåðö³ õàé êâ³òíóòü ïîêè þâ³-
ëåé íå íàñòàíå ñòîë³òí³é.

Äóæå ëþáëÿ÷³ é øàíóþ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê, äîíüêà
²ííà, ñèí Ñåðã³é, êîëåêòèâ òåðàïåâòè÷íîãî

â³ää³ëåííÿ, Ãàííà ÀËÌÀØ²É, ð³äí³, äðóç³…

ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!

ÇÄÎÐÎÂ’ß, ÙÀÑÒß, ÓÄÀ×²!
Êðàñèâó, ìèëó, ùèðó, äîáðîçè÷ëèâó, åíåðã³éíó ³ äóæå

ïðàöüîâèòó ÷àð³âíó æ³íêó, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó áóõãàë-
òåðñüêîãî îáë³êó

Ãàëèíó Äìèòð³âíó  ÃÎÐÁÅÍÊÎ
â³òàºìî  ç Äíåì íàðîäæåííÿ ³ ùèðî áàæàºìî: õàé ñîíöå

îñÿâàº Âàì äîðîãó, õàé ç ëàñêè Áîæî¿ Âàñ óñï³õ íå ìèíà!
Ùîá ïàíóâàëè ó ñ³ì’¿ ëþáîâ, äîáðîáóò, à íà
ðîáîò³ – øàíà ³ õâàëà. Íåõàé æèòòÿ çäàºòüñÿ
äîáðèì äèâîì, ö³êàâèì, ðàä³ñíèì, ùàñëèâèì.
À ïë³äí³ ñïðàâè Âàø³ òà øëÿõè áëàãîñëî-
âåíí³ áóäóòü Áîãîì ³ ëþäüìè. Ì³öíî-
ãî Âàì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, óñï³õ³â ³
Áîæî¿ áëàãîäàò³ íà âñ³ ïîäàëüø³ ðîêè.

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Îùàäáàíê».

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!

ÓÑÅ ÍÀÉÊÐÀÙÅ Â ÑÂ²Ò² – ÒÎÁ²!
 Ç ëþáîâ’þ ó ñåðö³ â³òàºìî ç Äíåì

íàðîäæåííÿ  íàøó ìèëó, ÷àð³âíó
íàéêðàùó ç óñ³õ ³ìåíèííèöþ

Â³êòîð³þ
 ÐÎÆÊÎÂÈ×

ç Êëþ÷àðîê.
Äîðîãà, ëþáèìà Â³êóñþ,

áóäü çäîðîâîþ, ùàñëèâîþ, ðà-
ä³ñíîþ ³ ëþáèìîþ.

Í³æíå, ìèëå é äîðîãå ñîíå÷êî-ìàëÿòêî,
Ç ï’ÿòèì ðî÷êîì òåáå, íàøå ÿíãåëÿòêî,
Â³êóñþ ð³äíåíüêà,òè êâ³òî÷êà íàøà,
Òè íàøà íàä³ÿ, ðàä³ñòü ³ æèòòÿ.
Ìè òîá³ äàðóºì âñ³ òðîÿíäè ñâ³òó.
Ëèø áè òè ùàñëèâà, ä³â÷èíêî, áóëà.
Áóäü çäîðîâà, çàâæäè âåñåëà,
Õàé óñå íàéêðàùå, ùî ó ñâ³ò³ º,
Ãîñïîäü ç íåáåñ òîá³ äàº!

Ç ëþáîâ’þ ìàìà, òàòî, âñÿ ð³äíÿ ç Ìóêà÷åâà,
Êëþ÷àðîê ³ Ãîðîíäè ÄÎ ÑÒÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÈÕ ÂÅÑÅÍ!

ÕÀÉ ÇÁÓÂÀÞÒÜÑß
ÍÀÉÊÐÀÙ² ÌÐ²¯!



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.

     Продается 3�єтажній котедж
общ. площадью 450 кв. м. , распо�
ложенный в г. Хусте на приватизи�
рованном земельном участе пл. 10
соток. Имеются все комунальные
коммуникации. Цена договорная.
Обращ. 099�37�72542.

     В селі Обава на центральній ву�
лиці продається приватизована зе�
мельна ділянка 0,25 га під забудову.
Довідки тел..: 095�840�40�13.
     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.
     продається недорого   в с. Лалово

поряд зі стадіоном земельна ділянка
пл.. 025 га для будівництва  та обслу�
говування  житлового будинку. Тел.
050�92�90358.
     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  (недале�
ко від дороги та комунікацій).  Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

мельна ділянка в с. Іванівціна вул. Лесі

     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).

     Продається ГАЗ 2410 (1990 р.в.),
центр. замок, си гналізація, титанові
диски, музика, DVD, салон 3110, 5�ступ.
коробка, карбюратор “пяторочный”,
розхід палива 9�10 л, бежевий металік.
Тел.:0506751979
     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.
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  Ïðîäàæ

“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí, àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)88888
ñò.

  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-ê³ìí. êâàðòèðà
íîâîãî ïëàíóâàííÿ , 39 êâ ì. íà âóë.
Ðóñüê³é íà 4-ìó ïîâåðñ³ 5-ïîâåðõî-
âîãî áóäèíêó. Ï³äãîòîâëåíà äî ºâðî-
ðåìîíòó. Çâåðò. 0660242524.
     Продається  дешево 1�кімнатна

квартира (5х6 м.), кухня, сарай, огород
в Берегові на вул. І. Франка, 59�4 «А»
(біля кінотеатру, недалеко від басей�
ну. Подробиці –по телефону 097�
7383936, 066�0561825.
     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 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  2�кімнатна квартира  в
Мукачеві  на вул.. Одеській, 4�й2 по�
верх 4�поверхового будинку. Дах над�
ійно критий. Автономне опалення, ме�
талопластикові вікна і нові двері.
Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

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

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

гаражем та господарськими прибудо�

     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.

     ВЕЛОТРЕНАЖЕР.  Звертатися за
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  4�секційний котел для

опалення будинку (на дровах) (23 RdN)
200�250 кв.м. чеського виробництва
марки VIADRUS.  Тел. 095�8644642.

      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 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

     Продаються дошки хвойні, обрізні,
довжиною 3�6 м. в кількості 1,5 м. куб.
Ціна договірна. Тел.: 095 779 67 52.
      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 кольоровий телевізор

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

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.

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.

     продається  автомобіль ВАЗ�
2106 (1978 р.в.) колір бежевий. Ціна
1800 у.о. Тел.: 0663462340.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

Досвідчений бухгалтер
з 8�річним досвідом

шукає роботу
за спеціальністю.

Тел.0958891365.
     продам 2�контурний котел «Бе�

ретта» б�к. Ціна 2000 грн.
 Тел. 096�4326799.

     продам 3 монітори (трубка, діа�
гональ17, 19 та 21), б�к марки «Сам�
сунг» та «Філіпс». Ціна від 10 до 150
грн.  Тел. 096�4326799.
     продам стіл комп’ютерний б�к у

відмінному станї, розрахований на
2 робочиї місця. Придатний для оф�
існого приміщення. Ціна договірна.

Тел. 096�4326799.
     продається акордеон марки

«СТРАДЕЛЛА». 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.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

     Продаються кімнатні квіти  «Тещин
язик»  висотою 1 метр. Тел. 3�54�96
     Продається  цегла 400 шт. , плита

«Перемога» внутрі  обкладена  вогнет�
ривкою цеглою, бачок для підігріву
води, духовка . Труба металічна  різно�
го діаметру, телевізор «Фотон» (коль�
оровий). Тел. 0661422629.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників,зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів, робітників на
сільске господарство. Допомо�
га в отриманні польських, шен�
ген та робочих віз, реєстрації в
консульстві. Ліцензія МПСП №
АВ 389098.

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

Проектування та виготовлен�
ня  камінів, печей, барбекю.

Ціна договірна.
Зверт. 0666680598, 0953345517.

Виконаємо якісно і на совість
такі види робіт плитка, гипсо�
картон, кладка, каміни, мангали,
барбекю та інше.

Звертатися 099�5236691.

Пропоную послуги
з перевезення весіль

на автомобілі HYUNDAI
 чорного кольору.

Тел. 050 997 39 86

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.
     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 дого�
вірна. Тел 2�32�95, 050�5396080.

     ВИНАЙМУ на тривалий час
не мебльовану квартиру з 2�3�х
кімнат. Або будинок в Мукачеві.

Зверт. 0507140729.

     КУПЛЮ старий патіфон,
грамофон  в робочому стані.

Тел. 0505886199.

     На ваше замовлення – ви�
шивки «хрестиком», в’язання   і
макраме.  Тел. 099�37�55221.

ММКП «Ремонтно�
будівельне управління»

ЗАПРОШУЄ

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

•  Шляхових робітників
•   Трактористів

Просимо звертатися
по телефонах:

 2�35�54, 2�35�55       Розпродую домашню бібліоте�
ку — книги різноманітних авторів і
тематики. Звертт 0955983851

Дипломований спеціаліст –
масажист надає послуги з

ЛІКУВАЛЬНОГО
МАСАЖУ

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



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 999994 êâ³òíÿ  2013 ð.

¹13 (965)¹13 (965)¹13 (965)¹13 (965)¹13 (965)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

     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.

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачену Довідку форми 4�ОПП, видану  Мукачівською

ОДПІ  ТзОв «Олімпія –ЛТД» ( код 13604047), вважати недійсною.

КАДРОВИЙ КОНКУРС
Головне управління юстиції у Закарпатській області ого�

лошує конкурс на заміщення вакантної посади держав�
ного виконавця районного відділу державної виконавчої
служби Мукачівського міськрайонного управління юс�
тиції.  Вимоги:   повна вища юридична освіта за освітньо
–кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Без
вимог до стажу роботи. Термін прийняття документів про�
тягом 30 календарних днів з дня оголошення про прове�
дення конкурсу. Додаткова інформація надається кад�
ровою службою.

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

ПОВІДОМЛЯЄМО
Про припинення діяльності ТзОВ «Олімпія�ЛТД» у зв’яз�

ку з ліквідацією. Кредиторів і партнерів просимо зверта�
тися  протягом одного місяця по тел. 4�95�13 , 0992251611.

ПОПРАВКА
В опублікованій в попередньому номері газети (№12

від 28 березня ц.р. стор. 4)
Декларації про доходи Василя Васильовича ГАБОДИ
 Замість надрукованої у пункті 5�му  суми 58687, слід

читати 58688 грн.
Замість надрукованої у цьому ж пункті  суми 75586

грн., слід читати 202460 грн.

Сервіс�центр FREZER
(Мукачево)  пропонує:

�  ДИТЯЧІ меблі (стільці, столи, ліжка, кроватки)
� Виробництво САДОВИХ, ТЕРАСНИХта КОРПУСНИХ

меблів
� МЕБЛІ з масиву (дуб, ясінь, ДСП, МДФ та ін.)
� Ексклюзивні дерев’яні двері та вікна
� Фурнітура дверна та віконна відомих брендів AGB,

APECS, MUL�T�LOCK
� ЛАКОФАРБИ Farbex, Pinotex, Sadolin, Synteko,

AkzoNobel та КЛЕЄВІ системи Casco, KIILTO
�  системи БЕЗПЕКИ, ВІДЕОНАГЛЯДУ та КОНТРОЛЮ ДО�

СТУПУ (домофони та ін.)
� продаж СЕЙФІВ
�  оформлення картин, БАГЕТНІ РАМИ
�  СКЛОМАЙСТЕРНЯ
Для виробників діє система ЗНИЖОК на лакофарбову

продукцію, клеєві системи та фурнітуру!!!
НАША АДРЕСА: м.Мукачево, вул. Миру, 10 (у дворі)

(03131) 2�25�77, (095) 033�80�45, (096) 333�83�63
e�mail: info@frezer.in.ua www.frezer.in.ua



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

13 (965)13 (965)13 (965)13 (965)13 (965)
 10 10 10 10 10 4 êâ³òíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ëó÷øèé ñïîñîá ïîìî÷ü áåäíûì – ýòî íå ñòàòü îäíèì èç íèõ. (Ë. Õàíêîê).Ëó÷øèé ñïîñîá ïîìî÷ü áåäíûì – ýòî íå ñòàòü îäíèì èç íèõ. (Ë. Õàíêîê).Ëó÷øèé ñïîñîá ïîìî÷ü áåäíûì – ýòî íå ñòàòü îäíèì èç íèõ. (Ë. Õàíêîê).Ëó÷øèé ñïîñîá ïîìî÷ü áåäíûì – ýòî íå ñòàòü îäíèì èç íèõ. (Ë. Õàíêîê).Ëó÷øèé ñïîñîá ïîìî÷ü áåäíûì – ýòî íå ñòàòü îäíèì èç íèõ. (Ë. Õàíêîê).

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

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 8 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
09.40 Áåç öåíçóðè. 10.05 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 10.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåð-
íåííÿ". 12.35 Íîâèíè. 12.55 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 13.05 Ïðàâî íà çàõèñò.
13.25 Òåìíèé ñèëóåò. 13.35 Õ/ô
"Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà" 1ñ. 14.40
Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.35 Ïîãîäà. 15.40 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ. 16.00 Õ/ô "Ãîëîâíèé êîíñò-
ðóêòîð". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55
Àãðî-News. 19.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.25 Ñ³ëüðàäà. 19.45 "Ïðî æèòòÿ"
ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 22.30 Êíèãà.ua.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15, 01.10
Ñïîðò. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Ê³íî â
äåòàëÿõ. 00.25 Ï³äñóìêè. Á³çíåñ.
00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.

Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30, 04.35 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 07.25 Ì/ô "Áåðíàðä". 10.00,
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà - 2" (1). 12.10 Õ/ô "Àâàòàð"
(1). 15.40, 00.15 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè øîó-á³çíåñó". 16.45, 23.50
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15, 21.15 Ò/ñ
"Âåðîí³êà - 2: Âò³êà÷êà" (1). 22.20,
04.50 "Ãðîø³". 01.15 Õ/ô "Ãðîìîçå-
êà" (1). 03.00 Õ/ô "Ïîö³ëóé ìåíå,
òîâàðèøó" (1).

IÍÒÅÐ
05.35 Ì/ô "Øðåê 2". 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 "Ìîñ-
êâà ñëüîçàì íå â³ðèòü". 12.30 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 14.15 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 "Æäè
ìåíÿ". 17.45, 19.00 Ò/ñ "Ñâàòè 5".
20.00, 04.40 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Éäó òåáå øóêàòè 2". 00.00 Ò/ñ "Ïå-
ðåâ³çíèê" (2). 01.45 Ò/ñ "Òî÷êà âè-
áóõó".

 ICTV
05.25 Ñâ³òàíîê. 06.30, 07.40
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/ñ
"Òàêñ³".  07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". 07.45 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Õ/ô "V
Öåíòóð³ÿ". 11.40 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 11.55, 13.00, 16.40
Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.15, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 19.25,
01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
21.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 23.00, 03.20 Ñâîáîäà
ñëîâà. 02.10 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³ íîâè-
íè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
14.20, 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé
öåíòð". 15.10, 01.10 "Ïîêè ùå íå
ï³çíî". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.50,
00.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèòòÿì".
22.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10 "Âîëÿ
³ ñïðàâåäëèâ³ñòü". 00.00 Í³÷í³ íî-
âèíè.

ìîãè" (2). 04.25 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05, 08.15 "Äîáðîãî ðàí-
êó". 08.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
09.00 "Æèòè çäîðîâî!". 10.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!".
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 13.00
²íø³ íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.20, 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð". 15.10, 01.10 "Ïîêè ùå
íå ï³çíî". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.50,
00.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèòòÿì".
22.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10 "Ë³ëëå-
õàììåð". 00.00 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.15 "Äâàíàäöÿòèð³÷íèé Øåðëîê
Õîëìñ". 06.45, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 10.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ñó¿öèäè ç³ðîê". 11.10 "Ç³ðêîâå æèò-
òÿ. Îáðàíö³ ç³ðîê". 12.10 Õ/ô "Ñïî-
êóòà" (1). 14.00 "Çâàæåí³ òà ùàñ-
ëèâ³". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 Ò/ñ "Ìàòè é ìà÷óõà" (1).
22.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
00.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.05
Õ/ô "Äâà êàï³òàíè" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.00, 05.05 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
05.20 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 4"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Ñïðàâæí³" (1). 11.50 Õ/ô
"Ñåðöå áåç çàìêà" (1). 15.20 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00, 04.15 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Âåíäå-
òà ïî-ðîñ³éñüêè" (1). 23.15 Ò/ñ "Ñë³ïà
êóëÿ - 2: Àãåíò ìàéæå íå âèäèìèé"

(2). 01.00 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé ñåçîí"
(2). 01.45 Õ/ô "Á³é áåç ïðàâèë" (2).

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00, 16.05 Ò/ñ "Ðà-
íåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.55 Ëÿ-
ëå÷êà 2. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 15.00 Îäíà çà âñ³õ. 17.20
Äîñâ³äîñ. 18.20, 21.00 Â³òàëüêà.
19.10 ÁàðÄàê 3. 19.35 Áîãèíÿ. Íîâà
êîëåêö³ÿ. 20.00 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþ-
áèòü" (1). 22.20 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³.

02.50, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.55 Óê-
ðà¿íö³ Â³ðà. 03.50 Ãåîðã³é Íàðáóò.
Æèâ³ êàðòèíè. 04.05 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà. 04.10 Áèñòðîïëèííèé ñîí.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 9 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 07.40 Åðà á³çíåñó. 07.45 Ê³íîæóð-
íàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15 Äîê.
ô³ëüì "Ëåâ, ÿêèé ñï³âàº, ó íàñ
îäèí". 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 10.20 Ò/ñ "Ìà-
ðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 12.35 Íîâèíè.
12.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.55 Óêðà¿íñü-
êà ï³ñíÿ. 13.35 Õàé ùàñòèòü. 13.55
Õ/ô "Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà" 2ñ..
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.35 Ïîãîäà. 15.45 Õ/
ô "Òîé, ùå íå ìàº ÷èíó". 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.40 "Ïðî æèò-
òÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Ñîö³àëü-
íå øîó "Àäðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.15, 01.10 Ñïîðò.
23.20 Ïîãîäà. 23.25 Õóä. ô³ëüì
"Êëþ÷³ â³ä áåçîäí³". 9 ñåð³ÿ. 00.25
Ï³äñóìêè. Á³çíåñ. 00.40 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä".  10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 11.45, 12.40, 20.15, 21.15 Ò/ñ
"Âåðîí³êà - 2: Âò³êà÷êà" (1). 13.40,
03.20 "Íå áðåøè ìåí³ - 2". 14.45,
04.10, 04.55 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -
3". 15.45, 00.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè øîó-á³çíåñó". 16.45, 00.05
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 7". 01.30 Õ/ô "Ïîö³ëóé ìåíå,
òîâàðèøó" (1). 03.05 "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà íîâèí".

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Äæîêåð". 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 "Ïåò-
ð³âêà, 38. Êîìàíäà Ñåìåíîâà".
11.30, 13.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.55
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.50 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.50 Ò/ñ "Àíþòà". 17.45,
19.00 Ò/ñ "Ñâàòè 5". 20.00, 03.35
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Éäó òåáå
øóêàòè 2". 00.00 Ò/ñ "Ïåðåâ³çíèê"
(2). 01.45 Õ/ô "Çîðÿíèé øëÿõ: Ïî-
êîë³ííÿ". 04.05 Ä/ô "Íîííà Ìîð-
äþêîâà. Òàêîþ ¿¿ í³õòî íå çíàâ".

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Åêñòðåíèé âèêëèê. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 16.40 Ò/ñ "Óáèâ÷à
ñèëà". 12.30, 13.00 Ò/ñ "Êîäåêñ
÷åñò³". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.30,
21.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.45 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-
6. Äîë³". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 20.10
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷".
.23.00 Õ/ô "Â³éíà" (2) . 01.30 Ïðî-
âîêàòîð. 02.20 Õ/ô "Âòå÷à äî ïåðå-

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Äå ìî¿ ä³òè?"
06.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.45,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêè ï³ä ñêàëü-
ïåëåì". 11.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³
îãîëåííÿ". 11.55 "Îäèí çà âñ³õ".
13.50 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìàòè é ìà÷óõà" (1). 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 23.35 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 00.30 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.25 Õ/ô "Äâà êàï³òàíè"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 4" (1).
07.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿. 07.20 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 13.50, 17.20,
21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "×àñ
äëÿ äâîõ" (1). 15.20, 01.10 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Âåíäåòà ïî-ðîñ³éñüêè" (1).
23.15 Õ/ô "Á³é áåç ïðàâèë" (2). 01.30
- 05.00 Ïðîô³ëàêòèêà ïåðåäàâàëü-
íîãî óñòàòêóâàííÿ.

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00, 16.05 Ò/ñ "Ðà-
íåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.55 Ëÿëå÷-
êà. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ"
(1). 15.00 Îäíà çà âñ³õ. 17.20 Äîñâ-
³äîñ. 18.20, 21.00 Â³òàëüêà. 19.10
ÁàðÄàê 3. 19.35 Áîãèíÿ. Íîâà êî-
ëåêö³ÿ. 20.00 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþáèòü"
(1). 22.20 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.00
Äóðíºâ+1. 23.25 ÌîñÃîðÑìºõ.
00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ
ìàìó!. 01.25 Äîñâ³äîñ 2. 01.50 Áà-
áóíè & ä³äóíè. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè.
03.05 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/ñ. 12.25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - "×ÀÑ" . 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- Êîíöåðò . 14:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé
ô³ëüì. 17.50 - Ìóëüòô³ëüì. 18.15 -
Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 - Ê³íîâå÷³ð ç
Ì-ñòóä³î. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.00 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.55, 00.15 Ïîãîäà. 09.00 Õ/ô "Âà-
âèëîí í.å.". 11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.25, 14.30 Kids Time.
13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 16.50
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 21.00 Ðåâ³çîð-2.
23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.20 Ò/
ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3" (2). 01.15
Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.00 Ò/ñ "Åâ-
ð³êà". 02.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.

11.30, 13.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.55 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 Ò/ñ "Àíþòà". 17.50, 19.00 Ò/ñ
"Ñâàòè 5". 20.00, 03.30 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Éäó òåáå øóêàòè 2". 00.00
Ò/ñ "Ïåðåâ³çíèê" (2). 01.45 Õ/ô "Çî-
ðÿíèé øëÿõ: Ïåðøèé êîíòàêò". 04.00
Ä/ô "Áðþíåòêè ïðîòè áëîíäèíîê". .

 ICTV
04.55 Ôàêòè. 05.20 Ñâ³òàíîê. 06.25,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/ñ
"Òàêñ³".  07.20 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.40 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 12.30, 13.00 Ò/ñ
"Êîäåêñ ÷åñò³". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.30, 21.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Äîë³". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "Á³é ç
ò³ííþ". 01.20 Êðèì³íàëüíèé îáëîì.
02.05 Õ/ô "Â³éíà" (2). 04.05 Ïðî-
Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05, 08.15 "Äîáðîãî ðàí-
êó". 08.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
09.00 "Æèòè çäîðîâî!". 10.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!".
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00
²íø³ íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.20, 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð". 15.10, 01.10 "Ïîêè ùå
íå ï³çíî". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.50,
00.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèòòÿì".
22.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10 Ñå-
ðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ. 00.00 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
06.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Òàáàêåðêà ç
ñåêðåòîì". 07.10, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 09.10, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.45 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ áëèçíþêè". 11.40
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêè òà ôàíàòè".
12.20 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
14.10 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³" 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìàòè é ìà÷óõà" (1). 22.25
"Õàòà íà òàòà". 00.15 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.10 Õ/ô "Äâà êàï³òàíè"
(1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 4"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Âåíäåòà ïî-ðîñ-
³éñüêè" (1). 11.50, 04.20 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.20 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.15 Ò/ñ "Ñë³ïà êóëÿ - 2:
Àãåíò ìàéæå íå âèäèìèé" (2). 01.00
Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé ñåçîí" (2). 01.45
Õ/ô "Â³í, ÿ òà éîãî äðóç³" (1). 05.10
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00, 16.05 Ò/ñ "Ðà-
íåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.55 Ëÿ-
ëå÷êà. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 15.00 Îäíà çà âñ³õ. 17.20
Äîñâ³äîñ. 18.20, 21.00 Â³òàëüêà.
19.10 ÁàðÄàê 3. 19.35 Áîãèíÿ. Íîâà
êîëåêö³ÿ. 20.00 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþ-
áèòü" (1). 22.20 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³.
23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðè-
òóëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.25
Äîñâ³äîñ 2. 01.50 Áàáóíè & ä³äó-
íè. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.05 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ò/ñ.
11:50 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë . 14:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð-
³àë  . 17.50 -  Ìóëüòô³ëüì. 18:15 -
Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà   . 20.00 - "Ë³êàðñüêà
òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - "Àê-
òóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â
10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
04.50, 05.55 Teen Time. 04.55 Ò/ñ
"ÀéÊàðë³". 06.00 Î÷åâèäåöü. Íàé-
øîêóþ÷å. 06.45, 07.10, 07.40, 08.45
Ï³äéîì. 06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30,
08.30, 19.00, 00.15 . åïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.55, 00.30 Ïîãîäà. .09.00,
23.05 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05,
18.00, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25,
14.30 Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³

23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðè-
òóëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.25
Äîñâ³äîñ 2. 01.50 Áàáóíè & ä³äó-
íè. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.05 Äî
ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 -  Ò/ñ.
11:50 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë  . 17.50 -  Ìóëüòô³ëüì. 18:15
-  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35
-  Âå÷³ðíÿ êàçêà    . 20.00 -  Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" .21.30 - Íîâèíè
"×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40
- Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
04.50, 05.55 Teen Time . 04.55 Ò/ñ
"ÀéÊàðë³". 06.00 Î÷åâèäåöü. Íàé-
øîêóþ÷å. 06.45, 07.10, 07.40, 08.45
Ï³äéîì. 06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30,
08.30, 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.55, 00.30 Ïîãîäà. 09.00,
23.05 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05,
18.00, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25,
14.30 Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³
³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 16.50, 22.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2".
00.35 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3" (2).
01.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.15
Ò/ñ "Åâð³êà". .03.00, 03.50 Çîíà íî÷³
03.05 Óêðà¿íö³ Â³ðà. 03.55 Äðàé
Õìàðà îñòàíí³ ñòîð³íêè. 04.20 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.25 Òàê í³õòî íå
êîõàâ.
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09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Àãðî-
News. 09.25 Ïîãîäà. 09.30 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.15 Ïîãî-
äà. 10.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåí-
íÿ". 12.35 Íîâèíè. 13.00 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 13.05 Ïîãîäà. 13.10 Êðîê äî
ç³ðîê. 13.55 Õ/ô "Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð-
³íà" 3ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì).15.15 Euronews. 15.35
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40
Ïîãîäà. 15.50 Õ/ô "Òîé, ùå íå ìàº
÷èíó" 3ñ. 17.00 Õ/ô "Ã³ðêèé ÿë³-
âåöü". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.55
Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 19.45 "Ïðî æèò-
òÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.50 Ìåãà-
ëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.30 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò.Ùåðáàòþê.
22.25 Ñâ³òëî. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.15, 01.10 Ñïîðò. 23.20 Ïîãî-
äà. 23.25 Õóä. ô³ëüì "Êëþ÷³ â³ä áå-
çîäí³". 10 ñåð³ÿ. 00.25 Ï³äñóìêè.
Á³çíåñ. 00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.10 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 02.25 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ. 03.25 Íîâèíè.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.25 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä". 10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"

(1). 11.45, 12.40, 20.15, 21.15, 22.15
Ò/ñ "Âåðîí³êà - 2: Âò³êà÷êà" (1).
13.40, 04.10 "Íå áðåøè ìåí³ - 2".
14.45, 05.00 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -
3". 15.45, 00.10 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè øîó-á³çíåñó". 16.45, 23.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 01.10 Õ/ô "Áîññ
íà äâà òèæí³" (1). 02.40 Õ/ô "Âåñ³ë-
ëÿ ìîãî êîëèøíüîãî" (2).

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Äæîêåð". 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 "Ïåò-
ð³âêà, 38. Êîìàíäà Ñåìåíîâà".
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ "Ïåò-
ð³âêà, 38. Êîìàíäà Ïåòðîâñüêîãî".
11.30, 13.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.55 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 Ò/ñ "Àíþòà". 17.40, 19.00 Ò/ñ
"Ñâàòè 5". 20.00, 04.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30 "Øóñòåð Live". 00.35 Õ/ô "Òåð-
ì³íàë". 02.45 Õ/ô "911: Õëîï÷èêè çà
âèêëèêîì". 04.30 Ä/ô "Ìèêîëà Ðèá-
í³êîâ. Õëîïåöü ³ç Çàð³÷íî¿ âóëèö³".

 ICTV
04.45, 06.25, 02.25, 04.00 Ïîãîäà.
04.50 Ôàêòè. 05.20 Ñâ³òàíîê. 06.20,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30 Ò/ñ "Òàêñ³".
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ñòîï-

10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
16.40 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 12.30,
13.00 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.30, 21.50 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Äîë³". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ-
2. Ðåâàíø". 01.40 Åêñòðåíèé âèê-
ëèê. 02.30 Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ". 04.05
Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè.
04.05, 08.15 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.30
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.00
"Æèòè çäîðîâî!" 10.00 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.20 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé
öåíòð". 15.10 "Ïîêè ùå íå ï³çíî".
16.00 "×åêàé íà ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.40 "Ëþäèíà ³ çàêîí".
18.50 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00 "×àñ".
20.30 "Äâ³ ç³ðêè". 22.05 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 22.55 Õ/ô "Îñòàííÿ êàçêà
Ð³òè". 01.35 Õ/ô "Æåðòâà íàóêè".
02.45 Õ/ô "Çîðÿíèé ³íñïåêòîð". 04.05
"Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
05.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàííº îäê-
ðîâåííÿ àâ³àòîðà". 07.10 Õ/ô "Íå-
ïîïðàâíèé áðåõóí, àáî Êàçêà ç õî-
ðîøèì ê³íöåì" (1). 08.50 Õ/ô "Äîâ-
ãîî÷³êóâàíå êîõàííÿ" (1). 10.45 Õ/ô
"Êàòåðèíà. Ïîâåðíåííÿ êîõàííÿ" (1).
18.05, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.15
Õ/ô "Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³
ïðèãîäè Øóðèêà" (1). 20.00, 22.35
"Õîëîñòÿê - 3". 23.45 "ßê âèéòè çàì³æ
ç Àíô³ñîþ ×åõîâîþ". 00.40 Õ/ô
"Ï³ñî÷íèé äîù" (1). 02.20 Õ/ô "Äâà
êàï³òàíè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 4"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 20.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Âåíäåòà ïî-ðîñ-
³éñüêè" (1). 11.50, 04.20 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.20, 02.00 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 03.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 22.15 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ -
2" (2). 02.40 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 05.10
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00, 16.05 Ò/ñ
"Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.55 Ëÿ-
ëå÷êà. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 15.00, 19.40 Îäíà çà âñ³õ.
17.20 10 êðîê³â äî êîõàííÿ. 18.40,
20.40 Â³òàëüêà. 19.00 Âå÷³ðí³é ãîí.
22.20 Ùî ÿêùî?. 23.00 Íàäòî ãðó-
áî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25 ÌîñÃîðÑìºõ.
00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00
Äóðíºâ+1. 01.25 Äîñâ³äîñ. 01.50
Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 03.05 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î" .
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïîâòîð). 14.00 -  Ïðîãðàìà "
Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-

íà!". 07.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãî-
äè". 07.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.50 "Â³êòîð ×åðíîìèðä³í.
"Õàðèçì³ òðåáà íàðîäèòèñÿ". 11.15
"Àáðàêàäàáðà". 13.20 "Ïðîáêà â ãî-
ëîâ³". 14.15 "Îëåêñàíäð Ëàáàñ.
Êîñì³÷í³ ïîëüîòè ìàëåíüêî¿ ïòàøêè".
15.00 Õ/ô "Êàëèíà ÷åðâîíà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 "Óãàäàé ìå-
ëîä³þ". 17.55 Ò/ñ "Îñòàííÿ çóñòð³÷".
20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 22.05 "Ùî? Äå? Êîëè?". 23.15
Ñóïåðíîâèé Øåðëîê Õîëìñ. "Åëå-
ìåíòàðíî". 00.05 Õ/ô "×îðíà âóàëü".
01.50 Õ/ô "Ùîâå÷îðà îá îäèíàä-
öÿò³é". 03.10 Õ/ô "Äîêè øàëåí³º
ìð³ÿ".

ÑÒÁ
ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 10.45 "Õàòà íà
òàòà". 12.40 "Õîëîñòÿê - 3". 16.05
"ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ
×åõîâîþ". 17.15 Õ/ô "Êàâêàçüêà
ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãîäè
Øóðèêà" (1). 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-5". 22.00 "Ãîðä³ñòü Êðà¿íè".
00.10 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 01.15
Õ/ô "Â³ðí³ äðóç³" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 07.00,
19.00, 03.30 Ïîä³¿. 07.10, 04.35 Õ/ô
"Áîæåâ³ëüíèé ïðîôåñîð" (1). 09.00
Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Òàºìíèö³
ç³ðîê. 11.00 Íàéêðàùèé êóõàð íà
ñåë³ - 2. 12.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàò-
ðóëü - 5" (1). 14.50 Õ/ô "Ïîëèí -
òðàâà ã³ðêà" (1). 16.50 Õ/ô "Ãîòåëü
äëÿ Ïîïåëþøêè" (1). 19.20 Õ/ô
"Ïîâ³ð, âñå áóäå äîáðå" (1). 21.20
Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (1). 01.20, 03.50
Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ - 2" (2).

Ò Å Ò
06.00, 11.40 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ
"Ëóíò³ê" (1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäè-
ê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 11.05 Ì/ñ
"Ô³êñèêè" (1). 12.10 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 15.00 Ò/ñ "Ëþáèòü
íå ëþáèòü" (1). 17.00 Õ/ô "Ä³òè øïè-
ãóí³â 3Ä" (1). 18.45 Õ/ô "Ãàðÿ÷³ ãî-
ëîâè 2" (1). 20.35 Â³òàëüêà. 22.00 Õ/
ô "Äæîí Òàêåð ïîâèíåí óìåðòè" (2).
23.45 Õ/ô "Ä³òè êóêóðóäçè 5: Ïîëÿ
ñòðàõó" (3). 01.30 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë . 8:30
- Íîâèíè "×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - Ìóëüòô³ëüì. 10:30
-  Íîâèíè "×àñ". 11:05 - "Òî÷êà çîðó"
(ïîâòîð). 12:00 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - ïðîãðà-
ìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 18:00 -
Êîíöåðò. 19:00 - Íîâèíè "×àñ".
19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ.
21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

05.40 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà ìîíñòð³â".
06.30 Íîâèé ïîãëÿä. 07.15 Ïàðàä
ðàä. 08.05, 10.00 Ðåâ³çîð-2. 12.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 13.40 Ëþäè ÕÅ.
14.00 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàé-
íà Þêðàéíà. 15.10 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 17.20 Õ/ô "Á³ë³ Öèïîíüêè".
20.00 Õ/ô "Òóïèé ³ ùå òóï³øå". 22.00
Õòî çâåðõó?-2. 00.00 Õ/ô "Âèïóñê-
íèé" (2). 01.25 Õ/ô "Ïîëóïðîô³".
03.05, 04.05 Çîíà íî÷³. 03.10 Ñåìå-
ðåíêè. 04.10 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâ-
êè. Íàâ³ùî ïåðåêëàäàòè Âåðã³ë³ÿ.
04.25 Ö³íà ïîâåðíåííÿ. 04.40 Ñî-
ëîìîí ³ Ãîäåëå. 04.50 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.55 Ìèêîëà Ëèñåíêî.

ÍÅÄ²Ëß, 14 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

11.10 Ãðàºìî â àðì³þ. 11.35 Êðîê
äî ç³ðîê. 12.15 Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ.
ªâðîáà÷åííÿ. 13.05 Êóìèðè ³ êó-
ìèð÷èêè. 13.30 Ïîãîäà. 13.35 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 14.25 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 15.15 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ. 16.05 Ïðåì'ºðà. Íå â³ð
õóäîìó êóõàðþ. 16.40 Ïîãîäà.
16.50 Òåëåïðîåêò "Êîðîëåâà Óêðà¿-
íè". 17.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
18.05 Óêðà¿íñüê³ õ³òè. 19.45 "Ñëîâ-
'ÿíñüêèé áàçàð". Êðàùå. 20.40 Ãî-
ëîâíèé àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
21.45 Òî÷êà çîðó. 22.10 "Ñëîâ'ÿíñü-
êèé áàçàð". Êðàùå (ïðîäîâæåííÿ).
22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 00.45 Êëóá ãóìî-
ðó. 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.00
Ãîëîâíèé àðãóìåíò.

 Êàíàë «1+1»
 10.15, 10.40 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1).
11.05 "Êóë³íàðí³ êóðñè ç
Þ.Âèñîöüêîþ. ²òàë³ÿ. Âåíåö³ÿ".
11.45 "Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 12.40
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".

07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 20.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Âåíäåòà ïî-ðîñ-
³éñüêè" (1). 11.50, 04.25 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.20, 02.50 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". 22.15 Õ/ô "Áëèçüêèé âî-
ðîã" (2). 23.50 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé
ñåçîí" (2). 00.40 Õ/ô "Ïðèêîë³ñòè"
(2). 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00, 16.05 Ò/ñ "Ðà-
íåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.55 Ëÿëå÷-
êà. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ"
(1). 15.00 Îäíà çà âñ³õ. 17.20 Äîñ-
â³äîñ. 18.20, 21.00 Â³òàëüêà. 19.10
ÁàðÄàê 3. 19.35 Áîãèíÿ. Íîâà êî-
ëåêö³ÿ. 20.00 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþ-
áèòü" (1). 22.20 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³.
23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðè-
òóëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.25
Äîñâ³äîñ 2. 01.50 Áàáóíè & ä³äó-
íè. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.05 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î". .
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.05 - Ò/ñ.
11:50 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45
- "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 14:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð-
³àë. 17:50 - Ìóëüòô³ëüì. 18:00 - "Ùî-
äåííèê 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 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

04.50, 05.55 Teen Time. 04.55 Ò/ñ
"ÀéÊàðë³". 06.00 Î÷åâèäåöü. Íàé-
øîêóþ÷å. 06.45, 07.10, 07.40,
08.45 Ï³äéîì. 06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿.
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.55, 00.30 Ïî-
ãîäà. 09.00, 23.05 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 11.05, 18.00, 20.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.25, 14.30 Kids Time.
13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî".
16.50, 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.35 Ò/ñ "Ùîäåííè-
êè âàìï³ðà 3" (2). 01.30 Ò/ñ "Âåðî-
í³êà Ìàðñ 3". 02.15 Ò/ñ "Åâð³êà".
02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.00
Çîíà íî÷³. 03.05 Âèùå íåáà. 03.35
Ñîí Àë³íè Êîñòîìàðîâî¿. 04.00
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.05 Æèòòÿ
â îá³éìàõ êâ³ò³â. 04.15 ßãîòèíñüêå
ë³òî. 04.30 Ñóïåðíèêè.

Ï’ßÒÍÈÖß, 12 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
 09.25 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ".
12.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.35 Íîâèíè.
12.40 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ".
13.30 Àäðåíàë³í. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15 Îêîëèöÿ.
15.50 Õ/ô "Ì³ðàæ" 2, 3ñ. (çàêëþ÷í.).
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.40 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé.19.45 221. Åêñò-
ðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00 Ï³äñóì-
êè. 23.15 Õóä. ô³ëüì "Êëþ÷³ â³ä áå-
çîäí³". 11 ñåð³ÿ. 00.05 Õóä. ô³ëüì
"Êëþ÷³ â³ä áåçîäí³". 12 ñåð³ÿ. 01.00
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãî-
ëîâíå.

   Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.45 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä". 10.00, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
11.40 Ò/ñ "Âåðîí³êà - 2: Âò³êà÷êà"
(1). 12.40 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-3". 14.40,
04.00 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 15.40
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 "Ñêà-
çî÷íàÿ ðóñü". 20.40 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 22.35 Õ/ô "Õèæàê". 00.55 Õ/ô
"Õîðîøèé õëîï÷èê" (2). 02.30 Õ/ô "Ì³é
êîõàíèé âîðîã" (1)

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Äæîêåð". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35

íèé ñåð³àë. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
17.50 - Ìóëüòô³ëüì. 18:10 - Ò/ñ.
19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ . 22:55 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 04.45,
05.55 Teen Time. 04.50 Ò/ñ "ÀéÊàðë³".
06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.

06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.55, 00.30 Ïîãîäà. 09.00, 23.05
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05, 18.00,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.30
Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 16.50, 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".
21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.35 Ò/ñ "Ùî-
äåííèêè âàìï³ðà 3" (2). 01.30 Ò/ñ
"Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.15 Ò/ñ "Åâð³-
êà". 02.55, 04.00 Çîíà íî÷³. 03.00
²âàí Ìàçåïà. 04.05 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ.
05.00 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 05.05 Àõ
íå ãîâîð³òü ìåí³ ïðî ëþáîâ....

ÑÓÁÎÒÀ, 13 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

08.20 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ
íà ð³âíèõ. 09.25 Øêîëà þíîãî ñó-
ïåðàãåíòà. 09.40 Äîñâ³ä. 11.05 Ïî-
ãîäà. 11.15 Õ/ô "Åñêàäðîí ãóñàð
ëåòþ÷èõ". 13.55 Ïîãîäà. 14.10 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 15.05 Çîëîòèé
ãóñàê. 15.40 Ïîãîäà. 15.45 Åíåðãîá-
ëîê. 15.55 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óê-
ðà¿íè. Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Øàõòàð" (Äî-
íåöüê) - "Çîðÿ" (Ëóãàíñüê). 17.45
Ãåðî¿ ñïîðòèâíîãî ðîêó. 19.45 Âå÷³ð
ïàì'ÿò³ Í.ßðåì÷óêà. 20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Áåç öåíçóðè.
22.00 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 22.10
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é ãîëîñ.
23.25 Ïîãîäà. 23.30 Åðà çäîðîâ'ÿ.
23.50 Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.40 Êëóá
ãóìîðó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45
"Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà
Ê.Ãíàòåíêîì.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.15 Õ/ô "Ì³é
êîõàíèé âîðîã" (1). 08.00 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?" 10.15 Ì/ô
"Åíãð³ Áåðäñ". 10.20, 10.45 Ì/ñ "×³ï
³ Äåéë" (1). 11.05, 04.35 "Ñâ³ò íàâè-
âîð³ò - 4: Â'ºòíàì". 12.05 "Òà÷êè".
12.35 "Ãîëîñ êðà¿íè - 3". 15.50 "Ñêà-
çî÷íàÿ ðóñü". 16.30 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà". 19.30,
05.20 "ÒÑÍ". 20.00 "Âåëèê³ ïåðåãî-
íè". 21.50 Õ/ô "Ïîìðè, àëå íå çà-
ðàç" (1). 00.25 Õ/ô "Ïîìñòà" (2).
02.50 Õ/ô "Õèæàê".

IÍÒÅÐ
05.50 "Øóñòåð Live". 09.20 "Æäè
ìåíÿ". 11.05 Õ/ô "Äæåíòëüìåíè
óäà÷³". 12.55 Ò/ñ "Ëþáà. Ëþáîâ".
16.40 Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãó-
ìîðó "Þðìàëà 2012".20.00, 02.20
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Ôðîäÿ".
00.35 Õ/ô "Çîðÿíèé øëÿõ: Â³äïëàòà"
(2). 02.50 Ä/ô "Êîõàííÿ î÷èìà ÷î-
ëîâ³ê³â". 03.40 Ä/ô "Êîëèøí³ ÷îëîâ-
³êè ç³ðîê". 04.30 Ä/ô "Äîìîñòðîé.
Ìåæà òåðï³ííÿ".

ICTV
04.45 Ôàêòè .05.20 Ñâ³òàíîê. 06.20
Êîçèðíå æèòòÿ. 06.50 Õ/ô "Âèõ³ä
äðàêîíà". 08.50 Ç³ðêà YouTube.
10.00 Äà÷à.  10.40 Êâàðòèðíå ïè-
òàííÿ. 11.35 Çà êåðìîì. 12.00 Äè-
âèòèñÿ âñ³ì!. 13.05 Õ/ô "Ìè ç ìàé-
áóòíüîãî-2". 15.00 Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ-
2. Ðåâàíø". 17.45 Ìàêñèìóì â Óê-
ðà¿í³. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô
"Á³é ç ò³ííþ-3. Îñòàíí³é ðàóíä".
21.40 Õ/ô "Ñìåðòåëüíà ñóòè÷êà".
01.10 Õ/ô "Ãåìîãëîá³í" (2). 02.45 Õ/
ô "Íåâäàõè" (2). 04.25 Ò/ñ "Êîäåêñ
÷åñò³".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè.
05.30 Õ/ô "Ïðèáîðêóâàííÿ âîãíþ".
÷.1. 07.00 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-

³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 16.50, 22.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2".
00.35 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3" (2).
01.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.15
Ò/ñ "Åâð³êà". 02.55 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 03.00, 03.55 Çîíà íî÷³.
03.05 Çàãóáëåíèé ðàé. 04.00 Ìîÿ
àäðåñà - Ñîëîâêè. Òÿãàð ìîâ÷àííÿ.
04.20, 04.45 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.25 Óñì³øíèê.

×ÅÒÂÅÐ, 11 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 12.35 Íîâèíè. 13.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
13.05 Ïîãîäà. 13.10 Ïðåì'ºðà. Ä/ô
"Óêðà¿íà. 1812". 13.35 Ïðî ãîëîâ-
íå.13.55 Õ/ô "Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà"
4ñ. (çàêëþ÷íà). 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.35 Ïîãîäà. 15.45 Õ/ô "Ï³÷íèêè".
17.05 Õ/ô "Ì³ðàæ" 1ñ. 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò
ñïîðòó. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.15
"Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì.
20.25 Äîñâ³ä (÷.1). 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25 Äîñâ³ä (÷.2).
22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15, 01.10 Ñïîðò.
23.20 Ïîãîäà. 23.25 Õóä. ô³ëüì
"Êëþ÷³ â³ä áåçîäí³". 10 ñåð³ÿ. 00.25
Ï³äñóìêè. Á³çíåñ. 00.40 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè.01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.15
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.30
ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä ". 10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 11.45, 12.40, 13.40 Ò/ñ "Âåðîí³-
êà - 2: Âò³êà÷êà" (1). 14.45, 05.05
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 15.45, 01.10
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
16.45, 23.40 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15 "Âåðîí³êà - 2: Âò³êà÷êà" (1).
21.15 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-3". 00.05
"Ñåêñ-ì³ñ³ÿ". 02.00 Õ/ô "Âåñ³ëëÿ ìîãî
êîëèøíüîãî" (2). 03.30 Õ/ô "Õîðîøèé
õëîï÷èê" (2).

IÍÒÅÐ
05.20 Ò/ñ "Äæîêåð". 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 "Ïåò-
ð³âêà, 38. Êîìàíäà Ñåìåíîâà".
11.30, 13.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.55 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 Ò/ñ "Àíþòà". 17.45, 19.00 Ò/ñ
"Ñâàòè 5". 20.00, 03.20 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Éäó òåáå øóêàòè 2". 00.00
Ò/ñ "Ïåðåâ³çíèê" (2). 01.45 Õ/ô "Çî-
ðÿíèé øëÿõ: Ïîâñòàííÿ". 03.50 Ä/
ô "×óäåñà çö³ëåííÿ".

 ICTV
04.45 Ôàêòè. 05.20 Ñâ³òàíîê. 06.25,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/ñ "Òàêñ³".
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. .08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10, 16.40 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà".
12.30, 13.00 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.30, 21.50 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Äîë³". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.00, 02.05 Õ/ô "Á³é
ç ò³ííþ". 01.10 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
03.35 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05, 08.15 "Äîáðîãî ðàí-
êó". 08.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
09.00 "Æèòè çäîðîâî!". 10.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!".
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00
²íø³ íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.20, 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð". 15.10, 01.10 "Ïîêè ùå
íå ï³çíî". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.50,
00.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèòòÿì".
22.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10 "Ïîë-
³òèêà ç Ïåòðîì Òîëñòèì". 00.00 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Ç ìåíå äî-
ñèòü!" 06.50, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!" 08.50, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 10.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ç³ðêîâà "ë³ì³òà". 11.05 "Ç³ðêîâå æèò-
òÿ. Ïåðøèé ñåêñóàëüíèé äîñâ³ä
ç³ðîê". 12.10 Õ/ô "Ï³ñî÷íèé äîù" (1).
14.05 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìàòè é ìà÷óõà" (1). 22.25
"Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ". 00.15 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.10 Õ/ô "Äâà êàï³-
òàíè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 4"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.

13.55 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7". 15.15 Õ/ô
"Äðóæèíà ãåíåðàëà" (1). 19.30,
02.45 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 20.15 "Ãîëîñ
êðà¿íè - 3". 22.30 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.30 "Ùî? Äå? Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè".
00.30 Õ/ô "Æèòòºâà ñèëà" (2). 03.30
Õ/ô "Ïîìñòà" (2).

IÍÒÅÐ
06.15 Õ/ô "Ïàâóòèíà Øàðëîòòè".

07.45, 12.20 Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü ãóìîðó "Þðìàëà 2012". 09.40
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
10.20 "Îðåë ³ Ðåøêà". 11.20 "Ñìà÷-
íå ïîáà÷åííÿ". 14.20 Êîíöåðò "Ïà-
ðàä ç³ðîê". 16.10 Ò/ñ "Çàâäàííÿ
îñîáëèâî¿ âàæëèâîñò³. "Îïåðàö³ÿ
Òàéôóí"". 20.00, 03.20 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 20.45 "Âåëèê³ òàíö³". 23.15
Õ/ô "Íå³äåàëüíà æ³íêà". 01.15 Õ/ô
"Ñòð³ëîê" (2). 04.05 Ä/ô "Îëåêñ³é
Áóëäàêîâ. Íó, âè, áë³í, äàºòå!".

 ICTV
05.25, 05.45 Ïîãîäà. 05.30 Ôàêòè.
05.50 Ñâ³òàíîê. 06.55 Êâàðòèðíå
ïèòàííÿ. 07.45 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 08.05 Äà÷à. 08.35 Îñíîâ-
íèé ³íñòèíêò. 09.10 Äèâèòèñÿ âñ³ì!.
10.25 Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå
æèòòÿ. 12.00 Ìóëüò îñîáèñòîñò³.
12.35 Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 13.00 Õ/
ô "Ñìåðòåëüíà ñóòè÷êà". 16.15 Õ/ô
"Á³é ç ò³ííþ-3. Îñòàíí³é ðàóíä".
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.30 Õ/ô "Áðè-
ãàäà. Íàùàäîê". 21.50 Õ/ô "Ìè ç
ìàéáóòíüîãî-2". 23.45 Ò/ñ "Òàêñ³".
01.05 Õ/ô "²ìëà" (2). 03.10 Õ/ô "Êî-
ðîëåâà ïðîêëÿòèõ" (2). 04.45 Ïðî-
Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
07.55 "Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³
íîòàòêè". 09.30 "Äîêè âñ³ âäîìà".
10.25 "Ôàçåíäà". 11.15 Ñåðåäîâè-
ùå ïðîæèâàííÿ. "Ðåìîíò ÿê ñòèõ³é-
íå ëèõî". 12.45 Õ/ô "Ê³í-äçà-äçà!".
15.15 "Ôîðò Áîÿðä". 16.55 "Îäèí â
îäèí!" 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00
"Âåëèêà ð³çíèöÿ ÒÁ". 22.50 "Ïîçíåð".
23.45 Õ/ô "Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà". 01.35
Õ/ô "Ëþäèíà í³çâ³äêè". 02.55 Ò/ñ
"Òîðãîâåëüíèé öåíòð".

ÑÒÁ
05.05 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 05.45 Õ/ô "Â³ðí³ äðóç³" (1). 07.20
"¯ìî âäîìà". 08.35 "Êóë³íàðíà äè-
íàñò³ÿ". 10.30 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
11.30 Ò/ñ "Ìàòè é ìà÷óõà" (1). 15.55
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 19.00 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â". 20.00 "Îäèí çà
âñ³õ". 22.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè". 01.50 Õ/ô "Äîâãîî÷³êó-
âàíå  êîõàííÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.40
Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "Ãîòåëü äëÿ
Ïîïåëþøêè" (1). 09.00 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿ åêðàí³â. 11.00
Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 5" (1). 14.00
Íàéðîçóìí³øèé. 15.45 Õ/ô "Êàòèíå
ùàñòÿ" (1). 19.00, 03.50 Ïîä³¿ òèæíÿ.
20.00, 21.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 23.00
"Âåëèêèé ôóòáîë". 00.30 Ò/ñ "Øàõòà"
(2). 04.35 Õ/ô "Ïîëèí - òðàâà ã³ðêà"
(1).

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê"
(1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00
Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà" (1). 11.05 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1).
11.40 Ì/ô "Íåçíàéêà íà Ì³ñÿö³" (1).
13.20 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
15.25 Õ/ô "Ä³òè øïèãóí³â 3Ä" (1).
17.10 Õ/ô "Ãàðÿ÷³ ãîëîâè 2" (1). 19.00
Äàéîø ìîëîäüîæ! 20.00 Â³òàëüêà.
22.00 Õ/ô "Ïëàòîí" (2). 00.00 Õ/ô
"Öèáóëüí³ íîâèíè" (3). 01.30 Äî
ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë . 8:30
- Íîâèíè "×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:05 - "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11:00 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:20 - "7 äí³â". 21:10 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 00.20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
 10.00 Ì/ô "Ñêóá³ äó! Ï³ðàòè íà
àáîðäàæ".11.35, 22.00 Ïåäàí-Ïðè-
òóëà Øîó. 13.00 Õòî çâåðõó?-2.
15.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.25
Õ/ô "Á³ë³ Öèïîíüêè". 17.45 Õ/ô "Òó-
ïèé ³ ùå òóï³øå". 20.00 Õ/ô "Áðþñ
âñåìîãóòí³é". 23.25 Õ/ô "Ìàøèíà
÷àñó â äæàêóç³" (3). 01.40 Õ/ô "×îð-
íå çîëîòî". 03.55 Çîíà íî÷³. 04.00
Çèìà íàä³¿. 04.25, 04.55 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.30 Ìîâ÷àçíå áîæå-
ñòâî. 04.40 Òà ùî ïîðó÷.
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çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 21
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 12
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 8 ïàð;
ïîìåðëî – 21 îñîáà.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

ОВЕН . Постарайте#
ся не приймати на по#
чатку тижня серйоз#
них рішень: можливо,

ви одержите звістку, що у ко#
рені змінить ваші плани і  на#
міри. Уважніше поставтеся до
себе, навіть якщо на навко#
лишніх уваги вже  не виста#
чає.

ТЕЛЕЦЬ. Може
статися досить гос#
тра боротьба з конку#
рентами,  втім, великі
шанси вийти з неї пе#

реможцем. Ви можете пиша#
тися, по всій  імовірності – со#
бою.

БЛИЗНЮКИ.  Вар#
то спробувати прий#
мати події – такими
як вони є,  без розпач#
ливих спроб їх зміни#

ти, так ви зможете досягти
максимальних  результатів.
Гарні новини додадуть опти#
мізму і впевненості у власних
силах.

РАК. Постарайтеся
орієнтуватися не
тільки на себе, але
враховувати також

інтереси інших зацікавлених
сторін. У такій ситуації  ви
тільки виграєте, якщо підете
на незначні поступки. Реалі#
зація нових  задумів принесе
вам успіх і усталить ваш ав#
торитет.

ЛЕВ.   Плідні дні, як
на роботі, так і вдо#
ма. Використовуючи
такі якості, як почут#

тя такту і здоровий глузд, ви
зможете досягти просто
блискучих результатів.

ДІВА.  Вас очікує
успіх на роботі. Нама#
гайтеся не дратува#
тися  на колег за зай#
ву запопадливість і

дрібні підбивання. Затримки
в роботі  можуть злегка роз#
чарувати вас.

ТЕРЕЗИ. Ви не по#
винні упускати спри#
ятливих шансів, які
підкине вам доля. Усе
буде виходити легко,

як би саме собою. Задово#
лення  доставить навіть ру#
тинна частина роботи.

СКОРПІОН. Мож#
ливий неймовірний
успіх у реалізації ідей
і планів. Відкиньте
дрібні деталі, скон#

центруйтеся на найголовні#
шому, зараз ви можете зро#
бити в намічених справах
відчутний крок вперед.

СТРІЛЕЦЬ. Ви мо#
жете опинитися в не#
знайомій обстановці,
і вам  знову прийдеть#
ся завойовувати

місце під сонцем. Будьте
обережні,  постарайтеся пе#
редбачати неприємності і
обходити їх стороною. Імов#
ірна  пропозиція, що дозво#
ляє поповнити ваші фінан#
сові запаси.

КОЗЕРІГ. Оптимізм
дозволить вам упора#
тися з будь#якою  про#
блемою. Вас буде

супроводжувати легкість,
що дозволяє віртуозно пере#
борювати виникаючі пере#
шкоди. Порадьтеся з друзя#
ми, якщо вам буде необхідно
приймати серйозне рішення.

ВОДОЛІЙ.  Насту#
пає сприятливий час
для великих проектів.
Якщо вам знадобить#
ся допомога, не со#

ромтеся не тільки прийняти
запропоновану,  але й само#
му попросити когось щось
зробити для вас.

РИБИ . Не варто
квапити події, краще
все робити у свій час.
Не  варто йти на ризик,

навіть якщо ви абсолютно
впевнені у виграші. Розчару#
вання  буде здатно надовго
зіпсувати вам настрій, та й в
фінансовому відношенні
може виявитися недешевим.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 08.04.13 – 14.04.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Åñëè  âû íà÷íåòå îò-
êëàäûâàòü ïîíåìíîãó
êàæäûé ìåñÿö, òî óæå
÷åðåç ãîä óäèâèòåñü, êàê
ìàëî ó âàñ íàêîïèëîñü.

Êîò â ñàïîãàõ – ýòî
ñêàçêà. À êîò  â òàïî÷êàõ
– ýòî ðåàëüíîñòü. Æåñ-
òîêàÿ, âîíþ÷àÿ ðåàëü-
íîñòü.

Æåíùèíà – êàê ãàèøíèê:
íàñòðîåíèå èñïîðòèò,
âîïðîñàìè çàìó÷àåò,
äåíüãè çàáåðåò, åùå è
âèíîâàòûì îñòàíåøüñÿ.

Åñëè  îò ñóäüáû óäàëîñü
óéòè, çíà÷èò, íå  ñóäüáà.

Ïîä÷èíåííûå ìåíÿ ëþ-
áÿò. Áîÿòñÿ íå ëþáèòü.

– Êàê âàñ îáû÷íî ëàñêî-
âî çîâåò æåíà?

Êîòèêîì, Ñîëíûøêîì,
Ëàïóëåé?

– Íåò, åñëè ëàñêîâî, òî
îáû÷íî  îíà çîâåò ìåíÿ
Èäèæðàòü!

 Ñûí êðè÷èò îòöó èç
êóõíè:

 – Ïàïà! À ìîðîæåííîå
ïîëåçíåå, ÷åì êîëáàñà?

– Ñûíîê, ñåé÷àñ äàæå
ïîêóðèòü ïîëåçíåå, ÷åì
êîëáàñà.

 – Æèçíü ñòàëà òàêîé
îäíîîáðàçíîé...

– Ïî÷åìó?
– È â÷åðà íå áûëî äåíåã,

è ñåãîäíÿ íåò.

Ñèäîðîâ òàê âîëíîâàë-
ñÿ, êîãäà øåë äåëàòü
ïðåäëîæåíèå ñâîåé äå-
âóøêå, ÷òî çàáûë,  êàêîå
èìåííî...

Íåò, íåò  åùå ó íàñ
êóëüòóðû ïèòèÿ! Â÷åðà
ïðèøåë äîìîé, ñåë óæè-
íàòü, íàëèë ðþìêó âîä-
êè...

Ïðîñíóëñÿ â ãîñòèíèöå
ñ äâóìÿ áàáàìè...

Ìîæåò, âîäêà íåñâå-
æàÿ?

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Господар токійського ресторану Каору Оцука розповів, що ідея ви#
користання мавп у своєму бізнесі з’явилася, коли він помітив, що
його улюблениця, 16#річна мавпочка Ят#чан, копіює його дії. Вона
вправно носила рушники та напої клієнтам закладу. Навички Ят#чан
почала копіювати і її маленька подружка Фуку#чан. Тож власник рес#
торану вирішив офіційно залучити працьовитих мавпочок до робо#
ти. Пошив для них робочі костюми і дозволив допомагати двоногим
офіціантам. За деякий час хвостаті офіціанти вивчили меню і вже не
плутають напої, які їм замовляють гості ресторану. Заклад набув не#
абиякої популярності. Тож Каору Оцука планує взяти на роботу ще
2#3 маленьких мавпенят.

Інна КОРЧУК. Фото novanews.

МАВПИ?ОФІЦІАНТИ

У столиці Японії місті Токіо з ‘явився
незвичний ресторан Каябукі. Роль оф�
іціантів тут виконують мавпочки.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

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

тьом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ,  14 БЕРЕЗНЯ, о 13?й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096?435?37?33; 067?422?
54?74; 4?39?03) того ж дня   о 9#й год.  в  м. Хуст,
(готель “Хуст”)   (тел. 4?31?53, 096?435?37?33; 067?
422?54?74)   лiкар#психотерапевт з бiльш  як
двадцятирiчним стажем, провідний спеціаліст
Кримської асоціації лікарів#психотерапевтів

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