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БАРАК  Абама кинув курити, тому що боїться
прогнiвити  свою дружину.

Перша ледi США  iнiцiювала нацiональну кампанiю
за здоровий спосiб життя.

АКТИВIЗУВАЛИ свою дослiдниьку роботу iранськi
вченi. Згiдно космiчної програми,пiсля успiшного за�
пуску у космос пiддослiдної мавпи, наступним  iранським
космонавтом стане  персидський кiт.

АМЕРИКАНСЬКI соцiологи проаналiзували  ситуацiю
16 вiдомих мiст свiту i дiйшли  висновку, що найчеснiшим
мiстом  серед iнших є фiнська столиця Хельсiнки?

ПОЛIЦIЯ Францiї розпочала загальнодержавну
акцiю по депортацiї за межi країни циган з Румунiї,
Болгарiї, країн колишньої Югославiї.

НАЙСИЛЬНIШОЮ людиною України у п’ятий раз
поспiль став атлет з Марiуполя Олександр Лашин, який
перемiг у фiналi всеукраїнського Кубка стронгменiв.

КИЇВСЬКИЙ державний зоопарк  готується до зна�
менної подiї –  у груднi тут планують святково вiдзначити
55�рiчний ювiлей найстарiшої у свiтi бегемотихи. Заз�
вичай гiппопотами живуть до 40�45 рокiв?

В IТАЛIЇ успiшно здiйснено  суперскладну операцiю
по  пiдняттю з дна круїзного лайнера "Коста Конкордiя",
який затонув  поблизу острова Джильо у сiчнi 2012 року.

ФРАНЦУЗКИЙ сенат проголосував законопроект,
який забороняє в майбутньому конкурси краси для
дiвчат вiком до 16 рокiв.

ДО 2050 РОКУ населення в Українi iстотно постарiє
– 33 вiдсотки українцiв матимуть понад  60 рокiв.

       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-
íèêà 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. Ó÷åíèöÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ ¹ 1 ²âàííà-ßíà

ÐÅØÊÎ – ó÷àñíèöÿ ì³æíàðîäíîãî áàãàòîæàíðîâîãî ôåñòèâàëþ «Òàíö³
ç Êàðïàòàìè» (2011); ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó-ôåñòèâàëþ äèòÿ÷î-
þíàöüêîãî òà ìîëîä³æíîãî ìèñòåöòâà «Çàêàðïàòñüêèé åäåëüâåéñ»
(2011); Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ-êîíêóðñó åñòðàäíîãî ìèñòåöòâà
«Âå÷îðè íàä Ëàòîðèöåþ» (2011); V ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ äèòÿ÷î-
ãî åñòðàäíîãî ìèñòåöòâà «Çîðåïàä» (2012); Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòè-
âàëþ-êîíêóðñó âîêàëüíîãî ìèñòåöòâà «Çîëîòèé Ò³ê»; Âñåóêðà¿íñüêî-
ãî äèòÿ÷î-þíàöüêîãî ôåñòèâàëþ åñòðàäíî¿ ï³ñí³ «Ð³çäâÿíà ç³ðîíüêà»
(2011); Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó-ôåñòèâàëþ ñó÷àñíî¿ ï³ñí³ òà òàíöþ
«Êðèøòàëåâ³ ãðîíà» (2011); Ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ-êîíêóðñó ìî-
ëîäèõ âèêîíàâö³â ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³ «Ìîëîäà Ãàëè÷èíà» (2011-
2012); Âñåóêðà¿íñüêîãî òåëåâ³ç³éíîãî äèòÿ÷îãî ï³ñåííîãî ôåñòèâàëþ-
êîíêóðñó «Ñîëîâåéêî Óêðà¿íè» (2012); â³äêðèòîãî êîíêóðñó-ôåñòè-
âàëþ âèêîíàâñüêèõ ìèñòåöòâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí Óêðà¿íè òà çàêîð-
äîí-íîãî óêðà¿íñòâà «Ãðàí-ïð³ Êàðïàòñüêîãî Ðåã³îíó».

Çàê³í÷åííÿ ÷èòàéòå íà 2-é ñòîð³íö³.

Íîòêè ùàñòÿ ²âàííè-ßíè ÐÅØÊÎ

ÐÅÄÀÊÖ²ß ÃÀÇÅÒÈ «ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»
ïîçäîðîâëÿº ïåäàãîã³â Ìóêà÷åâà ³ ðàéî-
íó ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì – Äíåì â÷èòåëÿ
³  ùèðî áàæàº âàì, øàíîâí³ ñ³ÿ÷³ â³÷íîãî,
ñâ³òëîãî, ìóäðîãî, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îï-
òèì³çìó, íàòõíåííÿ, íåâòîìíîñò³ é óñï³õ³â
ó âñ³õ âàøèõ äîáðèõ ñïðàâàõ!



Ñòàð³ñòü – îñü ïåêëî äëÿ æ³íîê. (Ô. Ëàðîøôóêî).Ñòàð³ñòü – îñü ïåêëî äëÿ æ³íîê. (Ô. Ëàðîøôóêî).Ñòàð³ñòü – îñü ïåêëî äëÿ æ³íîê. (Ô. Ëàðîøôóêî).Ñòàð³ñòü – îñü ïåêëî äëÿ æ³íîê. (Ô. Ëàðîøôóêî).Ñòàð³ñòü – îñü ïåêëî äëÿ æ³íîê. (Ô. Ëàðîøôóêî). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 3 æîâòíÿ 2013 ð.
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Êîæåí, õòî íàä³ëåíèé
âðîäæåíèì òàëàíòîì,
â³ä÷óâàº âåëè÷åçíå ùà-
ñòÿ, êîëè âèêîðèñòîâóº
ñâ³é òàëàíò. Ö³ ïðàâäèâ³
ñëîâà ²îãàííà Ãåòå ñïà-
äàþòü íà äóìêó îäðàçó,
ÿê ò³ëüêè îïèíÿºøñÿ â
ìóçè÷íî-ñï³âî÷îìó ìîð³
9-ð³÷íî¿ ìóêà÷³âêè ßíî÷-
êè Ðåøêî – ó÷åíèö³ Ìó-
êà÷³âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ øêîëè
ìèñòåöòâ ¹ 1 ³ìåí³ Ñòå-
ïàíà Ìàðòîíà, âèõîâàí-
êè â³äîìîãî êîìïîçèòî-
ðà, çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à
åñòðàäíîãî ìèñòåöòâà
Óêðà¿íè Á³ëèêà ²ãîðÿ
Ìèõàéëîâè÷à.

ßíà ñï³âàº, íåìîâ
ùèðî ³ çàïîâçÿòî ðîçñè-
ïàº ïî çåìë³ êðàïëèíè-
íîòè ñâî¿õ ùàñëèâèõ
ï³ñåíü. ²íàêøå é íå
ìîæå áóòè, àäæå, ÿê

Íîòêè ùàñòÿ ²âàííè-ßíè Ðåøêî
ç³çíàºòüñÿ ä³â÷èíêà: «ß
äóæå ëþáëþ íàø
ð³äíèé êðàé, íàøå ñåëî
Êëþ÷àðêè òà ì³ñòî Ìó-
êà÷åâî, ñâîþ ðîäèíó,
òâîð÷èõ íàñòàâíèê³â,
äðóç³â ³  ââàæàþ, ùî
æèâîþ ³ ìóäðîþ º êîæ-
íà ðîñëèíêà ³ òâàðèíêà
íà çåìë³».

Ìàëåíüêà ñï³âà÷êà
ðîçïî÷àëà ñâîþ òâîð÷ó
êàð’ºðó äóæå ðàíî – ó
òðè ðîêè ßíî÷êà âèñòó-
ïàëà ó ñàäî÷êó, ÷èì íàä-
çâè÷àéíî ò³øèëà ð³äíèõ,
çîêðåìà ä³äóñÿ Êó÷³íêó
Éîñèïà, ÿêèé çà ÷àñ³â
ñâîº¿ ìîëîäîñò³ òàêîæ
ñï³âàâ, à íèí³ ïîêëàäàº íà
îíóêó âåëèê³ íàä³¿. Ìàìà
Ñâ³òëàíà ðàçîì ³ç äîíå÷-
êîþ òà êðàâ÷èíåþ ï³äáè-
ðàþòü êîëüîðè ³ òåêñòó-
ðó òêàíèí äëÿ êîñòþì³â

³ íàâ³òü ñöåí³÷íèõ ÷åðå-
âè÷ê³â. Òîæ íå äèâíî, ùî
íà çàïèòàííÿ «ÿêîþ, íà
òâîþ äóìêó, ïîâèííà
áóòè ä³â÷èíà, æ³íêà?»,
ßíà áåç çóïèíêè â³äïîâ³-
äàº: «Êðàñèâîþ, ðîçóì-
íîþ; òàêîþ, ùîá æîäåí
íå õîò³â ¿¿ îáðàçèòè, òîá-
òî íå áóòè çàçäð³ñíîþ,
ïðîòèâíîþ».

ßíà ëþáèòü ë³òî çà
éîãî òåïëî ³ âåñåë³ñòü,
çèìó – çà êàçêîâ³ñòü
ð³çäâÿíèõ ñâÿò, îñ³íü – çà
êîëüîðîâ³ñòü ëèñòÿ ³
äîù, à âåñíó – çà êâ³òè.
Îêð³ì ñîëüôåäæ³î, âîêà-
ëó, ã³ìíàñòèêè, õîðåîã-
ðàô³¿, ãðè íà ôîðòåï³àíî,
õîðîâîãî ìèñòåöòâà
ä³â÷èíêà ùå çàõîïëþºòü-
ñÿ ãðîþ ó øàõè, áåðå
àêòèâíó ó÷àñòü ó æèòò³
ñâîº¿ øêîëè òà êëàñó, ìàº

÷èìàëî äðóç³â, ñåðåä
ÿêèõ á³ëüø³ñòü ï³ñëÿ
çíàéîìñòâà ç íåþ òàêîæ
ïî÷àëè ñåðéîçíî çàéìà-
òèñü ìóçèêîþ.

À âäîìà, êîëè çàëè-
øàºòüñÿ òðîõè â³ëüíîãî
÷àñó, ï³ñëÿ ïðèãîòóâàííÿ
âñ³õ óðîê³â òà ðîçó÷óâàí-
íÿ íîâèõ òåêñò³â (à
ñï³âàº ßíà ³ í³ìåöüêîþ
òàêîæ), âîíà ïîëþáëÿº
ïîëàñóâàòè áàáóñèíèìè
ïèð³æêàìè òà ïðîá³ãòèñü
ñòåæêàìè ð³äíîãî ñàäó ç³
ñâî¿ì äîìàøí³ì óëþá-
ëåíöåì – øàðïåºì Áà-
ñåþ.

«ß íå áîþñÿ âèõîäèòè
íà ñöåíó, – ðîçïîâ³äàº
ä³â÷èíêà,— ïîòð³áíî
ïðîñòî ñï³âàòè! À öå òàê
êëàñíî!» Ìàáóòü, ñàìå
çàâäÿêè òàê³é áåçïîñå-
ðåäíîñò³ òà çä³áíîñò³

ëþáèòè æèòòÿ, ùå òàêà
þíà ²âàíêà-ßíà âæå º
ëàóðåàòîì íàéïðåñòèæí-
³øèõ âñåóêðà¿íñüêèõ
ï³ñåííèõ êîíêóðñ³â, à â
äîäàòîê äî íàéâèùèõ
îö³íîê ìóçèêàíò³â-ïðî-
ôåñ³îíàë³â çàâæäè îòðè-
ìóº ùå é ãîëîâí³ ïðèçè
ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é.

Ìàëåíüêèé çàêàð-
ïàòñüêèé «ñîëîâåéêî

Óêðà¿íè» (íà â³äîìîìó
îäíîéìåííîìó êîíêóðñ³
ßíà îòðèìàëà 1-øó ïðå--
ì³þ», ÿêó ¿é âðó÷èâ îñî-
áèñòî Ëåîí³ä Êó÷ìà)
ã³äíî ïðîäîâæóº ñïðàâó
âåëèêèõ ìóêà÷³âö³â – ÿê
â³äîìî, ì³ñòî ç ïðàäàâí³õ
÷àñ³â ñëàâèëîñÿ âèäàò-
íèìè ìèòöÿìè, ìóçèêàí-
òàìè, ïîåòàìè òà õóäîæ-
íèêàìè.

Ще тиждень тому на це запитання
відповідь була б приховано�негативною: як
як? – ніяк . Бо як можна господарювати без
фінансування: періодичних видань в бібліо�
теці немає другий рік, на книги із Програми
поповнення бібліотечних коштів  виділено
7.654 грн. З них у казначействі «висять»
3.658 грн. Дах як решето…Стіни в плісняві.

Але сьогодні… Сьогодні в головній бібліо�
теці міста панує радість: йде ремонт! Гар�
ний подарунок міської влади до Всеукраї�
нського дня бібліотек! І за це всім, хто при�
четний до цього – низький уклін.

В першу чергу міському голові З.Ленд’є�
лу, який особисто контролює ремонтні ро�
боти. телефонує в бібліотеку, цікавиться
ходом робіт; М.Лабошу, заступнику місько�
го голови, який при кожній зустрічі інфор�
мував мене про виготовлення проекту, його
перевірку та фінансування проекту.

А бібліотека, незважаючи на ремонт,
працює. І якщо хтось каже, що люди забу�
ли дорогу до бібліотек, не вірте. Хоча, як
стверджують фахівці, за перші десять років
незалежності кількість бібліотек в Україні
зменшилося майже на 5 тисяч. На                                 3
бібліотеки та 13 бібліотекарів стало мен�
ше і у міській бібліотечній мережі.

Комп’ютери відірвали від книг всі верстви
населення – від школяра до  пенсіонера.
Але все ж «читаюча» частина містян не зра�
дила книзі – навіть влітку сотні учнів та сту�
дентів читали світову та сучасну українсь�
ку літературу. Характерно, що цього року
до бібліотеки записалися  мукачівці, які
ніколи не були читачами. І тому проблема
комплектування фондів новими книгами є
надзвичайно болючою. Кошти в сумі 10 ти�
сяч грн. сьогодні для 5 бібліотек міської ЦБС
– це мізер, адже книги дорожчають щомі�
сяця.

Ось чому подарунок від депутата облас�
ної ради Андрія Балоги в травні цього року
був для нас не просто приємною несподі�
ванкою, а ще й дуже гарною підтримкою в
заповненні  фонду: 112 книг стали в при�
годі школярам Мукачева для позакласно�
го читання дітей і молоді на суму майже 4
тисячі грн.

 Цінні книги вже впродовж декількох років
надсилає бібліотеці і народний депутат
України Віктор Балога.

І тут хочеться згадати окремих пере�
січних містян, які  відгукуються на прохання
бібліотеки про  фінансову підтримку: це
господарка ресторану «Цімбор»    Марія
Бисага, яка в минулому році подарувала
бібліотеці 1 тис.грн. Не відмовляє нам у
підтримці і директор гастроному «Мукаче�
во» Надія Капац, вже другий рік редактор
газети «Мукачево» Віктор Дворниченко
безкоштовно забезпечує бібліотеку своїм
виданням. Добрим словом слід згадати
наших закарпатських і мукачівських поетів
і письменників – Василя Густі, Надію Пан�
чук, Андрій Дурунду, Михайла Рошка, Ми�
рослава Дочинця,       Василя Пагирю, Дмит�
ра Кешелю, Михайла Шушкевича, Володи�
мира Маслова,  Валентину Кушнір, Тетяну
Рибар, Софію Малильо – всіх не перераху�
вати, які дарують свої книги нашій бібліо�
теці. Залишають свої видання і київські

Як живеш, бібліотеко?

письменники: В.Шовкошитний, С.Бонда�
ренко, В.Підпалий та ін...

Останнім часом багато мукачівців звер�
таються до книгозбірні і просять купити в
них домашні бібліотеки. Звісно, такої мож�
ливості у нас немає; а ось подякувати тим,
хто без всілякої винагороди приносить ро�
ками зібрані книги в  міську книгозбірню,
слід обов’язково: це Мудренко Н., Будник
Б., Горбатовська М., Косарєва М., Беран В.,
Столярова Н., Волошин Н., Яворська М.,
Черваньова Є., Овсяннікова Т. та ще цілий
список щедрих читачів.

Читати  книги освічені люди мали змо�
гу  ще тисячоліття тому. Згадка про пер�
шу бібліотеку Київської Русі датується
1037 роком. Великим книголюбом був
київський князь Ярослав Мудрий. Чита�
ли і його діти. Анна Ярославівна, виру�
шаючи з духовного центру Східної
Європи до якогось «дрімучого» Парижа,
взяла з собою книгу – Євангеліє. На ній
і присягались під час коронації фран�
цузькі королі, які не вміли навіть розпи�
суватися – ставили хрестик.

Своїх попечителів і меценатів мала і
перша публічна бібліотека в Мукачеві:
книги чи кошти для неї жертвували як
приватні особи, так і організації: земсь�
ка управа Підкарпатської Русі, єврейсь�
ка община, місцеве відділення легіо�
нерської общини, Аладар Р. Возарі – ре�
дактор газети, Самуїл Габерман –
дамський кравець, Йосип Хром’як – ди�
ректор державної вчительської гімназії
і т.д.

А в Стародавньому Єгипті бібліотеки
мали дуже гарні назви «Аптека душі»,
«Притулок Мудрості», «Будинок життя».
Користуватися бібліотеками могли
тільки багаті, знатні люди, фараони та
жерці храмів. Для простого люду вхід
був закритий.

У XVII ст.. І.Мазепа  заснував велику,
дуже цінну, чи не найкращу бібліотеку в
Україні: з інкунабулами, старовинними
рукописами, раритетними (цінними),
мистецьки оздобленими виданнями ба�
гатьма мовами. Гетьман охоче обдаро�
вував книжками з цієї бібліотеки монас�
тирі, церкви, окремих осіб. Справжньою
перлиною книгозбірні  Івана Мазепи
було «Пересопницьке Євангеліє», напи�
сане старо�українською мовою 1561
року, яке зараз зберігається в Інституті
рукопису ЦНБ ім..В.І.Вернадського.

Перші книги, видані українською мо�
вою були «Енеїда» І.Котляревського
(1798 р.) та «Кобзар» Т.Шевченка (1840
р.). До речі, одна з найменших книг у
світі –  « Кобзар» Т.Шевченка, створена
українським майстром Миколою Сядри�
стим. Книга має 12 сторінок, кожна з них
0,6 квадратних міліметра. перегортати
які можна тільки загостреним кінчиком
людської волосини.

В бібліотеках зберігаються століттями
набуті знання, які здобуло людство і зафік�
сувало на папері.

А сучасна бібліотека – це не тільки кни�
ги, газети, журнали та схожа на вчительку
мудра і строга бібліотекарка з білим комір�
цем

Сучасна бібліотека –  це книги на дисках,
мандри в мережі Інтернет, це молоді розум�
ники, системні адміністратори і програмі�
сти, грайливі красуні – модниці бібліоте�
карки, це – навчання і розваги, дозвілля і
підвищення інтелекту.

Сучасна бібліотека – це скупчення знань
та інформації про все. Тут до душі знайдуть
собі заняття і ті, хто любить шурхотіти сто�
рінками книг, і ті, хто «гортає» сайти Інтер�
нет�ресурсів. Сперечатися про пріоритети
– марна справа. А ось перелічити вірних і
незрадливих любителів книг хочу. Це Єрко
О., пенсіонерка, викладач педагогічного
училища, Жупан І. – пенсіонер, лікар, Фро�
лова Г. – пенсіонерка, лікар,  Красняник Л.
– пенсіонерка, Кадзо С. – пенсіонер,
слідчий. Магаль Н. – лікар, Мельниченко Т.
– викладач дитячої школи мистецтв, Дочи�
нець М. – журналіст, письменник, Василь�
єва Л. – бібліотекар ЗОШ №10, Долинська
Л. – викладач кооперативного фінансово�
комерційного технікуму.  Десяток років очо�
лювала громадську бібліотечну раду Сте�
панова А, тепер радою опікується лікар
Козар О.

Величезний світ – принадний і розмаїтий
говорить до нас зі сторінок книг. Все життя
книга  допомагає нам вчитись, працювати,
жити. Все моє життя, починаючи зі шкільної
парти, пов’язане з книгою і бібліотекою.
Більше 40 років я працюю серед книг. І
звісно, книга для мене щоденна підказка у
всіх аспектах життя. І тому вірш моєї коле�
ги Н.Кондратенко із Райгорода повністю
співпадає з моїм сприйняттям і розумінням
професії Бібліотекар.

Для мене книги – світло дня,
Для мене книги – зорі ночі…
Моя сім’я,  моя рідня,
Мій розум, серце моє, очі…
Без книги я не проживу.
Вже як без вирію лелека…
Я і крізь вічність оживу
В отім, що є – Бібліотека.
Через деякий час в читальній залі закін�

читься ремонт, він буде по�європейському
принадний, але такий же по�домашньому
затишний, де на вас чекатимуть бібліоте�
карі – уважні, мудрі і терпеливі.

А всіх колег вітаю з професійним святом!
Хай щастить у всьому!

О.СТАДНИК,
Директор Мукачівської міської ЦБС,
Кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ст.

27 вересня, у п’ятницю, в рамках відзначення Все�
українського Дня дошкілля у Мукачеві, на площі Миру
розпочався урочистий парад “Дивовижний світ дитин�
ства”, у якому взяли участь близько 600 вихованців
старших груп з 23 дошкільних навчальних закладів та
2 навчально�виховних комплексів: “Первоцвіт” і “Гар�
монія”.

 Рівно о 10.30 годині пролунали звуки святкових фан�
фар, що сповістили про початок параду. Почесні гості:
міський голова Мукачева Золтан Ленд’єл та депутат
обласної ради, начальник управління освіти Михайло
Мотильчак, батьки, вихователі, мешканці міста над
Латорицею своїми бурхливими оплесками, теплими
посмішками на вустах вітали малечу. А дітки, в націо�
нальних костюмах та вбраннях казкових персонажів,
із впевненістю виходили на публіку, демонструючи
творчі досягнення свого дошкільного закладу та осо�
бисті вподобання — хто у танцях, хто у пісні, а, хто у
декламуванні віршів.

Як повідомила головний спеціаліст управління осв�
іти з питань дошкільного виховання Людмила Понго, –
це свято не тільки працівників дошкільних навчальних
закладів, юних вихованців садочків, яких на сьо�
годнішній день у нашому місті виховується близько
3900,  але і їх батьків.  Воно  проводиться вже вдруге в
нашій країні та в нашому місті. В минулому році ми
також святкували, але не так масштабно. То ж цього
року вирішили вперше провести парад «Дивовижний
світ дитинства», який, на мою думку, не залишив бай�
дужим нікого.

Виставка  виробів ручної праці дітей і працівників дош�
кільних навчальних закладів “Веселий ярмарок”, гар�
на музика, яка з самого ранку лунала на міській площі,
декоративне оздоблення та сонячна погода створю�
вали піднесену теплу атмосферу, яка панувала цього
ранку у нашому місті. А головними героями усього цьо�
го дійства були наші діти.

Ірина ПЕТРУС, головний спеціаліст відділу з питань
внутрішньої політики

Мукачівського міськвиконкому
для газети «Мукачево».

Ó Ìóêà÷åâ³ â³äçíà÷èëè
Âñåóêðà¿íñüêèé Äåíü äîøê³ëëÿ

Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð.
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Ï³ñëÿ ãðîçè ïðàïîðè ÷èñò³ø³. (Ä. Îïîëüñüêèé).

ßÊ I Â ÊÎÆÍÎÃÎ êîëèøíüîãî
ôðîíòîâèêà, ó Iâàíà Âàñèëüîâè÷à
Äüîìiíà º ñâî¿ óëþáëåíi ïiñíi âîºííèõ
ðîêiâ. ¯õ âií ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì
ñëóõàº  ïî ðàäiî, òåëåáà÷åííþ, îõî÷å
ïiäòðèìóº ñâî¿õ òîâàðèøiâ, êîëè,
áóâàº, âîíè  â òiñíîìó êîëi ðàçîì çà-
òÿãíóòü ¿õ çà ñâÿòêîâèì ñòîëîì. Ñàìå
òàêèì ìóçè÷íèì òâîðîì, ùî ìiöíî
âñåëèâñÿ â äóøó âåòåðàíà Âåëèêî¿
Âiò÷èçíÿíî¿, º “Ïåñíÿ  àðòèëëåðèñòîâ”
ç ïîïóëÿðíîãî ñåðåä ñòàðøîãî
ïîêîëiííÿ êiíîôiëüìó “Â øåñòü ÷àñîâ
âå÷åðà ïîñëå âîéíû”. À ïî÷èíàºòüñÿ
öÿ ïiñíÿ, ÿê âiäîìî, çi ñëiâ:

“Ãîðèò  â ñåðäöàõ  ó íàñ
      ëþáîâü ê çåìëå ðîäèìîé,
Èäåì ìû â ñìåðòíûé áîé
     çà ÷åñòü ðîäíîé ñòðàíû,
Ïûëàþò ãîðîäà,
                îõâà÷åííûå äûìîì,
Ãðåìèò â ñåäûõ ëåñàõ ñóðîâûé
                                 áîã âîéíû.
Äàëi éäå ïðèñïiâ:
Àðòèëëåðèñòû,
               òî÷íûé äàí ïðèêàç!
Àðòèëëåðèñòû,
                çîâåò Îò÷èçíà íàñ!
Èç ìíîãèõ òûñÿ÷ áàòàðåé
Çà ñëåçû íàøèõ ìàòåðåé,
Çà íàøó Ðîäèíó – îãîíü! îãîíü!..
Ñàìå íèì, àðòèëåðèñòîì, âïðîäîâæ

âñüîãî ñâîãî àðìiéñüêîãî æèòòÿ áóâ
Iâàí Âàñèëüîâè÷ Äüîìií.

I ðîçïî÷èíàâ  ñëóæáó â àðìi¿, ç ïåð-
øîãî ¿¿ äíÿ, àðòèëåðèñòîì, i âñþ âiéíó
ïðîâîþâàâ ó àðòèëåði¿, ïðîñëóæèâ àð-
òèëåðèñòîì  ùå ìàéæå òðè äåñÿòêè
ëiò ïiñëÿ âiéíè. Îäíå ñëîâî, àðòèëåðiÿ
ñòàëà  éîãî ïðîôåñiºþ, ñïðàâîþ âñüî-
ãî æèòòÿ...

Íàðîäèâñÿ æå Iâàí Äüîìií 8 æîâò-
íÿ 1923 ðîêó â ñåëi  Íîâëÿíãêà
Ñåëiâàíiâñüêîãî ðàéîíó  Âëàäèìèðñü-
êî¿ îáëàñòi. Áàòüêè éîãî, Âàñèëü ßêî-
âè÷  òà Àãðàôåíà Iâàíiâíà, ÿê ìîâèòü-
ñÿ,  ç äiäà-ïðàäiäà òðóäèëèñÿ íà çåìëi.
À êîëè ó 1930-ìó ó ¿õ ñåëi óòâîðèâñÿ
êîëãîñï, ïèòàííÿ ÷è âñòóïàòè  äî íüî-
ãî, äëÿ íèõ íå iñíóâàëî. Áà÷èëè æ áî â
êîëåêòèâíîìó ãîñïîäàðþâàííi  øëÿõ
äî êðàùîãî æèòòÿ.

Ñèí Âàíÿ ó 1938-ìó  ðîöi ñòàâ êîì-
ñîìîëüöåì. Ïîêè ùî íàâ÷àâñÿ ó
øêîëi, ïðàãíó÷è  çäîáóòè àòåñòàò
çðiëîñòi, ÿê òîäi íàçâèâàëè äîêóìåíò
ïðî çàêií÷åííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè. Äëÿ
çäiéñíåííÿ çàïîâiòíî¿ ìåòè õëîïöåâi íå
âèñòà÷èëî ëèøå îäíîãî ðîêó. Ðîçïî-
÷àëàñÿ Âåëèêà Âiò÷èçíÿíà âiéíà...

Àëå íà òîé  ÷àñ i äåâ’ÿòü êëàñiâ  ââà-
æàëîñÿ äîñèòü  âèñîêîþ îñâiòîþ. 23
ãðóäíÿ  ðàéâiéñüêêîìàò  ïðèçèâàº
Iâàíà  Äîìiíà äî ëàâ  ×åðâîíî¿ Àðìi¿ i
âiäðàçó æ íàïðàâëÿº þíàêà ó 3-òº
Ëåíiíãðàäñüêå  àðòèëåðiéñüêå ó÷èëè-
ùå, ÿêå äèñëîêóâàëîñÿ òîäi  ó
Ïiäìîñêîâ’¿. I õî÷à êóðñ íàâ÷àííÿ áóâ
ïðèñêîðåíèé, ìàéáóòíiì êîìàíäèðàì
íàëåæàëî îâîëîäiòè  äîñèòü  âåëèêèì

 30 âåðåñíÿ – Äåíü âåòåðàíiâ

² ÑÜÎÃÎÄÍI ÂÅÒÅÐÀÍ Â ÑÒÐÎÞ
8 жовтня  генералмайору у вiдставцi I.В.Дьомiну  виповнюється 90 рокiв

îáñÿãîì  âiéñüêîâèõ òà ïîëiòè÷íèõ
çíàíü, îòðèìàòè  íåîáõiäíi íàâè÷êè íå
òiëüêè àðòèëåðiéñüêî¿ ïðàêòèêè, àëå é
âèõîâíî¿ ðîáîòè ç ïiäëåãëèìè.

Þíàê, ùî çâèê  âñå ðîáèòè íà
ñîâiñòü, âñi ïðåäìåòè, ÿêi âèêëàäàëè-
ñÿ  ó âiéñüêîâîìó ó÷èëèùi  âèâ÷èâ  ñòà-
ðàííî  i ãðóíòîâíî.  Ðîçóìiâ: çà íåäî-
â÷åíå  ó íàâ÷àííi ñóâîðî ñïèòàº ïåð-
øèé æå áié ç âîðîãîì. ßêùî ÷îãîñü
íå çíàòèìåø ÷è íå âìiòèìåø, òî ðîç-
ïëà÷óâàòèñÿ äîâåäåòüñÿ êðîâ’þ — ÿê
ñâîºþ âëàñíîþ, òàê i ïiäëåãëèõ.

Õî÷à é íå ÷àñòî, àëå  âñå-òàêè êóð-
ñàíò Äüîìií îòðèìóâàâ  ëèñòè  âiä
áàòüêà, ÿêèé ç ïî÷àòêîì âiéíè òàêîæ
çíàõîäèâñÿ ó äiþ÷ié  àðìi¿, âñòèã óæå,
ÿê êàæóòü, ïîíþõàòè ïîðîõó. I õî÷à ïî-
áàòüêiâñüêîìó äóæå õâèëþâàâñÿ çà
ñèíà, â äóøi ïèøàâñÿ íèì: çîâñiì ñêî-
ðî òîé ìàº ñòàòè ëåéòåíàíòîì.

Òà íå äîâåëîñÿ Âàñèëåâi ßêîâè÷ó
äî÷åêàòèñÿ  âií Iâàíà âiñòî÷êè ïðî
çàêií÷åííÿ  íèì ó÷èëèùà òà îòðèìàí-
íÿ ïåðøîãî êîìàíäèðñüêîãî çâàííÿ. Ó
1942-ìó  âií ïîëiã  ñìåðòþ õîðîáðèõ,
çàõèùàþ÷è  ðiäíó çåìëþ. Äiçíàâøèñü
ïðî öå, Äüîìií-ìîëîäøèé  ñòàâ âèâ-
÷àòè  â³éñüêîâó ñïðàâó ùå íàïî-
ëåãëèâiøå, àáè ç ÷àñîì íàëåæíèì ÷è-
íîì ïîìñòèòèñÿ ôàøèñòàì çà ñìåðòü
íàéðiäíiøî¿ ëþäèíè.

I îñü, íàðåøòi,  íàñòàº äîâãîî÷i-êó-
âàíèé  âèïóñê ç ó÷èëèùà.  Ïåðåä ñòðî-
ºì  â÷îðàøíiì êóðñàíòàì  çà÷èòóºòü-
ñÿ íàêàç ïðî ïðèñâîºííÿ  ¿ì êîìàí-
äèðñüêèõ çâàíü. Òóò æå  ïîâiäîìëÿ-
ºòüñÿ  i ïðî  ïåðøi ïðèçíà÷åííÿ. Ëåé-
òåíàíò Äüîìií ñòàº  íà÷àëüíèêîì
ðîçâiäêè ãàóáè÷íîãî àðòèëåðiéñüêîãî
äèâiçiîíó.

Ïîñàäà, ùî é êàçàòè, ñåðéîçíà,
âiäïîâiäàëüíà.Ñïî÷àòêó , çâè÷àéíî,
äîâåëîñÿ íåëåãêî. Áóëè é ïðîìàõè,
óïóùåííÿ. Àëå ìîëîäèé îôiöåð ïðî-
äîâæóâàâ íåâïèííî ïiäâèùóâàòè
ðiâåíü  ñâî¿õ ïðîôåñiéíèõ çíàíü,

ïåðåäóñiì ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê.
Íàéêðàùå ãàðòóâàëèñÿ òi íàâè÷êè

áåçïîñåðåäíüî ó áîÿõ ñïî÷àòêó íà
Êàëiíiíñüêîìó ôðîíòi,  à çãîäîì íà
ïîñàäi êîìàíäèðà áàòàðå¿ íà 2-ìó
Ïðèáàëòiéñüêîìó. Ç ÷èñëåííèõ íàãî-
ðîä ôðîíòîâèêà ìîæíà çðîáèòè âèñ-
íîâîê, ùî âîþâàâ, âèêîíóâàâ ñâî¿
ñëóæáîâi îáîâ’ÿçêè îôiöåð-àðòèëåðèñò
Äüîìií  äîñòîéíî.

Âåëèêó Âiò÷èçíÿíó  âiéíó  I.Â.
Äüîìií  çàêií÷èâ ó çâàííi êàïiòàíà. Êî-
ìàäóâàííÿ  ïîââàæàëî çà ïîòðiáíå
çàëèøèòè éîãî â êàäðàõ àðìi¿. Àáè
ìîëîäèé îôiöåð ìiã ðîçøèðþâàòè òà
ïîãëèáëþâàòè  ñâî¿ ïðîôåñiéíi çíàí-
íÿ, ïîñèëàëî éîãî íà ïåðåïiäãîòîâêó
ó ðiçíi âiéñüêîâi íàâ÷àëüíi çàêëàäè. À
çãîäîì Iâàí Âàñèëüîâè÷ íàâiòü
óñïiøíî çàêií÷èâ  Ëüâiâñüêèé  äåðæàâ-
íèé óíiâåðñèòåò.

Äîñèòü øèðîêîþ i ðiçíîìàíiòíîþ
áóëà ãåîãðàôiÿ ìiñöü, äå äîâåëîñÿ
ñëóæèòè îôiöåðîâi Äüîìiíó. Ìàéæå
âiäðàçó ïiñëÿ  âiéíè âií áóâ íàïðàâëå-
íèé  â Îäåñüêèé âiéñüêîâèé îêðóã,
ïîòiì – â Äàëåêîñõiäíèé, çãîäîì – â
Ïðèêàðïàòñüêèé. Îêðåìî ñëiä ñêàçà-
òè ïðî  òàê çâàíi “çàðóáiæíi  âiäðÿä-
æåííÿ” îôiöåðà Äüîìiíà.  ̄ õ áóëî äâà:
ó Êèòàé, äå çà óñïiøíå âèêîíàííÿ ïî-
ñòàâëåíèõ ïåðåä íèì çàâäàíü éîãî íà-
ãîðîäèëè  òðüîìà  ìåäàëÿìè ÊÍÐ.
Äðóãå âiäðÿäæåííÿ — ó ªãèïåò. I áåç
ïåðåáiëüøåííÿ  áóäå ñêàçàíèì, ùî
âñþäè, êóäè éîãî “êîìàíäèðóâàëî”
êåðiâíèöòâî, âî¿í-iíòåðíàöiîíàëiñò
I.Äüîìií  ãiäíî ïðåäñòàâëÿâ ñâîþ äåð-
æàâó, ñóìëiííî âèêîíóâàâ ïîêëàäåíi íà
íüîãî îáîâ’ÿçêè.

Ùî æ äî ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçêiâ, ÿêi
äîâîäèëîñÿ âèêîíóâàòè  Iâàíîâi Âàñè-
ëüîâè÷ó, òî îäíî÷àñíî ç ñëóæáîâèì
ðîñòîì, ¿õ êîëî ïîñòiéíî ðîçøèðþâà-
ëîñÿ. Îñîáëèâî  âiä÷óâ öå âií, êîëè
ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ðîêiâ  áóâ êîìàí-
äèðîì ãâàðäiéñüêîãî  àðòèëåðiéñüêîãî
ïîëêó.

À ÷åðåç ÿêèéñü ÷àñ —íîâå
ïðèçíà÷åííÿ, çâè÷àéíî æ, ç
ïiäâèùåííÿì – íà÷àëüíèêîì
ðàêåòíèõ âiéñüê é àðòèëåði¿
128-¿ ãâàðäiéñüêî¿ ìîòî-
ñòðiëåöüêî¿ äèâiçi¿, øòàá ÿêî¿
äèñëîêóºòüñÿ ó Ìóêà÷åâi.

Ìàþ÷è íà  òîé ÷àñ âæå áà-
ãàòèé äîñâiä êîìàíäíî¿ òà
âèõîâíî¿ ðîáîòè  ç îñîáîâèì
ñêëàäîì, ïîëêîâíèê  I.Â.
Äüîìií  ðîáèâ óñå âiä íüîãî
çàëåæíå äëÿ  íåóõèëüíîãî
ïiäâèùåííÿ  áîéîâî¿ ãîòîâ-
íîñòi âiéñüêîâîãî ç’ºäíàííÿ,
áóâ íàäiéíèì  ïîìi÷íèêîì
éîãî êîìàíäèðà ó âèðiøåííi
âñiõ ñêëàäíèõ òà âiäïî-
âiäàëüíèõ  çàâäàíü, ùî ñòî-
ÿëè ïåðåä âî¿íàìè.

ÇÂIËÜÍÈÂØÈÑÜ ïiñëÿ
ìàéæå 40 ðîêiâ ñëóæáè ó çà-
ïàñ, Iâàí Âàñèëüîâè÷ íå-

âòîìíî i ïëiäíî òðóäèâñÿ ó íàðîäíî-
ìó ãîñïîäàðñòâi íàøîãî ìiñòà, àêòèâ-
íî âêëþ÷èâñÿ ó ãðîìàäñüêó ðîáîòó,
áóâ òðèâàëèé ÷àñ  ãîëîâîþ
Ìóêà÷iâñüêî¿ ìiñüêî¿ ðàäè  âåòåðàíiâ,
à çàðàç º ¿¿ ÷ëåíîì. Êðiì òîãî, î÷îëþº
îðãàíiçàöiþ  Ñïiëêè ðàäÿíñüêèõ
îôiöåðiâ ìiñòà.

ßê íiõòî iíøèé ç âåòåðàíiâ, êîìóíiñò
Äüîìií  áåðå àêòèâíó ó÷àñòü  ó ãå-
ðî¿êî-ïàòðiîòè÷íîìó âèõîâàííi
ïiäðîñòàþ÷îãî ïîêîëiííÿ. Éîãî ÷àñ-
òî ìîæíà ïîáà÷èòè ñåðåä âèñòóïàþ-
÷èõ íà ìàñîâèõ  çàãàëüíîìiñüêèõ
ñâÿòêîâèõ çàõîäàõ, íà çóñòði÷àõ ç
ëþäüìè ó òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ, ç ñòó-
äåíòñüêîþ òà ó÷íiâñüêîþ ìîëîääþ,
â õîäi ÿêèõ âií ïåðåêîíëèâî äîíîñèòü
ïðàâäó ïðî ãåðî¿÷íó iñòîðiþ êîëèø-
íüî¿ Ñîþçíî¿ äåðæàâè,¿¿ Çáðîéíèõ
Ñèë,  à òàêîæ íàøî¿ Âiò÷èçíè-Óêðà-
¿íè, íåçðiâíÿíi ïîäâèãè ¿¿ ñëàâíèõ ñèíiâ
òà äî÷îê, çàêëèêàº íiêîëè íå çàáóâà-
òè ïðî öå, âèõîâóâàòè ìîëîäå
ïîêîëiííÿ íà ãåðî¿÷íèõ ïðèêëàäàõ
ñòàðøèõ êîêîëiíü.

Âiäçíà÷àþ÷è  âàãîìèé âíåñîê âåòà-
ðàíà Âåëèêî¿ Âiò÷èçíÿíî¿ âiéíè  ó çà-
õèñò Âiò÷èçíè, éîãî àêòèâíó  ó÷àñòü
ó ãðîìàäñüêîìó æèòòi â ìèðíèé ÷àñ
òà ç íàãîäè ÷åðãîâî¿ ði÷íèöi Âåëèêî¿
Ïåðåìîãè  Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ñâî¿ì
Óêàçîì ïðèñâî¿â ïîëêîâíèêó ó
âiäñòàâöi  I.Â.Äüîìiíó    âiéñüêîâå
çâàííÿ ãåíåðàë-ìàéîðà.

Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, âiä iìåíi
âåòåðàíiâ Ìóêà÷åâà, Âåëèêî¿
Âiò÷èçíÿíî¿ âiéíè, à òàêîæ ìîëîäi
ìiñòà âiòàºìî Iâàíà Âàñèëüîâè÷à
Äüîìiíà ç ñâiòëèì þâiëåºì, Äíåì âå-
òåðàíà, áàæàºìî ùå íà áàãàòî ðîêiâ
ìiöíîãî çäîðîâ’ÿ, îïòèìiçìó òà
íåâòîìíîñòi ó âñiõ äîáðèõ ñïðàâàõ, à
òàêîæ ñiìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Âàñèëü ÍÀÃIÐÍÈÉ,
êîëèøíié âiéñüêîâèé

æóðíàëiñò, ìàéîð ó âiäñòàâöi.
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Ç 1 æîâòíÿ – ïîâ³ñòêà äî ñóäó ÷åðåç SMS-ïîâ³äîìëåííÿ
З 1 жовтня 2013 року у всіх судах загальної юрисдикції запроваджується послуга

надсилання SMS � повідомлення учасникам судового процесу.
Судові повістки про виклик до суду надсилаються судом учаснику судового процесу

(кримінального провадження) у вигляді SMS�повідомлення на його номер мобільного
телефону.

Надсилання таких повісток здійснюється судами у відповідності до статті 135 Крим�
інального процесуального кодексу України та частини 6 статті 74 Цивільного процесу�
ального кодексу України, якими передбачена можливість інформування учасників про�
цесу за допомогою телефону або іншими засобами зв’язку, що забезпечують фіксацію
повідомлення.

Учасник судового процесу (кримінального провадження) подає до суду заявку про
намір отримання судової повістки в електронному вигляді за допомогою SMS�повідом�
лення у відповідній справі.

Судова повістка в електронному вигляді буде надсилатися учаснику судового проце�
су на його номер мобільного телефону, вказаний в такій заявці.

Формування тексту судової повістки, облік та її відправка у вигляді SMS�повідомлен�
ня здійснюється в автоматизованій системі документообігу суду. Інформація, що
міститься в автоматизованій системі документообігу суду є захищеною.

З більш детальною інформацію про дане нововведення можна ознайомитися на
на офіційному веб�сайті Мукачівського міськрайонного суду,  за адресою:
http://mkm.zk.court.gov.ua/

Мукачівський міськрайонний суд

25 вересня, у середу, в картинній галереї
історичного музею Мукачівського замку “Па�
ланок” відбулося відкриття виставки твор�
чих робіт одних із найвідоміших майстрів
сучасності художників�викладачів, ака�
деміків та доцентів Національної Академії
образотворчого мистецтва і архітектури, а
саме: А. Чебикіна, В. Сидоренка, В. Гуріна,
В. Перевальського, В. Кулеба�Баринової, А.
Яланського та О. Ковальчука.

Ця виставка є другим етапом комплекс�
ного рекламного проекту “АРТВІЗИТІВКА УК�
РАЇНИ”, започаткованої громадськими
організаціями “Жінки майбутнього” та
“Майбутнє починається з освіти” разом із
творчим колективом під керівництвом док�
тора мистецтвознавства, академіка  О. Фе�
дорука, академіків�художників А. Чебикіна,
В.Сидоренка та інших. Керівник вищевка�
заних громадських об’єднань та автор  про�
екту  Людмила Черватюк підкреслила,
підтримка талановитих художників та скуль�

«Àðòâ³çèò³âêà Óêðà¿íè» çíîâó â Ìóêà÷åâ³
пторів України є чи не головним напрямком
діяльності очолюваних нею громадських   об�
’єднань. Даний проект складається з чоти�
рьох етапів. Перший – виставка молодих, та�
лановитих художників, яка була презентова�
на ще у серпні місяці цього року в одному із
залів історичного музею. В другому етапі був
задум презентувати роботи видатних
творців образотворчого мистецтва, відомих
художників України. Наступним етапом про�
екту буде пленер, в якому братимуть участь
художники з усіх куточків нашої країни. Він
проходитиме на теренах нашого краю, який
своєю красою, особливо в осінню пору року,
надає натхнення до творчості. Роботи учас�
ників пленеру ми  зможемо переглянути у зак�
лючному, четвертому етапі  проекту, про що
буде інформовано громадськість міста.

Відділ з питань внутрішньої політики
 Мукачівського міськвиконкому

для газети «Мукачево»

27 вересня 2013 року в райдержад�
міністрації відбулося засідання учас�
ників зустрічі «круглого столу» керів�
ників Мукачівської РДА, районної ради
Організації ветеранів, голів вете�
ранських організацій, старійшин пер�
винних ветеранських осередків, пред�
ставників релігійних громад, освіти,
культури,соціальних представників,
очільників політичних і громадських
організацій про висновки і наші спільні
дії щодо матеріалізації обговореного
нами «Звернення учасників пленуму
райради ветеранів України до влад�
них структур, селищних і сільських
рад, керівників громад різних кон�
фесій до всіх небайдужих до долі ве�
теранів, пенсіонерів,людей похилого
віку у зв’язку з підготовкою до відзна�
чення 70�ти річчя Великої Перемоги.

Вступним словом зустріч відкрив
голова райради ветеранів України
Качур І.Д. Він також проінформував
«Про зміст звернення пленуму Орган�
ізації ветеранів України від 17 травня
2013 року і шляхи його реалізації».

З інформацією перед присутніми

виступив відповідальний секретар
ради ветеранів Кінч Ф.В. Тема висту�
пу – «Пам’ять – меморіальні та куль�
турно�масові заходи у період підго�
товки до проведення естафети «Сла�
ва визволителям України».

На засіданні «круглого столу» вис�
тупили голова райдержадміністрації
Дуда Е.Л., голова районної ради Ми�
хайло І.П., голова Кольчинської селищ�
ної ради Дуб М.В., заступник голови
комітету Організації ветеранів Украї�
ни Сергійчук Л.Ф., отець Василій, за�
ступник голови обласної ради вете�
ранів Жиган І.Ф., активіст ветерансь�
кого руху району Сікора С.І., член пре�
зидії райради ветеранів Горват Є.І. та
інші.

Учасники «круглого столу» схвалили
звернення Організації ветеранів Ук�
раїни від 17 травня цього року до кер�
івників державної влади, підприємців,
установ   і   організацій,   бізнесменів
і   підприємців,   церковних   громад
всіх конфесій, людей не байдужих –
зробити усе від нас залежне і допо�
могти ветеранам у їх житті.

Учасники «круглого столу» щодо
соціального захисту ветеранів, інших
категорій перестарілих з нагоди
відзначення 70�ти річчя Великої Пе�
ремоги просити РДА на своєму найб�
лижчому засіданні обговорити стан
доброчинності і волонтерської робо�
ти в районі та закріпити бізнесові ви�
робничі структури за первинними ве�
теранськими організаціями для на�
дання їм шефської та спонсорської до�
помоги.

Учасники «круглого столу» вважа�
ють, що проведена робота буде в січні
2014 року ретельно обговорена і про�
аналізована в РДА, районній раді ве�
теранів та її структурах, а матеріали
будуть опубліковані в газетах «Пано�
рама» та «Мукачево».

Підсумки роботи «круглого столу»
підбив голова райдержадміністрації
Дуда Е.Л. Він також вручив ветерансь�
кому активу цінні подарунки з нагоди
міжнародного дня людей похилого
віку.

І. КАЧУР,
голова Мукачівської райради.

Круглий стіл, присвячений Міжнародному
дню людей похилого віку і Дню ветерана

ÑÂ²ÒËÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß
Çàâòðà â çäîðîâ’¿, ìèð³,

ùàñò³ çóñòð³÷àº Äåíü íà-
ðîäæåííÿ ñòàð³éøèíà
æóðíàë³ñòñüêîãî çàãàëó
Ìóêà÷åâà, âåòåðàí Âåëè-
êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿, ÷ëåí Íà-
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Про лікарів з давніх часів
кажуть, що це має бути лю�
дина із зором орла, силою
лева і серцем жінки. Ця на�
родна мудрість перед усім
стосується нас – лікарів
психоневрології. Нашому
хворому насамперед по�
трібне чуйне, гуманне став�
лення до себе. Він має
відчути, що не є тягарем чи
обов’язком для лікаря, а є
людиною, яка потребує
лікарської допомоги. Дуже
важливо, аби наші пацієн�
ти відчули це піклування.
Лікарі нашого диспансера і
прагнуть утвердити у кож�
ному пацієнтові його
потрібність суспільству, лю�
дям, рідним. Якщо ви ос�
таннім часом побували в на�
шому лікувальному диспан�
сері, то не могли не поміти�
ти приємних змін. Стіни па�
лат денного стаціонару і фоє
прикрашають художні по�
лотна і графічні замальов�
ки, виконані руками наших
пацієнтів. Особливі слова
вдячності хочеться мовити
про Вікторію Вілашек, яка
прикута до ліжка і самотуж�
ки вивчила техніку живопи�
су. Тепер її художні картини
є постійними учасниками на
обласних і республіканських
виставках творчості. До
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слова, Вікторія Вілашек є
ініціатором виставки ху�
дожніх робіт інвалідів в
різних жанрах у замку «Па�
ланок». Багато наших хворих
видали свої збірки художніх
і поетичних книжок, і є чле�
нами Національної Спілки
журналістів і художників Ук�
раїни. Виставка в «Паланку»
користується великим успі�
хом у мукачівців та гостей
нашого міста, які залишили
у Книзі відгуків рядки вдяч�
ності за високу май�
стерність.

Окреме слово хочеться
сказати про нещодавно ви�
готовлений спільними зу�
силлями лікарів, медсестер
і хворих стенд, з якого дові�
даєтесь про історію станов�
лення і теперішнього функ�
ціювання Мукачівської ЦРЛ
взагалі і психоневрологічно�
го диспансера зокрема.
Глибоко вдумайтесь тільки в
ці імена:

�  Самуіл Ісакович БЕР&
ГМАН – 1853 рік – рік засну�
вання Мукачівської ЦРЛ.

�  Микола   Миколайо&
вич   КРИЛОВ  –   1970�1986,
роки   інтенсивного будів�
ництва нових корпусів.

�  Павло Васильович
ЛЮБКА – 1986�1998роки.

�  з 02.11.1998 року і по те�

перішній час – Василь Ва&
сильович ВАСЮТА.

Сьогодні в лікувальному
закладі трудиться 386 висо�
кокваліфікованих лікарів і
754  медичні сестри. Лікар�
ня розрахована на 746 ліжко�
місць.

Із фото�інформаційного
стенда можна довідатися
рік заснування психоневро�
логічного диспансера –
1975 рік, який сьогодні на�
лічує 25 ліжко�місць. Зас�
новником його була Тетяна
Петрівна Аристархова. По�
трібно віддати слова подя�
ки за сумлінну 36�річну пра�
цю великому патріоту лікар�
ської справи Івану Володи�
мировичу Ставнічуку, якого
сьогодні не має серед нас,
та лікареві психіатру Омеля�
ну Юрійовичу Капітану, який
у свій час виріс до головно�
го лікаря міської поліклініки.
Серед ветеранів диспансе�
ра слід добрим словом зга�
дати С.В.Стародуб, Е.В.Лу�
цанич, теперішню старшу
мед. сестру Ганну Андріївну
Гардубей.

За підтримку людей з ва�
дами психічного розладу
здоров'я хочеться подякува�
ти головному лікарю ЦРЛ
В.В.Васюті, міській та рай�
онній владі. За їх допомоги
готуємо виставки художніх
робіт, які демонстуватимуть�
ся в Києві та Ужгороді по�
ряд з роботами професій�
них митців.

На завершення розмови
хочу привітати усіх наших
пацієнтів з Днем психічного
здоров'я, який відбудеться
10�жовтня цього року, й по�
бажати усім міцного здоро�
в'я і впевненості у собі.

Микола КРИЛОВ,
завідуючий психонев&

рологічного диспансеру
Мукачівської ЦРЛ

Напевне, для кожної жінки
та для кожної матері найдо&
рожчим на світі є рідна дити&
на. І кожна з жінок намагаєть&
ся всіма можливими та й не&
можливими засобами забез&
печити дитині щасливе та
безтурботне дитинство. Але
існують і такі “матусі”, які
згадують про своїх дітей
лише інколи, тобто мате&
ринські почуття пробуджу&
ються в них періодично, час
від часу.

48�річна мукачівка,  виховує
свого 10�річного сина сама.
Хлопчик, навчається у місцевій
школі, учень четвертого класу,
мати працює, і здавалося  б, що
ця родина могла б бути щасли�
вою навіть у двох, якби не при�
страсть жінки до алкоголю. По�
бачивши, що  матір  прийшла
додому знову напідпитку і пішла

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

до іншої кімнати  далі пиячити,
хлопчина пішов на двір. Вкотре
залишившись на самоті, шко�
ляр вирішив піти з дому, адже
мати вкотре приділити йому
увагу так і не змогла – жага до
алкогольних напоїв вияви�
ляється сильнішими за мате�
ринські почуття.

Малого Сашка  випадково
запримітили  правоохоронці,
хлопчик був одягнений у нео�
хайну літню кофтинку і такі ж
штанці вештався на вулиці. Зви�
чайно пройти повз самотнього
хлопчика міліціонери  не змог�
ли. Тільки� но вони підійшли до
нього, той одразу розповів про
матір, про те що вона за ним не
доглядає, не годує і взагалі не
турбується про нього.  Тоді опе�
руповноважений кримінальної
міліції у справах дітей   Володи�
мир Рипич вирішив відвести

хлопчину додому, але  вдома
матері  не було. Дочекавшись
вечора жінка так і не з”явилася і
тому працівники  кримінальної
міліції у справах дітей відвели
Сашка до притулку для непов�
нолітніх  у смт. Батєво  Берегі�
вського району. Мати згадала
про  дитину тільки через два дні
і одразу звернулася до міліції, в
той час як  Сашко вже знаходив�
ся у притулку.

Наразі відносно матері скла�
дено адміністративний прото�
кол за неналежне виконання
нею своїх батьківських обо�
в’язків по догляду та вихованню
свого неповнолітнього сина�
зазначив  начальник сектору
кримінальної міліції у справах
дітей Василь Соскіда.

Євгенія КРАСИЛИНЕЦЬ
Мукачівський МВ УМВС

ПРОМІНЯЛА ДИТИНУ НА ПИЯТИКУ

ДАІ НАГАДУЄ ВОДІЯМ,
 що З  1 –го жовтня,  виїжджаючи за межі міста,

вони   повинні  включати ближнє світло фар,  і
навіть вдень їздити з включеними  ходовими
вогнями або близьким  світлом фар. Робиться
це заради зменшення  ризику ДТП. Порушення
названих вимог тягне за собою штраф  на суму
від 425 до 510 грн.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555553  æîâòíÿ  2013 ð.

¹ 39 (990)¹ 39 (990)¹ 39 (990)¹ 39 (990)¹ 39 (990)

ñò.

Â³äâîéîâóé ñåáå äëÿ ñåáå ñàìîãî. (Ñåíåêà).

У серпні цього року я зно�
ву побував на Менчулі, що на
Хустщині,  поклав квіти до
пам’ятного Знаку, який сим�
волізує місце,  куди 70 років
тому,  у ніч на 19 серпня 1943
року,  приземлилась підго�
товлена в Москві, під ору�
дою  полковника  В.О. Кар�
пушина розвідувальна гру�
па «Закарпатці». Очолював
групу розвідників досвідче�
ний чекіст, учасник Першої
світової і  громадянської
війни в СРСР, угорець Фе�
ренц Патакі. Заступником
командира був Степан Чиж�
мар, радистами Михайло
Дякун, Степан Лизанець,
зв’язковими�кур’єрами Іван
Ловга (мій батько) та Ва�
силь Чижмар. У десантну
групу був включений і
підполковник Чехословацької
армії Вацлав Цемпер.

…Тисячоліття пригнічува�
ли наш волелюбний ру�
синський народ іноземні по�
неволювачі. Австро�угорці, а
відтак і чехословаки не ри�
зикували знищити згадку
про наше походження, вит�
равити з пам’яті наших
предків згадку про те, що
наш народ походить з русь�
кого племені. Перші іменува�
ли наш край Угорською Рус�
сю, а чехи перейменували
наш край у Підкарпатську
Русь. Та й наші славні буди�
телі постійно нагадували си�
нам і онукам, щоб ті знали і
повторювали як молитву: «Я
русин був, є і буду, я родив�
ся русином. Чесний род
свой не забуду, останусь єго
сином…». З глибини віків до
визволення нашого краю, з
покоління в покоління , з уст
в уста передавалося у кожній
русинській хаті: «За Кар�
патськими горами, на Сході
живуть свої, руські». Батьки
й матері завжди привчали
дітей при молитві звертати
свій погляд на Схід, бо звідти
сходить Сонце, і звідти не�
одмінно прийде воля і допо�
мога від наших руських
братів. Ось чому святе ба�
жання жити спільно з свої�
ми братами по той бік Кар�
пат, наш народ проніс через
століття.

Починаючи з повної оку�
пації фашистами території
Підкарпатської Русі, тобто з
15 березня 1939 року,  кілька
десятків тисяч наших зем�
ляків, переважно молоді,
шукаючи захисту від свавіл�
ля окупантів, тікали в Ра�
дянський Союз до своїх од�
нокровних братів. Серед них
був і мій батько – Іван Івано�
вич Ловга.

Ті, кому не вдалося вряту�
ватися від фашистського те�
рору почали чинити опір за�
гарбникам.  У своїй дослід�
ницькій книзі «Десант над
Менчулом» я привів лише
невелику частку, почерпнутих
з архівних справ, прикладів,
як наші краяни чинили опір
загарбникам. Він посилив�
ся з нападом фашистської
Німеччини та її союзників, у
першу чергу, Угорщини на
Радянський союз. У темно�
му мороці суцільної ночі,
коли угорські фашисти не�
щадно карали будь�кого
навіть за слово правди, зна�
ходились сміливці, які на
повен голос пророкували не�
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минучу загибель окупантів і
неодмінний прихід зорі виз�
волення зі Сходу.

Запалити досвітні вогні
віри у скоре  визволення
краю від фашизму, органі�
зувати підпільну роботу й
партизанську боротьбу
мала розвідувальна група,
очолювана Олексою Борка�
нюком, яку планувалося  де�
сантувати  на території оку�
пованого Закарпаття. По�
милка льотчиків у виборі
місця десантування кошту�
вала життя більшості членів
десантної групи. Був схопле�
ний і керівник групи, ко�
лишній секретар крайкому
КПЧ О.О. Борканюк.

То ж групу,  очолювану Фе�
ренцом Патакі, у яку входив і
батько, готували не по�
спіхом, а ґрунтовно, протя�
гом цілого року. Кожен член
розвідувально�десантної
групи «Закарпатці» добре
знав своє завдання, міг дія�
ти самостійно, якщо виник�
не така необхідність. Цент�
ром було заплановано, після
приземлення розвідників,
легалізуватися, дістати
справжні документи й поча�
ти збирати відомості розві�
дувального характеру, підби�
рати помічників, формувати
підпільні групи… Ференц
Патакі й Михайло Дякун
мали перебратися для робо�
ти в столицю Угорщини –
Будапешт, Вацлав Цемпер
для виконання поставленого
перед ним завдання мав
закріпитися в Празі, мій
батько Іван Ловга повинен
був збирати відомості, ство�
рювати підпільно�розвіду�
вальні групи на території
краю і  Румунії, відтак  пере�
силати зібраний матеріал
радистам… Він же мав до�
помогти перебратися на
місця діяльності, заплано�
вані Центром  Ференцу Па�
такі й Вацлаву Цемперу.

   Приземлення групи не
обійшлося без пригод. Вац�
лав Цемпер завис на дереві.
Обрізавши парашутні стро�
пи впав з 5�метрової висоти
й пошкодив ноги. Вантажні
мішки із спорядженням, се�
ред якого були рації, жив�
лення до них, зброя, одяг…
віднесло далеко від місця
приземлення десантників. І
вони різними шляхами по�
трапили в руки угорських
жандармів, а відтак і до кон�
тррозвідки. Отже, одразу ж
почалося полювання на де�
сантників. Правда, угорській
контррозвідці не було відо�
мо число парашутистів і
місце, де вони переховува�
лися. І все ж контррозвідни�
ки, жандарми, таємні і явні
шпики запрацювали на по�
вну потужність, шукаючи хоч

якусь зачіпку, яка б навела їх
на слід.

Та чесних людей, готових
допомогти розвідникам у їх
боротьбі з окупантами,  які
ненавиділи фашистів за їх
злочини вчинені  проти на�
ших краян,  було багато.
Після приземлення розвід�
ники майже два місяці пе�
ребували у хаті Василини
Григи. Вся сім’я патріотів,
ризикуючи життям, допома�
гала десантникам. Члени ро�
дини за завданням розвід�

ників ходили до потрібних
людей з якими москвичі
встановлювали зв’язки,
звідси протягом двох
місяців у Москву передава�
лись важливі розвіддані.
Потім десантники перебра�
лися в Копашнево, звідти в
Хуст до родини Логойдів…
Це схематично. Бо вже через
тиждень після приземлення
мій батько за завданням
Ференца Патакі відправив�
ся в Чорний Ардів, Сев�
люшської округи, де зустрі�
вся з батьком, братами
Юрієм та Василем, своєю
дружиною, тобто моєю ма�
мою. Усі, без найменших ва�
гань, включилися у підпільну
роботу. Відтак батько вста�
новив зв’язки із зятем Пет�
ром Романом, Василем
Ірхою, Самуїлом Вайсом, че�
рез яких налагодив спілку�
вання з жителями Текова –
батьком та його 17�річним
сином Юліями Уйфалуші,
Антоном Параскою, Михай�
лом Паньком, Менделем
Вайсом. У Антона Параски
згодом було обладнано кон�
спіративну квартиру для
Ференца Патакі та його ра�
диста Михайла Дякуна в пе�
ріод підготовки виїзду  виї�
зду в Будапешт.

І так кожен із здорових
розвідників встановлював
потрібні зв’язки, залучав до
підпільної роботи патріотів
краю. У дуже стислий час
розвідники зуміли залучити
до боротьби із окупантами
робітників, селян, інтеліген�
цію, студентську молодь з
Хуста, Будапешта, організу�
вати роботу підпільників на
території Хустської, Сев�
люшської, Мукачівської ок�
руг. Майже безперервно, а
траплялося, що й кілька
разів на добу, Москва одер�
жувала цінні відомості про
пересування ворожих військ,
аеродроми, оборонну «лінію
Арпада», про місце розташу�
вання військових складів,
гарнізонів, економічне й пол�
ітичне становище на тери�
торії Угорщини й, зокрема,
Закарпаття.

   Сьогодні, зібравши ба�

гато відомостей про
діяльність розвідгрупи «За�
карпатці», бачу як багато
вдалося зробити їм за ко�
роткий час, залучити до
підпільної роботи понад три�
ста наших краян. При цьому
бачу, що більшість з
підпільників,  ризикуючи
життям своїх  сімей, забез�
печували десантників необ�
хідними документами, одя�
гом, продуктами харчування,
а, головне, постачали най�
секретнішою інформацією,

яка одразу надсилалася в
Москву. Успішна діяльність
розвідгрупи «Закарпатці»
полягав і в  тому, що
більшість жителів Хустщини
були православними хрис�
тиянами, і яким ближчою до
серця була православні Ук�
раїна, Росія. За свої релігійні
переконання православні
вірники з Хустщини  не раз
переслідувалися Австро�
Угорськими властями, які в
1913 році влаштували суди�
лище проти них у Мармо�
рош�Сигеті. Утисків право�
славні зазнавали і в «демок�
ратичній» Чехословаччині,
та в період фашистської оку�
пації краю. Тож приземлен�
ня розвідників на Хустщині,
зближення з православними
родинами, які були патріо�
тично налаштовані щодо
руських братів по той бік
Карпат, і забезпечили успі�
шний початок розвідувальної
діяльності.

   Із розповідей мого бать�
ка й мами, їх зустрічей  із
вцілілими підпільниками,
родичами загиблих, пись�
менником, братом
підпільника Василя Жупана,
Йосипом Жупаном я довідав�
ся, що мої батьки встанови�
ли зв’язок із патріотами з
Севлюша. Так конспіративну
квартиру для роботи ради�
ста Михайла Дякуна пого�
дився надати лікар із Сев�
люша Євген Лейзман. В гру�
пу підпільників були залучені
Олена Гандера, Михайло
Гичко, його син Іван, Мор
Фаркаш та його дружина
Сирена, Мор Шварц… Вони
допомагали підтримувати
зв’язки з іншими групами,
добували зброю, продукти
харчування, що в умовах кар�
ткової системи введеній в
Угорщині було дуже нелегко
зробити, взуття та одяг,
підбирали нові конспіра�
тивні приміщення для явок
та зв’язку. При допомозі
мами та Уйфалуші�старшо�
го було здійснено перехід
Ференца Патакі та його ра�
диста Михайла Дякуна з Ху�
ста в Теково. Сюди була
сконцентрована інформація

про переміщення ворожих
військ не тільки з території
краю але й Румунії. Збором
таких розвідданих займали�
ся патріоти підшукані бать�
ком і мамою. Приміром Пет�
ро Роман із своїм сином
Михайлом, Юлій Уйфалуші з
сином Юлієм та Іваном Гич�
кою… Виготовленням над�
ійних документів, які б засв�
ідчували особистість Фе�
ренца Патакі й Михайла Дя�
куна, як статочних громадян
Угорщини, зайнявся співро�

бітник Веряцького нотарі�
ального уряду Василь Шар�
кань. І маючи надійні доку�
менти, 1 жовтня, як і було
передбачено завданням
Центру, Ференц Патакі й
Михайло Дякун відправи�
лись в Будапешт на виконан�
ня найризикованішої части�
ни завдання, одержаного в
Москві.

Вивчаючи архівні доку�
менти побачив, що людська
натура двоїста. Раз є патрі�
оти, то є й зрадники. У своїй
дослідницькій книзі я не ста�
вив собі за мету знайти
прізвище зрадника, відшу�
кати причину провалу. Тих
чинників було кілька. І вони
привели до трагедії в будин�
ку Логойдів у Хусті, де в пе�
рестрілці з ворогом загину�
ла частина десантників та
почалися масові арешти
патріотів. І все ж, приходжу
до висновку, що не трагічним
фіналом закінчилась спов�
нена героїзму діяльність роз�
відгрупи «Закарпатці». По�
сіяні відважними розвідни�
ками очолювані Ференцом
Патакі  – Степаном Чижма�
рем, Михайлом Дякуном, Іва�
ном Ловгою, Степаном Ли�
занцем, Вацлавом Цемпе�
ром, Василем Чижмарем
зерна боротьби із фашис�
тськими загарбниками дали
прекрасні сходи, призвели
до розгортання партизансь�
кої боротьби з окупантами.
Розвідники в темну, глуху ніч
до краю сповненої  фашис�
тським терором, запалили в
серцях закарпатців досвітні
вогні, про те, що незабаром
зійде Сонце визволення і
свободи та возз’єднання.
Головне, що не пішли у
безвість героїчні справи ні
розвідників, ані їх по�
мічників. За активну, сповне�
ну мужності й відваги бо�
ротьбу з фашистськими оку�
пантами, за мужню поведін�
ку у ворожих катівнях, герої�
чну смерть в ім’я світлого
майбутнього нашого краю 60
учасників розвідгрупи «За�
карпатці» нагороджені ме�
даллю «За відвагу» та «За
бойові заслуги». 25 патріотів

удостоєні тих нагород – по�
смертно.

   І цілком заслужено, в знак
глибокої шани до  подвигу
патріотів, одразу ж після
визволення Закарпатської
України воїнами Червоної
Армії, ще до возз’єднання
краю з своєю матір’ю�Украї�
ною, на священних могилах
полеглих у боротьбі з воро�
гом патріотів у Хусті, Виног�
радові, Текові, Чорнотисові,
Нижньому Селищі, Копаш�
неві почали встановлювати

пам’ятники. Як розповідав у
батьківському домі пись�
менник Йосип Жупан, на по�
чатку листопада 1944 року
він, за завданням Мукачівсь�
кого Народного Комітету по�
їхав у Мароморош�Сигет ра�
зом із Іллею Сірком, де
відшукали тіла розстріляних
членів розвідувальної групи
«Закарпатці» 25 квітня  1944
року,  найперших засудже�
них військовим трибуналом
фашистської Угорщини до
страти – Василя Жупана,
Михайла Сірка, Гаврила Ло�
гойди, Миколи Сокача, Ва�
силя Чижмаря. Іх останки
було поховано 25 листопада
1944 року, опісля семи
місяців після страти, в
центрі Мукачева поряд з
тілами радянських воїнів�
визволителів краю,  напере�
додні Першого з’їзду Народ�
них Комітетів Закарпатської
України, який прийняв віко�
помний Маніфест про воз�
з’єднання Закарпатської Ук�
раїни з своєю матір’ю – Ра�
дянською Україною.

   Боляче, що 69 років опі�
сля визволення краю,  в Му�
качеві знайшлися «керівни�
ки», які замислили святотат�
ство: знищити Обеліск Сла�
ви, перенести останки ге�
роїв. Думаю, що патріотич�
но налаштованих мукачівців,
які знають ціну визволення
краю від угорсько�німецької
фашистської окупації, пере�
важна більшість, є тут вете�
ранські й громадські орган�
ізації, і вони не дадуть
здійснити підлий і ганебний
задум. А 26 жовтня, у день
69�ї річниці визволення Му�
качева,  ветерани Великої
Вітчизняної війни, і всі му�
качівці, які свято бережуть
подвиг нашого народу у най�
страшнішій із воєн, прий�
дуть до священних могил і
покладуть квіти нашої нез�
гасної пам’яті до могил виз�
волителів.

Василь ЛОВГА,
колишній працівник СБ

України в Закарпатській
області, син розвідників

з групи «Закарпатці»
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За даними міського Комбінату благоустрою.

Як на мiй вiк, здається,
нiчого в сьогоднiшньому
життi вкрай необхiдного не
бракує. Наче все є. Але ра�
зом з тим дуже не вистачає.
I я надто знаю —чого
саме.Вiрнiше,— кого саме.
Дорогого, незамiнимого i
нiколи незабутнього нами
Iллi Павловича Голiша. Так
хочеться, щоб у саду за сто�
лом вiн сидiв поряд  зi мно�
ю,щоб ми, як завжди,згаду�
вали, планували, мрiяли...
Щоб чекав мене у будинку,
разом дивитися теле�
передачi, спiлкуватися з
грайливими, допитливими
онуками. Ми жодного разу за
спiльне життя не сварилися,
завжди у всьому знаходили
спiльну мову i порозумiння...

7 жовтня виповнюється
рiк вiд дня, коли вiн назавж�
ди пiшов за межi земного
життя.

Нелегким видався життє�
вий шлях Iллi Павловича, та
вiн нiколи не скаржився на
долю. Здається, важко
пiдiбрати такi слова, якi б
всеосяжно описали цю чудо�
ву Людину. Iлля Павлович був
дуже гарним, доброзичли�
вим, чуйним, завжди вимог�
ливим до себе, чудовим
чоловiком i татком, а згодом
—дiдусем. Його колисковi
пiснi i тепер  згадують ону�
ки. А ще  казочки, пригоди
казкових героїв, особливо
вигадану ним казочку про
старий  Паровозик. Не менш
цiкавими i захоплюючими
були його спогади про своє
дитинство, шкiльне та сту�
дентське життя. Вiн з таким
терпiнням i наполегливiстю
вчив наших онукiв читати i
писати, усвiдомлювати кра�
щi гранi поведiнки i поваги
до старших. Вiн був най�
переконливiшим особистим
прикладом життя для всiєї
нашої родини. I не лише для
родини, але й для всiх, хто
знав його, з ким йому випа�
ло працювати, бути поряд.

... З строкової армiйської
служби (а служив Iлля у
семидесятi роки у Турк�
менистанi) повернувся  iнва�
лiдом. Рятуючи  в над�
звичайнiй ситуацiї вiд
страшної смертi товариша�
однополчанина  i вiйськовий
об’єкт, сам потрапив пiд на�
пругу в 6 тисяч вольт. Това�
риша  врятував, об’єкт та�
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кож, а за його життя i здоро�
в’я лiкарi боролися 300 днiв
i ночей. Три тижнi юнак пе�
ребував без пам’ятi, потiм
стiйко i мужньо перенiс всi
муки  лiкування. Життя збе�
регли, але дорогою цiною —
одну ногу, особливо враже�
ну струмом довелося ампу�
тувати, другiй не вдалося по�
вернути повну рухливiсть...
Додому повернувся iнва�
лiдом, але без панiчного i
песимiстичного настрою.
Працював у Зняцiвськiй
середнiй школi. Учням роз�
повiдав багато цiкавовго i
повчального, але  про себе
— нiколи нiчого.  Про подвиг
Iллi Голиша дiзналися, коли
представники мiсцевої вла�
ди приїхали  вручати колиш�
ньому солдатовi заслужену
ним урядову нагороду— ме�
даль “За вiдвагу”. Знаючi
люди кажуть, що цю медаль
ще називають солдатським
орденом.

Драматичну iсторiю з под�
вигом закарпатського юна�
ка вмить розтиражували де�
сятки мiсцевих i централь�
них газет. Про змiст друко�
ваних розповiдей свiдчать
навiть заголовки публiкацiй:
“Третє крило”, “ Поєдинок”,
“За смелость и мужество”,
“Биография подвига”, “I
став солдат героєм”, “Если
товарищ в беде”, “Это, то�
варищи,— подвиг!”... Про
солдатський подвиг Iллi
Голiша тепло i схвильовано
розповiдається у книзi В.Ба�
сараба “Летiла частка сон�
ця”, книгах Андрiя Дудаша —
”На перехрестях долi “ та
“Старе Давидково”.

Гортаючи, читаючи  вже
пожовтiлу вiд давностi  дея�
ку пресу, усвiдомлюю, що
описане в нiй тодi  може

сьогоднi комусь стане не
цiкавим, але душа “диктує”
майже живу розмову з до�
рогою нам Людиною, зримо
оживляє перед очима.

Пiсля лiкування, Iлля Голiш
вступив на навчання у
медфацi Ужгородському
держунiверситетi, здобув
професiю лiкаря�терапевта

i все наступне життя  при�
святив себе лiкуванню хво�
рих у  Мукачiвськiй Цент�
ральнiй районнiй лiкарнi. I в
силу свого характера , нiколи
не шкодував нi сил, нi
професiйних знань, нi влас�
ного часу заради того, щоб
допомогти хворiй людинi.

Незважаючи на нелегке
життя, на iнвалiднiсть, Iлля
Павлович вражав всiх оточу�
ючих своїм невичерпним
оптимiзмом i невтомною
працьовитiстю — власноруч
разом з iншими членами
родини впродовж кiлькох
рокiв будував i облаштову�
вав власне житло, знаходив
час для спiлкування з
дiтьми, часто з його iнi�
цiативи ми вмiли орга�
нiзувати  сiмейний вiдпо�
чинок на природi, навчали�
ся бачити оточуючу красу.
Всiм нам вiн передав  свою
безмiрну любов до квiтiв,
яких вiн разом з нами висад�
жував у всiх куточках двору i
саду i якi   цвiли у нас вiд
снiгу до снiгу, змiнюючи однi
одних. Висадженi i випещенi
Iллею Павловичем разом з
сином Юрiєм i донькою
Наталiєю виноградник i сад
можна вважати зразком
дбайливостi невтомного
господарника.

Прожили разом 41 рiк.
Витримали всi складностi
життя,   були завжди i  в
усьому разом, плiч�оплiч,
виховали двох чудових
дiтей: син — вчитель,
донька — лiкар, мають свої
сiм’ї i по троє дiточок. Хо�
четься сподiва�тися, ону�
ки будуть гiдним продов�

женням свого люблячого їх
дiдика.

Марiя ГОЛIШ,
дружина I.П.Голiша.

СВIТЛОЇ ПАМ’ЯТI

Iллi Павловича
ГОЛIША

Рiк, як Тебе немає з
нами. У нашому домi  гоH
рять  свiчки нашої незгасH
ної пам’ятi, а твiй портрет
промовляє до нас  неH
забутнiм, щирим теплим
благословляючим слоH
вом, бажаючи нам добра
i щастя.

Спасибi, рiдненький, за
все, що Ти встиг зробити
для нас, перш нiж вiдiйти
за межу Вiчностi. Ми
нiколи не забудемо Твоєї
доброти, щедрої душi,
Твоєї турботи i любовi.

Дорогий наш, найрiдH
нiший у свiтi! Тiльки тепер
ми вiдчули, скiльки душевH
ної теплоти ми втратили з
Твоїм уходом  у
потойбiчний свiт. Поки ми
живi— Ти з нами.  Свiтла
Тобi пам’ять i вiчний
спокiй.

Люблячi Тебе дружина,
дiти, онуки.

Мукачівська центральна районна
лікарня провела конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності для
проведення оцінки з метою надання
права оренди приміщення 25,26,27 на
1 поверсі будівля літ. «Б» в гінеколог�
ічному корпусі, по вул. Пирогова, 8�
13, в м.Мукачево, загальною площею
30,0 кв.м., з функціональним призна�
ченням – розміщення аптечного пун�
кту, де переможцем визнано ФОП Ша�
стун С.Г.

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

Водій,  не впоравшись з
керуванням,  збив на пішохідному

переході двох школярок
В м.Мукаечві по вул.�

Ужгородській водій ав�
томобіля марки «Fiat
Scudo» наїхав на двох
дітей, які перетинали
проїзну частину по пішо�
хідному переходу. Двох
учениць загальноосвіт�
ньої школи з травмами
різного ступеня тяжкості
було госпіталізовано до

обласної дитячої клінічної лікарні.
За словами свідків,  водій рухаючись проїжджою части�

ною, не пропустив двох дівчат 10 та 11�років, які невпевнено
намагались перейти дорогу. Дівчата,  побачивши здалеку
автомобіль, перелякались і зупинились посередині пішохі�
дного переходу. В свою чергу водій,  прямуючи з  м.Ужго�
рода в напрямку до м.Мукачева, не зупинився і збив двох
школярок.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за
ознаками част. 1 статті 286 Кримінального кодексу України
«Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуа�
тації транспорту особами, які керують транспортними за�
собами». Автомобіль поміщено на штраф майданчик Мука�
чівського міськвідділу міліції. Тривають досудові перевірки.

На околиці м.Мукачева чоловік
 виявив скетелований

людський череп
До чергової частини Му�

качівського міського
відділу міліції надійшло по�
відомлення від 55�річного
мешканця м.Мукачева про
те, що він у лісо масиві не�
подалік колишнього
сміттєзвалища поблизу
с.В.Коропець виявив ске�
летований людський че�
реп. На місце події виїхала
слідчо�оперативна група та
керівництво міського
відділу міліції.

Як з‘ясували мукачівські правоохоронці,  в лісовому ма�
сиві урочища «Попова гора»,  на околиці м.Мукачева,  чо�
ловік,  збираючи гриби , виявив рештки скелетованого тру�
па. За зовнішніми ознаками труп, ймовірно, особи чолові�
чої статі і,  відповідно, був одягнений у чоловічий одяг. За
попередніми висновками судово�медичного експерта, при
зовнішньому огляді черепа та кісток,  наявних пошкоджень
виявлено не було. Причини та час смерті будуть з‘ясовані
після проведення відповідних експертиз.

За даним фактом слідчим міськвідділу відкрито кримі�
нальне провадження за ознаками  част.1 ст.115 Криміналь�
ного кодексу України та розпочато досудове розслідування.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

ПОВІДОМЛЯЄМО!
ТзОВ « Лалівський мисливсь�

кий  колектив «Майорня» по�
відомляє громадян, що розпо�
чинається мисливський сезон
на 2013�2014 рр. на територіях
сільських рад Мукачівського
району —В.Коропецької, Лалі�
вської, Зубівської, Новоселиць�
кої, Станівської, Кучавської, Ба�
бичівської.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

6 æîâòíÿ î 12.00 â³äáóäåòüñÿ
âèñòàâà äëÿ ä³òåé

«Ïðèíö òà ÷óäîâèñüêî»
 ( ª. Òèùóêà).

13 æîâòíÿ î 12.00 âèñòàâà  äëÿ ä³òåé
«Ïîïåëþøêà» ( ª.Øâàðöà). Öüîãî æ

äíÿ î 17.00 –âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ
«Çâè÷àéíå äèâî» (ª.Øâàðöà).



Ùàñòÿ – öå êîëè ÷àñ çóïèíÿºòüñÿ. (Æ. Ñåñáðîí).Ùàñòÿ – öå êîëè ÷àñ çóïèíÿºòüñÿ. (Æ. Ñåñáðîí).Ùàñòÿ – öå êîëè ÷àñ çóïèíÿºòüñÿ. (Æ. Ñåñáðîí).Ùàñòÿ – öå êîëè ÷àñ çóïèíÿºòüñÿ. (Æ. Ñåñáðîí).Ùàñòÿ – öå êîëè ÷àñ çóïèíÿºòüñÿ. (Æ. Ñåñáðîí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777773 æîâòíÿ   2013 ð.

¹ 39 (990)¹ 39 (990)¹ 39 (990)¹ 39 (990)¹ 39 (990)

ñò.

ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!Â³òàºìî ç ïðîôåñ³éíèì
ñâÿòîì!

Ùèðî â³òàºìî âåñü ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöü-
êèé ñêëàä  Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñè-
òåòó ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì  –

ÄÍÅÌ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀ ÎÑÂ²ÒÈ!
Öåé äåíü áóâ ³ çàëèøèòüñÿ íàçàâæäè äëÿ êîæíîãî

ó÷èòåëÿ, âèêëàäà÷à, êîæíî¿ ðîäèíè ðàä³ñíèì òà âñå-
íàðîäíèì ñâÿòîì.

Øàíîâí³ âèêëàäà÷³, âèñëîâëþºìî Âàì ãëèáîêó
âäÿ÷í³ñòü çà íåâòîìíó ïðàöþ, çà ïîêëèêàííÿ ñ³ÿòè
ìóäð³ñòü ³ çíàííÿ, çà òå, ùî âåñü ñâ³é äîñâ³ä Âè â³ääàºòå
âèõîâàííþ â ìîëîä³é ëþäèí³ ïîòðåáè äî ï³çíàííÿ
ñâ³òó, ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ãîòîâíîñò³ äî ïðàö³ íà áëà-
ãî ð³äíî¿ Óêðà¿íè. Íåõàé Âàøà ùîäåííà ñàìîâ³ääàíà
ïðàöÿ ïðèìíîæèòü äîáðî ó ñâ³ò³, áóäå ëåãêîþ ³ ðàä³-
ñíîþ, ïîâíèòüñÿ ñâ³òëîþ â³ðîþ ó ñâî¿ ñèëè ³ âèñîêå
ïðèçíà÷åííÿ íà çåìë³ – áóòè Ó÷èòåëåì!

Áàæàºìî Âàì â³ä÷óòòÿ ïîâíîòè ³ íåïîâòîðíîñò³
æèòòÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, íàòõíåííÿ, çä³éñíåííÿ
íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é, ùîá ó âàøèõ ðîäèíàõ çàâæäè
ïàíóâàëè çàòèøîê òà òåïëî.

Äîáðîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ùàñòÿ ³ òâîð-
÷èõ óñï³õ³â!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî

äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

×óäîâó ëþäèíó, äîðîãîãî ÷î-
ëîâ³êà, ìóäðîãî, òóðáîòëèâîãî
áàòüêà, í³æíîãî, ëàñêàâîãî ä³äó-
ñÿ, íåïåðåâåðøåíîãî ôàõ³âöÿ
ñâîº¿ ñïðàâè, íàä³éíîãî òà â³ðíî-
ãî äðóãà, íåçðàäëèâîãî òîâàðè-
øà, âì³ëîãî íàñòàâíèêà ìîëîä³

Âàñèëÿ Âàñèëüîâè÷à
ÉÎÂÁÀÊÀ

ç Ìóêà÷åâà ùèðîñåðäíî â³òàºìî
³ç 70-ð³÷÷ÿì! Ïîçäîðîâëÿþ÷è íàøîãî óëþáëåíîãî þâ³-
ëÿðà ç ñâÿòîì, êàæåìî: äå âçÿòè ñë³â, ùîá âäÿ÷í³ñòü ïå-
ðåäàòè, çà âñå äîáðî, çà ëàñêó ³ ëþáîâ, çà ñâ³ò îöåé, ùî
íàì ïîäàðóâàëè, ³ çà òåïëî, ùî äàðóºòå íàì çíîâ ³ çíîâ. Çà
÷óéíå ñåðöå, çà ùèðó òóðáîòó, çà â³÷íå áàæàííÿ äîáðà
íàì óñ³ì, çà ìóäð³ ïîðàäè, íåâòîìíó ðîáîòó, Âàì,
ð³äíåíüêèé, äîçåìíèé óêë³í.  Õàé ïðåêðàñíèì öâ³òîì Âàø
øëÿõ æèòòÿ ðÿñí³º, ñïîâíþþòüñÿ çàâæäè çàïîâ³òí³ ìð³¿.
Ùîá ë³ò áóëî íå ìåíøå ñòà, æèòòÿ ñâ³òèëîñü ñîíöåì, à
ùàñòÿ é ïðîìåí³ äîáðà äèâèëèñü ó â³êîíöå. Õàé êîæåí
ðàíîê ó æèòò³ ïðèíîñèòü ëèø óäà÷ó, âñüîãî íàéêðàùîãî
òà áëàã ³ ðàäîñò³ ó õàò³, õàé Ãîñïîäü ïî ìèëîñò³ Ñâî¿é
íàä³ëèòü Âàñ ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, ùàñòÿì, ðàä³ñòþ íà ìíî-
ãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äðóæèíà, äîíüêè Ñâ³òëàíà,
Òåòÿíà, çÿò³ Éîí³, Àíòîí³é, îíó÷êè – Êàðîë³íêà,

Ãàáð³åëà, ð³äí³, äðóç³…

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Öèìè âåðåñíåâèìè äíÿìè 70-òó îñ³íü ñâîãî æèòòÿ

çóñòð³÷àº

ÕÐÈÏÒÀ Åëåìèð ²âàíîâè÷!
Âàø þâ³ëåé – ùàñëèâà äàòà, ² ñóìí³âàòèñü òóò íå ñë³ä.

Âàø þâ³ëåé – öå íå ïðîñòî ñâÿòî, Öå çäîáóòêè âñ³õ
ðîê³â â æèòò³.

Òî æ õàé ó Âàñ ¿õ ùå áóäå áàãàòî,
Ùîá çä³éñíèëèñÿ çàäóìè âñ³ !
Íåõàé ñüîãîäí³ íàø³ ïðèâ³òàííÿ
Ó ñåðö³ Âàøîìó çàëèøàòü äîáðèé ñë³ä.
Ïðîæèòî íåìàëî íà á³ëîìó ñâ³ò³,
Òà ç íàìè, ð³äíåíüêèé, íàäàë³ æèâ³òü!
 Õàé ñîíå÷êî ó Âàøå â³êîíå÷êî ñâ³òèòü,
² ðàäóº ñåðöå âèñîêà áëàêèòü.
Âåñíà â³äøóì³ëà ñâî¿ì áóéíîöâ³òòÿì,
Âæå ë³òå÷êî ñòåëèòü ÿñí³ êèëèìè,
Òà ä³òè é îíóêè Âàì íèí³ ðàä³þòü,
Áî âñ³ Âàñ øàíóºìî é ëþáèìî ìè.
Âñì³õí³òüñÿ, òàòóñþ, õàé äàë³ òðèâîãè ìèíàþòü
Çàòèøíèé ³ òåïëèé Âàø ä³ì. Äî Âàñ íå çàáóäåì

í³êîëè äîðîãè, À íèí³ â³òàºì ñ³ìåéñòâîì!
Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äðóæèíà, ìàìà,

ñèí Â³òàë³é, äîíüêà
Ëåñÿ, íåâ³ñòêà ²ííà,âíóêè – Âàäèì, Äåíèñ òà

Êàòåðèíêà, ñâàõà Òåòÿíà âñ³ ð³äí³ òà áëèçüê³...

 Цьогорiчна осiнь запам’�
ятається юнакам тим, що в
Українi вiдбудеться  останнiй
призов  на строкову вiйсь�
кову службу. З наступного
року  у Збройнi Сили Украї�
ни набиратимуть контингент
за контрактом.

 З цiєї нагоди у вiйськовiй
частинi в Мукачевi  вiдбу�
лася зустрiч з майбутнiми
випускниками  шкiл Мука�
чiвського району. Зустрiч
органiзовано з iнiцiативи
командування  вiйськової
частини 1556, об’єднаного
вiйськкомату та Мука�
чiвського районного Центру
зайнятостi населення.

 Про мету заходу розповiв
у своєму виступi  заступник
командира  частини з вихов�
ної роботи пiдполковник
Боднар Є.М. Вiн розповiв
про буднi солдатiв  i офi�
церiв, детально роз’яснив
положення з Указу паро кон�
трактну службу у Збройних
Силах України. Думками з
цього приводу подiлилися
заступник  вiйськового комi�

НА СЛУЖБУ ВIТЧИЗНI
сару  та начальник  район�
ного центру зайнятостi. Учнi
переглянули кiноролик про
контрактну службу.

 Друга  частина зустрiчi
була  ще цiкавiшою. Учас�
никiв  було роздiлено на гру�
пи—”по колу” юнаки вiд�
вiдали музей Бойової слави
частини, казарми, їдальню,
мали можливiсть оглянути i
потримати у руках бойову
зброю i навiть сфотографу�
ватися при цьому на згадку.

 Пiдсумки  зустрiчi пiдбив
заступник командира части�
ни з виховної роботи. При
цьому офiцер вiдповiв на
запитання, якi цiкавили
юнакiв. Така екскурсiя i щира
спiварозмова залишили
добре враження у майбутнiх
випускникiв шкiл i, судячи з
розмов, у багатьох з них за�
родилося бажанння пiсля
закiнчення школи  служити в
армiї за контрактом.

 I.ЧОРIЙ,
вчитель Верхньокоро�

пецької ЗОШ.

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÐÅªÑÒÐÀÖ²¯

 ÀÊÒ²Â ÖÈÂ²ËÜÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ
  Стаття 9.Закону України “Про державну реєстра�

цію актів цивільного стану” вказує, що Державна реє�
страція актів цивільного стану  проводиться  з метою
забезпечення  реалізації  прав фізичної особи та офіц�
ійного визнання і підтвердження державою фактів на�
родження фізичної особи та її походження, шлюбу, ро�
зірвання шлюбу, зміни імені, смерті.

Державна  реєстрація  актів  цивільного  стану прово�
диться шляхом складення актових записів цивільного
стану.

Актовий  запис  цивільного  стану  –  це  документ
органу державної   реєстрації   актів   цивільного  стану,
який  містить персональні відомості про особу  та
підтверджує  факт  проведення державної реєстрації
акта цивільного стану.

Актовий запис    цивільного    стану   складається   у
двох примірниках.

Інформація, що міститься в актовому записі цивіль�
ного  стану, є конфіденційною і не підлягає розголо�
шенню.

Актовий запис  цивільного  стану є безспірним дока�
зом фактів, реєстрація яких посвідчується,  до спрос�
тування  його  в  судовому порядку.

Зразки  актових  записів  цивільного  стану затверд�
жуються Кабінетом Міністрів України.

Для державної реєстрації актів цивільного стану  по�
дається паспорт   або  паспортний  документ  заявника
та  документи,  які підтверджують факти, що підлягають
державній реєстрації.

Правила проведення державної реєстрації  актів
цивільного стану,  внесення  змін  до  актових  записів
цивільного стану,  їх поновлення  та  анулювання  зат�
верджуються   центральним   органом виконавчої  вла�
ди  у  сфері  державної реєстрації актів цивільного
стану.

Особливості   проведення   державної   реєстрації
актів цивільного  стану  дипломатичними представниц�
твами і консульськими установами України  визнача�
ються  Консульським  статутом   України та інструкцією
про державну реєстрацію актів цивільного стану,  яка
затверджується центральним органом виконавчої вла�
ди із забезпечення  реалізації  державної  політики  у
сфері  зовнішніх зносин України за погодженням із  цен�
тральним  органом  виконавчої влади у сфері держав�
ної реєстрації актів цивільного стану.

Органи  державної реєстрації актів цивільного стану,
крім дипломатичних   представництв   і  консульських
установ  України, подають органам державної податко�
вої служби відомості про фізичних осіб  для  внесення
або  зміни  таких  даних у Державному реєстрі фізичних
осіб  �  платників  податків.  Відомості  передаються  у
вигляді  відповідних  облікових  карток  за  формою,
встановленою центральним органом державної подат�
кової служби  та  погодженою  з Міністерством   юстиції
України,  у  разі  проведення  державної реєстрації  на�
родження,  смерті,  повторної  видачі  свідоцтв  про
державну реєстрацію актів цивільного стану,  прове�
дення реєстрації інших актів цивільного стану,  що по�
в’язані  із  зміною  прізвища, імені,   по  батькові  чи
інших  даних  про  фізичну  особу,  які включаються  до
Державного  реєстру  фізичних  осіб  �  платників по�
датків.  Порядок  взаємодії  між  органами  державної
податкової служби та органами реєстрації актів цив�
ільного стану відповідно до Податкового кодексу   Ук�
раїни та  цього  Закону встановлюється Кабінетом
Міністрів України.

М.ГЕЛЕГАН, провідний спеціаліст

відділу ДРАЦС по м. Мукачево.



 Допоможемо Вам вигідно зняти
або здати в оренду квартиру в Му�
качеві. Тел. 066�0728915

 Здам у найм  2�кімн. квартиру
умебльовану  у районі Окружної.
Тел. 063�2053705, 063�1747370, 066�
402836.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобу�
дові  у центрі міста  на вул. Пар�
канія,  2 усіма зручностями,
умебльована і з побутовою тех�
нікою. Зверт. 050�2158654.

     Здається в оренду частково
умебльована 2�кімнатна квартира
з автономним опаленням  в Росви�
гові. Тел. 0502650432.

     Продам торгову точку на ринку
“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий
бізне. тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне при�

міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерц�

ійну діяльність 22 кв. м на вул. Яр
Мудрого,15�6.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мука�

чеві  на вул. Духновича та в старо�
му Пасажі з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщен�

ня під склад 100 кв.м по вул. Кри�
лова, 15�А, біля елеватора.
Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�

гову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Рос�
вигові.  Зверт.: 050�5530508

Продається окремий про!
мисловий об’єкт  в Мукачеві,
(незавершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

Здаються в оренду торгові
приміщення з повним євроре�
монтом, площею 150 кв. м. та 80
кв. м. в центральній частині
Мукачева у старому пасажі біля
магазину «Беатріса», та по вул.
Духновича. Звертатися за тел.:
050 504 86 34, 050 582 00 85.

     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

ТЕРМІНОВО:
набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів,опікунок, робіт�
ників на м’ясокомбінати.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
термінова реєстрація в кон�
сульстві.

Ліцензія МПСП № АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеї, 2.

Тел. 0975500127,
0501357373

Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації. Тел.:
095 337 64 50.
     Продається добротний будинок з

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

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

     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.

     Продам, або здам у найм
умебльований будинок в с. Клю!
чарки сімейній парі на договірних
умовах. Звертатися 050!
2733765.

     В селі Обава на центральній вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову. Довідки
тел.: 095�840�40�13.

     На околиці Мукачева(3 км.)  в Ст.
Давидкові, у  500 метрах від траси
Київ�Чоп  2 спарених ділянки (20 со�
тин). Одна ділянка  забудована, дру�
га – для перспективного будівницт�
ва. У будинку – 3 окремі кімнати, дві
кухні, ванна, комора, веранда,
підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад,
ловгош, виноградник. Ціна – догові�
рна. Зверт 050 17 17 572.

     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.
     Продається земельна ділянка  на

Ловачці (5,5 сотин), є сад, виноград�
ник, недобудований підвал.

Зверт. 2�34�80.
     Продається  ДЕШЕВО(!) житло!

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

 Т.: 050!6714841.
     Продається у Лісарні  земельна

ділянка 41 сот. І нежилий будинок. По�
ряд струмок, водоймище. Ціна 33 тис
у.о. Дзвонити 4�26�02.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки.  Тел.
050�5530508.
     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
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.
     земельна ділянка під забудову 10

сотин в районі Паланку, "нульовий"
фундамент. Всі дозвільні документи.
Ст. ціна 11 тис. у.о.

Звертатися 4�26�02, 063�8024888.
     Продається земельна ділянка з

дачним будинком  в районі урочища
"Ловачка" (поряд з пекарнею). Ціна
договірна . Звертатися тел.. 2�32�95,
0�95�8413436.
     Продається приватизована дачна

ділянка у районі  вул. Північної (коопе�
ратив "Автомобіліст") , 4 сотини, є буд�
ка з верандою, сад, виноградник,
світло, балонний газ.
Зверт. 066�150�14�18.
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     Продается 2�х комнатная кварти�
ра в 4�х квартирном кирпичном доме
по ул. 26 октября. Застекленный бал�
кон, подвал, место для гаража.

Тел.: 2�47�92 в любое время.
     Квартира 1�кімн. квартира по вул.

Руська  на 4�му поверсі 5�ти поврехо�
вого будинку, 41 кв. м., два балкони,
нове планування, вставлені вікна,
двері, нова електропроводка.

 Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).
     Розміняю 2�кімн. квартиру з усіма

комунальними зручностями  у цент�
ральній межі міста з городом і палісад�
ником на 1�кімнатну  з усіма зручнос�
тями (крім вул. Франка) з незначною
доплатою. Звертатися 050�9141031
     Продається 2�кімнатна квартира  в

Мукачеві на вул. Одеській (ДОС) пл. 43
кв.м., 2 балкона, євроремонт, автон.
опалення. Дзвонити 050�9444185.
     Продається  2�кімн. квартира (54

кв.м.) у цегляному будинку  на вул. К.Ка�
рого у затишному місці. Євроремонт,
автоном. опалення, паркет, роздільні
кімнати, балкон, велика лоджія – все
засклене. Дзвонити 0502313973.
     Терміново продам 2�кімнатну квар�

тиру на 4 поверсі 5�поверхового цег�
ляного будинку на вул. Чернишевсько�
го в Мукачеві, р�н Паланок. Вартість �
23 тис. у.о. Кімнати окремі, два балко�
ни, лоджія, є кладовка. Ванна та туа�
лет окремо. Великий коридор.

Переваги: квартира тепла, розта�
шована у зеленому районі міста. По�
руч садочок та вищий навчальний зак�
лад. Є кілька магазинів. Від кінцевої
зупинки автобуса � 5 хв. Хороші сусіди.
Із балконів квартири видно замок «Па�
ланок».

Стан квартири: потрібен ремонт,
центральне опалення відімкнене.

Тел. 0506001388 Альона.

      Продається  або розмінюєть�
ся  на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з
доплатою будинок  в Чинадієві  на
вул. Гойди 9152 кв.м.) 15 сотин
землі, літня кухня (Ціна договірна)

Зверт.  0663800128.

     Продається 2�кімнатна квартира
50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхового
будинку  в районі педінституту.  Вікна –
на тиху зелену зону.       В квартирі –
паркет, кахель, домофон. Ціна 26 тис.
у.о.  Дзвонити 099 946 37 90
      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.
Т. 095!4604332, 0954751346.

     Продається  2�кімнатна квартира
в Мукачеві  на вул. Одеській, 4�й, 2 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, госпо!
дарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

     Продається недорого невеликий
будиночок у Мукачеві.

Дзвонити 095�137�70�56.
     Терміново продається 2 кім. квар�

тира на 3 поверсі 40 м.кв., середній
стан, стартова ціна 13500 у.е.

Тел. 0661543416
     Продається  3�кімнатна кварти�

ра  50 кв.м. на 5�му поверсі у цегляному
будинку  на вул. Сеченова . Є автоном�
не опалення . Ціна договірна. Зверта�
тися 095�3552378. 095�5672745.
0663550495.

     Продається особняк у центральній
частині м. Свалява – двоповерховий
спарений будинок  на два входи (за�
гальна площа 270 кв.м., житлова�128
кв.м., 2 холи, літня кухня, зимовий сад,
зем. ділянка 4,3 сотки. Т. 0507224512
     будинок в центрі Мукачева загаль�

ною пл. 230 кв.м. і житловою�170  кв.м.,
земельна ділянка 4 сотини, є гараж,
господарські приміщення. Стартова
ціна 190 тис . у.о.  Тел. 099�34�62800
     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.

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ äî-
ðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà Iòàëiÿ).
Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.: 0955338189.

  Îðåíäà

     УТЕПЛЕННЯ  ЖИЛИХ І
ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД
ПЕРЛІТОВОЮ ШТУКАТУР!
КОЮ. Екологічно, швидко,
надійно!

Звертатися: 0505013003,
067!5413003,063!4133131.

     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.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

слюсарі, сантехніки, елект�
рики на постійне місце

роботи. Інформація
по тел. 0509425800.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099!3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

     Продається «Хюндай Матрікс»,
2008 р. в хорошому технічному стані.�
Сріблясто�сірого кольору, повна ком�
плектація. Ціна договірна

 Тел. 0509509873
     Продається  «Шкода�Октавія»

білого кольору  в доброму технічному
стані та бджоло пасіка у с. Вишково
Хустського району. Тел.  0974748181.
     Продається  "Москвич"�2140  з

ст. ціною 500 у.о.  с. Н. Давидково, вул.
Набережна, 36. Зверт. 0509710433.

  Êóïëþ

  Продаються 2 крысла б/к у хорошо�
му стані “ракушка” темнокоричневого
кольору).  Тел.: 099 059 18 84
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.
     Для любителів собак пропонують�

ся цуценята. Зверт 066�034 30 33.
     продається  НЕДОРОГО  диван�

ліжко (б�у ) у хорошому стані.
Тел. 066�089�17�27.

     продається шведська гімнастична
"стінка" (ціна –1000 грн.), в подарунок�
дитяча "гірка". Зверт. 050�1982008.

     Продаються  кімнатні квіти  «Мо�
нетне дерево» висотою понад 1 м.,
кактус — до 1 м. Кущовий фікус.

Зверт. 0990537823.
     Продається периста пальма фінік

канарський. Тел. 0990320333.
     Продаються меблі (спальний ком�

плект) у хорошому стані.
Зверт. 095�2055531.

     Продаються кімнатні квіти («те�
щин язик»), 15 шт. висотою 1 м і більше.
Зверт. 3�54�96.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

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.

     2�х, 3�х кімнатну квартиру. Дзво�
нити 0673126837.
     1�2�кімн. квартиру у центрі

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

  Ðîáîòà

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
 По догляду за одинокими та

престарілими людьми, які меш�
кають у власному житлі.

Зверт. 066!0343033.

  Продаються  дві дійні кози і
дві козочки. Дзвонити 0992175426.

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.

Мережа бару!піцерії
 “Спорт!бар “ДОПИНГ”+

”Бобо!піца”
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

бажаючих працювати

БАРМЕНАМИ
та ОФІЦІАНТАМИ.

Пропонуємо безкоштовне на�
вчання даним професіям, ви�
соку заробітну плату (плюс про�
цент від виручки) та офіційне
працевлаштування

Зверт. 066 369 72 72

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
МАЙСТЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ

МЕТАЛО!ПЛАСТИКОВИХ
ВІКОН ТА КОНСТРУКІЦІЙ

Тел.: 095 897 05 91

Продаются промышленные
двохигольчатые роликовые
швейные машины Minerva в
хорошем состоянии.

 Тел.: 050 101 38 96;
063 848 63 10

     Продається дача в районі вул..
Північної. Сад, виноградник. Є коло�
дязь. Поряд світло, газ.

Дзвонити 4�23�16.
     Продається  недорого садова

ділянка 5, 5 сотини у районі Ловачки
(одна з кращих міських околиць Мука�
чева) До автобусної зупинки 200�300
грн. Є підвал, виноградник, фруктовий
сад.

 Звертатися м.Мукачево, вул. Миру,
65 кв 5. Алмаші М.
     Продається будинок в Мукачеві

на  вул.  Л. Шевцової , пл75 кв. м. госпо�
дарські  прибудови, всі комунальні ко�
мунікації. Гараж, літня кухня, 5 сотин
землі. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.

ПРИЙМУ НА РОБОТУ
ПЕКАРІВ

Конт тел. 050!1003088.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ДИСПЕТЧЕРА ТАКСИ

Обращаться
по тел. 050!989!24!44

Продається діючий бізнес
– кафе!бар, організоване в

приміщенні ресторану
“Виноград”

по вул. Маргітича, 16/2.
Тел.: 050 978 56 47

     Продається бібліотека «Ми�
ровая библиотека для детей»—50
томів. Дзвонити 0502186363.

Даю уроки математики
для учнів  4!9 класів.

Тел. 5!49!64. 066!9513691.

     Продаються: сталь литова
1,55х1,44х1,5 мм; труба газова
3х50х4 мм (1 шт); 3,50х50х4мм
(1 шт); 4х40х5 мм (2 шт);
4х32х3мм (1 шт); блоки бетонні
75х20х11 см (10 шт) плитка бе!
тонна 20х20х2 см (90 шт) піч
“Перемога” (цегляна топка, ба!
чок, духовка). Т.: 066 142 26 29.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
 ВАНТАЖУ

МІКРОАВТОБУСОМ
по Мукачеву, оласті та Україні.

Недорого.

Зверт. 066!53!55870.

Продается дом. Срочно!
Недалеко от центра. После ка�

питального ремонта (новая штука�
турка/шпаклевка/покраска из�
нутри и с наружи, новое отопле�
ние, утеплен снаружи пеноплас�
том, армопояса, пластиковые
окна, вентиляция), мансардный
этаж и новая крыша построены в
2011г. 2 ванны, комнат: 9,жилых
этажей: 2, площадь дома: 260 м2,
участок: 5 соток. Стены: кирпич
саманный.

Гараж, двор вымощен тротуар�
ной плиткой. Хороший район, ря�
дом парк, автоб.остановка 100м.
школа – 50 м., до центра 1.5 км.

тел. (050) 688!72!24 ! Игорь



ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»

 ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:
� формувальники залізобетонних виробів – 4 чол.;
� верстатники деревообробних верстатів – 6 чол.
   (посвідчення або ПТУ);
� машиніст (кранівник) баштового, козлового,
     мостового кранів – 1 чол.;
� інженер  виробничо�планового відділу
    по залізобетону. З будівельною вищою освітою.;
� токар;
� рамник пилорами Р�63;
� рамник стрічкової пили;

За довідками звертатися за адресою:
м. Мукачево, вул. Духновича, 105 (завод ЗБВіК

біля з/д переїзду) Тел.: 2-15-85

Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999993 æîâòíÿ 2013 ð.

¹ 39 (990)¹ 39 (990)¹ 39 (990)¹ 39 (990)¹ 39 (990)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

Управляюча компанія
ТОВ "І.Т.В. Сервіс Плюс"

прийме на роботу працівників
на наступні посади :

� інженер по охороні праці та техніці безпеки;
� бухгалтер;
� бухгалтер�комірник;
� касир;
� секретар�діловод;
� слюсар�сантехнік;
� електрик;
� водій.

Звертатися по суботах з 10.00 год. по 12.00
год. до заступника директора за адресою :

м.Мукачево, вул.Ужгородська, 17.

Відокремлений підрозділ «Ужгородська дистанція електро�
постачання» ДТГО «Львівська залізниця» повідомляє про кло�
потання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря. ЄДРПОУ 05391324

Мукачівський хід:
Фактична адреса: 89600, Закарпатська обл. м. Мукачево,

вул. Менделеєва, 3В
Юридична адреса: 88000, Закарпатська обл. м. Ужгород,

вул. Пирогова,1
Основним видом діяльності підрозділу є передача елект�

роенергії.
На території знаходиться 2 джерела викиду забрудню�

вальних речовин – акумуляторна та зварювальні роботи.
Зауваження та пропозиції надсилати протягом 30 календар�
них днів в Мукачівську міську раду:

89600 м. Мукачево, вул. Пушкіна,2  (031 31) 5�49�51

     Втрачену Довідку Ф�4ООП, видану  Гоцик Ірині
Анатоліївні (2200604649) Мукачівською ОДПІ, вважати
не дійсною.

     Втрачену Довідку  Ф� 4ООП, видану Готько (Хома)
Ірині Юріївні (3120100465) Мукачівською ОДПІ, вважати
не дійсною.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

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

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

товлення склопакетів.

1) Терміново продається  2 кім. квартира 2 поверх в
районі «Пентагон», автономне опалення, металопласти�
кові вікна, хороший стан. 0661543416

2) Терміново продається  земельна ділянка 10 сот в
Павшино біля траси Мукачево�Берегово. Стартова ціна
12000 у.од. 0661543416

3) Продається або здається в оренду шостиграник
пл. 32 кв.м. на ринку «ГІД» ст.ціна 20000 у.од., тогр.
0661543416

4) Продається або здається в оренду офісне при�
міщення пл. 105 кв.м. по вул. Миру, ціна договірна.
0661543416

5) Терміново продається 3 км. Квартира, 5 поверх вул.
Закарпатська, без ремонту, ст. ціна 22000 у.од., торг.
0661543416

6) Грошові позики під заставу, без довідки про дохо�
ди 0661543416

7) Здається в оренду офісне приміщення пл.. 48 кв.м.,
по вул. Пушкіна, пішохідна зона. Телефон, Wi�Fi, можлива
оренда половини приміщення. 0661543416

8) Продається земельна ділянка 7 сот по вул. Черво�
ноармійська, заїзд з боку 7 училища, ст. ціна 23000 у.од.
0661543416

9) Продається будинок пл. 120кв.м., по вул. Кубансь�
ка, потребує ремонту, ст. ціна 45000 у.од.  0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

39 (990)39 (990)39 (990)39 (990)39 (990)
 10 10 10 10 10 3 æîâòíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ê³íö³ ç ê³íöÿìè ìîæíà çâîäèòè áåç ê³íöÿ. (Ë. Ëåîí³äîâ).Ê³íö³ ç ê³íöÿìè ìîæíà çâîäèòè áåç ê³íöÿ. (Ë. Ëåîí³äîâ).Ê³íö³ ç ê³íöÿìè ìîæíà çâîäèòè áåç ê³íöÿ. (Ë. Ëåîí³äîâ).Ê³íö³ ç ê³íöÿìè ìîæíà çâîäèòè áåç ê³íöÿ. (Ë. Ëåîí³äîâ).Ê³íö³ ç ê³íöÿìè ìîæíà çâîäèòè áåç ê³íöÿ. (Ë. Ëåîí³äîâ).

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 – 18,5 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè. Êàðòèíà êðî-
â'þ". 06.05, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 07.50, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.35 Õ/ô "Ìîñêâà
ñëüîçàì íå â³ðèòü" (1). 12.25 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè
æ³íîê". 15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.20 "Êóá -
4". 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 23.35
"Îäèí çà âñ³õ". 01.00 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.50 Õ/ô "Çàãàëüíà òåðà-
ï³ÿ - 2" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî" (1)
.07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/
c "Ïîäðóææÿ". 09.10, 14.10, 21.40
Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00 Õ/ô "45 ñåêóíä"
(1). 12.05 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü.
Ïðàâíó÷êà Áðåæíºâà ìåøêàº ó áî-
æåâ³ëüí³. ×àñòèíà 3 ". 13.10 Ëþá-
ëþ! ×åêàþ! 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà
.17.20 Ò/c "Ñë³ä" (1). 18.00 Ò/c "-Ïî-
ö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/c
"Áåðåãîâà îõîðîíà" (1). 23.30 Õ/ô
"Ëþäèíà-âîâê" (2).  01.30 Ïðîô³ëàê-
òèêà ïåðåäàâà÷à.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãî-
âîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.50 Êîñ-
ìåòè÷íèé ðåìîíò. 13.55 Áîãèíÿ øî-
ï³íãó. 18.00 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî.
19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Â³òàëüêà.
21.00 Êðà¿íà Ó. 22.00 ²Íàðîäíèé
àðòèñò. 22.30 Ðóñî òóðèñòî. 23.00
Äóðíºâ+1. 23.40 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.20 ×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 00.45
Òåîð³ÿ çðàäè. 01.40 Òâîþ ìàìó!
02.30 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 -Ò/ñ. 12.25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ"
. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - Äîê/ñ. 14:00 - Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 -Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16.40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/
ô. .17.50 - Ì/ô 18.15 -Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Õ/ô. 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 21.55 - " Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -Ò/ñ.
22:50 -Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.30, 08.30, 19.55, 00.30 Ïîãîäà.
09.00 Õ/ô "Ïàðê Þðñüêîãî ïåð³îäó-
2". 11.40 Õ/ô "Ïàðê Þðñüêîãî ïåð³î-
äó-3". 13.30, 14.35 Kids Time. 14.50
Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Øàôà. 16.50, 00.35
Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé â³ê". 18.00,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.00, 00.25
Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ
"Îñòàíí³é ç Ìàã³êÿí". 22.00 Ò/ñ "Äî
ñìåðò³ âðîäëèâà". 23.00 Ñï³âàé,
ÿêùî çìîæåø. 01.40 Ò/ñ "²ñòâ³ê" (2).

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 7 ÆÎÂÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.20 Ïîãîäà. 15.25 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ. 15.35 Êíèãà.ua. 16.05 Ò/ñ
"²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åðíÿºâà" 5,6ñ.
17.40 Ñ³ëüðàäà .17.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.50 Àãðî-News. 19.10 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó.
21.45 Þâ³ëåéíà ïðîãðàìà Â.Á³ëî-
íîæêà 1÷. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.15 Ñïîðò .23.20 Ïîãîäà.
23.25 Õóä. ô³ëüì "Áîìæ". 6 ñ . 00.20
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40 Íà ñëóõó.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. 03.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20 ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåð-
íåííÿ äîäîìó" (1). 11.00 Ò/ñ "Ëå-
ãåíäè ïðî Êðóãà". 15.00 Ò/ñ "Òèñÿ-
÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåðíåí-
íÿ äîäîìó" (1). 20.15, 01.50 Ò/ñ
"Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 22.10,
05.10 "Ãðîø³". 23.35, 03.20 Õ/ô "Àëü-
ôà Äîã" (2).

IÍÒÅÐ
09.10 Õ/ô "Àñÿ". 11.15, 12.20 Ò/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.35 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Æäè
ìåíÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Äåëüòà". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Äóðíà
êðîâ". 22.30 Ò/ñ "Áåçîäíÿ". 00.25 Õ/
ô "Òðàíñôîðìåðè 2: Ïîìñòà çàíå-
ïàëèõ" (2). 03.00 Ïîäðîáèö³. 03.30
Õ/ô "Êàçêà ïðî æ³íêó òà ÷îëîâ³êà"
(1).

 ICTV
06.15, 07.25 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.20
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.30 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 10.20 Ãîëîâíà ïðîãðàììà.
12.00, 13.00 Ò/ñ "Íåáî ó âîãí³".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâî-
ëè". 22.10 ×åòâåðòà âåæà. 23.10,
03.30 Ñâîáîäà ñëîâà. 01.10 Õ/ô
"Æàõ íà âóëèö³ Â'ÿç³â" (2). 02.45
Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.40,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 Ò/ñ "Õàòíÿ ðîá³òíè-
öÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 00.25 Ò/ñ
"ßñì³í". 16.00, 01.10 "Ó íàø ÷àñ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Ðîçâ³äíèö³". 22.40 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.15 Í³÷í³ íîâèíè. 23.25 "Ïî-
çíåð".

ñòîðîíà Ì³ñÿöÿ" (2).

 ICTV
06.35, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.50 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.15 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30,
16.40 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.15, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Ðóéí³âíèê" (2).
01.40 Íàâ÷³òü íàñ æèòèè. 02.30 Õ/ô
"Æàõ íà âóëèö³ Â'ÿç³â-2: Ïîìñòà
Ôðåää³" (2). 03.55 Ò/ñ "Ïîãîíÿ".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.40,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 Ò/ñ "Õàòíÿ ðîá³òíè-
öÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 00.25 Ò/ñ
"ßñì³í". 16.00, 01.10 "Ó íàø ÷àñ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 18.55, 02.05 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Ðîçâ³äíèö³". 22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò"
.23.15 Í³÷í³ íîâèíè. 23.25 "Âîëÿ ³
ñïðàâåäëèâ³ñòü".

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàííÿ ñïðà-
âà æóðíàë³ñòêè". 06.25, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.10, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.55 Õ/ô
"Ïîâåðíåííÿ áëóäíîãî òàòà" (1).
11.55 Õ/ô "Êîõàííÿ íà äâà ïîëþñè".
13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 15.00
"Çâàíà âå÷åðÿ".  18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.25 "Âðÿ-
òóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2". 23.25 "Êîõà-
íà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 02.55 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ" (1). 03.35 Õ/ô "Çàãàëü-
íà òåðàï³ÿ - 2" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.00
Ïîä³¿. 07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/c "Ïîäðóææÿ".
09.10, 13.10, 21.40 Ò/c "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/c "Óìîâè êîíòðàêòó 2" (1).
12.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü.
Ïåðøå ³ îñòàííº êîõàííÿ". 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 17.20 Ò/c "Ñë³ä" (1).
18.00 Ò/c "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ"
(1). 19.20, 03.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.00 Ò/c "Áåðåãîâà îõî-
ðîíà" (1). 23.20 Ò/c "Ìåíò ó çàêîí³
4" (1). 01.20 Õ/ô "Ëþäèíà-âîâê" (2).
04.00 Õ/ô "Âåëèêèé ïðîðèâ Áåòõî-
âåíà" (1).

Ò Å Ò
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 09.00, 16.00
Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/
ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 12.50 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 13.55
Áîãèíÿ øîï³íãó. 18.00 Ëþáîâ ç ìàé-
áóòíüîãî. 19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00
Â³òàëüêà. 21.00 Êðà¿íà Ó. 22.00 ²Íà-
ðîäíèé àðòèñò. 22.30 Ðóñî òóðèñ-
òî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.20
×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 00.45 Òåîð³ÿ
çðàäè. 01.40 Òâîþ ìàìó! 02.30 Äî
ñâ³òàíêó.

íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷" .13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 Ò/ñ "Õàòíÿ ðîá³òíè-
öÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 00.25 Ò/ñ
"ßñì³í". 16.05, 01.15 "Ó íàø ÷àñ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Ñòàíèöÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30 "Ïîë³òè-
êà".

ÑÒÁ
05.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Òàºìíèöÿ ïðî-
êëÿòîãî äåðåâà". 06.30, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.15, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.50
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âñ³ ÷îëîâ³êè
ñâî...?". 10.55 "Âðÿòóéòå íàøó
ñ³ì'þ - 2". 13.55 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "ÌàñòåðØåô - 3". 00.55 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.45 Õ/ô "Çàãàëü-
íà òåðàï³ÿ - 2" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.55
Ïîä³¿. 07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/c "Ïîäðóææÿ".
09.10, 13.10, 21.40 Ò/c "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/c "Óìîâè êîíòðàêòó 2" (1).
12.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü.
Ç³ðêè ï³ñëÿ êàðíîãî ïåðåñë³äóâàí-
íÿ". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 17.20 Ò/
c "Ñë³ä" (1). 18.00 Ò/c "-Ïîö³ëóé!
Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 04.15 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/c
"Áåðåãîâà îõîðîíà" (1). 23.20 Ò/c
"Ìåíò ó çàêîí³ 4" (1). 02.10 Õ/ô "Ë³ñî-
âèê" (3) .04.55 Òîê-øîó "Íåõàé ãî-
âîðÿòü".

Ò Å Ò
07.00 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 09.00, 16.00
Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/
ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 12.50 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 13.55
Áîãèíÿ øîï³íãó. 18.00 Ëþáîâ ç ìàé-
áóòíüîãî. 19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00
Â³òàëüêà. 21.00 Êðà¿íà Ó. 22.00 ²Íà-
ðîäíèé àðòèñò. 22.30 Ðóñî òóðèñ-
òî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.20
×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 00.45 Òåîð³ÿ
çðàäè. 01.40 Òâîþ ìàìó! 02.30 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 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 -Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/
ñ . 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ" .
14.45 -Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". .16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:25 -  "Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 - "Ìàºø ïðàâî" . 20.45 - "Àê-
òóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â
10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -Ò/ñ.
22.50 -Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
18.00, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25,
14.30 Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
16.00 Øàôà. 17.00, 00.15 Ò/ñ "Áàëü-
çàê³âñüêèé â³ê". 19.00, 00.05 Ðåïîð-
òåð. .19.20 Àáçàö! 21.00 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é ç Ìàã³êÿí". 22.00 Ò/ñ "Äî
ñìåðò³ âðîäëèâà". 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð". 01.10 Ò/ñ "²ñòâ³ê" (2).
01.55 Ò/ñ "Ìåæà" (2). 02.40 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.45, 03.45 Çîíà
íî÷³. 02.50, 03.50 Áîãäàí Õìåëü-
íèöüêèé.

×ÅÒÂÅÐ, 10 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.30 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó" 7ñ. 10.10 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëè" 7ñ. 11.10 Ïîãîäà. 11.15
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!. 12.00
Íîâèíè. 12.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15
Õ/ô "Ôðîíò çà ë³í³ºþ ôðîíòó". 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð .15.35 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ 16.30 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó" 7ñ. 17.10 Ò/ñ "²ç æèòòÿ êàï-
³òàíà ×åðíÿºâà" 9ñ. 17.55 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.55 Îñòàííº ïîïåðåäæåí-

02.25 Ò/ñ "Ìåæà" (2). 03.05 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 03.10, 03.45 Çîíà
íî÷³. 03.15, 03.50 Äåñÿòà ìóçà â
Óêðà¿í³.
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06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð.
06.05, 07.00, 08.00 Íîâèíè. 06.10,
07.05, 08.05 Ñïîðò. 06.15, 07.10,
08.10 Ïîãîäà. 06.15 Êðèâå äçåðêà-
ëî. 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25
Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà á³çíåñó.
07.35 Äîê. ô³ëüì "Ã.Ææåíîâ. Àãåíò
íàä³¿". 1 ÷. 08.20 Äîê. ô³ëüì "Ã.Ææå-
íîâ. Àãåíò íàä³¿". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè.  09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30 Ò/ñ "Òàºì-
íèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 6ñ.. 10.10 Ò/ñ
"Ìîñêâà. Òðè âîêçàëè" 5ñ. 11.10
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè. 12.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Êîðäîí äåðæàâè. 12.40 Õ/ô "Ôðîíò
áåç ôëàíã³â" 1ñ. 14.10 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.45
Êðîê äî ç³ðîê. 16.40 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" 5ñ. 17.25 Ò/ñ "²ç
æèòòÿ êàï³òàíà ×åðíÿºâà" 7ñ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.10 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 19.30 Ôîðìóëà çàõèñòó.
19.40 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
20.45 Ôåñòèâàëü ãóìîðó â Êîáëå-
âî. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Þâ³ëåéíà
ïðîãðàìà Â.Á³ëîíîæêà 2÷. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.25 Õóä.
ô³ëüì "Áîìæ". 7 ñ. 00.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.40 Íà ñëóõó. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
03.15 Ä/ô "Êîðîë³âñüêà ìå÷åòü â
²ñôàõàí³".

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.40 ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïî-
âåðíåííÿ äîäîìó" (1). 10.55 Ò/ñ
"Êàðàìåëü". 12.55 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 13.55, 05.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 15.00 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1). 16.45, 03.05 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåðíåí-
íÿ äîäîìó" (1). 20.15, 01.40 Ò/ñ
"Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 22.10
"Ì³íÿþ æ³íêó 8". 23.55, 03.30 Õ/ô
"Íåáåçïå÷íèé êâàðòàë" (2).

IÍÒÅÐ
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50
Íîâèíè. 09.10, 20.30 Ò/ñ "Äóðíà
êðîâ". 11.15, 12.20, 03.35 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.50
Ò/ñ "ßñì³í". 18.00, 04.15 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"Äåëüòà". 20.00, 03.05 "Ïîäðîáèö³".
00.30 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðè 3: Òåìíà

  «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" . 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11.05- Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 -Ò/ñ  . 11:50 - Äîê/ñ.
.12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð" .
12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
"Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 14.45 -Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00
-  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 -
Íîâèíè "×àñ". 22.00 -Ò/ñ. 22.50 -Ò/
ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.20 Ïîãîäà. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.30
Kids Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50
Øàôà. 16.50, 00.25 Ò/ñ "Áàëüçàê³-
âñüêèé â³ê". 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð.
19.20 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç
Ìàã³êÿí". 22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ âðîä-
ëèâà". 23.00 Çíàéòè Êðàéíüîãî.
01.30 Ò/ñ "²ñòâ³ê" (2). 02.15 Ò/ñ
"Ìåæà" (2). 03.00, 03.55 Çîíà íî÷³.
03.05 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³.
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11.10 Ïîãîäà. 11.15 Íåõàé Âàì áóäå
êîëüîðîâî!. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Ôîðìóëà çàõè-
ñòó. 12.35 Õ/ô "Ôðîíò áåç ôëàíã³â"
2ñ. 14.10 Ñâ³òëî. 14.30 Áëèæ÷å äî
íàðîäó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì)15.15 Euronews. 15.35
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40
Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Ëóêà Êðèìñüêèé. ß
ïîëþáèâ ñòðàæäàííÿ". 16.20 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 6ñ. 17.05
Ò/ñ "²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åðíÿºâà" 8ñ.
17.50 Ïðî ãîëîâíå. 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.05 Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìî-
ðà". 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó.
21.45 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Õóä.
ô³ëüì "Áîìæ". 8 ñ. 00.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.40 Íà ñëóõó. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.35
Ïðî ãîëîâíå. 01.55 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20, 03.20 ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 11.00 Ò/ñ
"Êàðàìåëü". 13.00 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 14.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
20.15, 01.50 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêà-
ðàííÿ" (1). 22.10, 04.55 "Òåðèòîð³ÿ
îáìàíó". 23.35 "Òà÷êè - 2". 00.15,
03.35 Õ/ô "×îðíèé ïåñ" (2).

IÍÒÅÐ
 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 09.10, 20.30
Ò/ñ "Äóðíà êðîâ". 11.15, 12.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.50 Ò/ñ
"ßñì³í". 18.00, 04.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Äåëü-
òà". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 00.30 Õ/ô
"Õðàíèòåë³" (2). 03.10 Ä/ô "Ñóðîãà-
òè".

 ICTV
06.25, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.40 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 ×åòâåðòà âåæà. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè .10.30, 16.40 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.15, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Äåâ'ÿòü æèòò³â"
(2). 01.15 Ñòîï-10. 02.10 Õ/ô "Æàõ
íà âóëèö³ Â'ÿç³â-3: Âî¿íè ñíó" (2).
03.45 Ò/ñ "Ïîãîíÿ".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Ò Å Ò
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1) 10.40 Ì/ô "Íåçíàéêà íà Ì³ñÿö³"
(1). 12.40 Îáåðåæíî, ä³òè! 14.10 Õ/

ô "Êðèõ³òêà ç Áåâåðë³ - Ã³ëëç" (1).
16.05 Õ/ô "Îñò³í Ïàóåðñ: Ëþäèíà-
çàãàäêà ì³æíàðîäíîãî ìàñøòàáó"
(1). 18.00 Õ/ô "Íÿíüêè" (1). 20.00
Êðà¿íà Ó. 21.00 Â³òàëüêà 22.00
Ï³âäåííå Áóòîâî. 23.00 Ò/ñ "Àìå-
ðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ æàõó. Ïðèòóëîê"
(3). 01.00 Õ/ô "Ïðîäàâùèöÿ" (2).
02.40 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð).
12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/ñ. 16.20 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Õ/ô. 18.30 - ïðî-
ãðàìà "Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 19:00 -
Íîâèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20:05 -Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35
- Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.10 Ìÿñîóïêà. 09.05 Óðàëüñüê³
ïåëüìåí³. 10.50 Øóðî÷êà .12.30
Ðóä³. 14.15 Äîðîñë³, ÿê ä³òè. 15.15
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.00 Ì/ô "Õîðîáðà
ñåðöåì". 20.00 Õ/ô "Í³÷íà âàðòà".
22.35 Õ/ô "Óáèòè Á³ëëà-2" (2). 01.20
Õ/ô "P.S. ß òåáå ëþáëþ" (2). 03.10,
03.50 Çîíà íî÷³. 03.15 Ïðèñòðàñò³
íàâêîëî ñèìâîë³êè. 03.35 Òà¿íñòâà
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè. 03.55
Ñ.Ïàðàäæàíîâ. Â³äêëàäåíà ïðå-
ì'ºðà. 04.10 Ä³àëîãè Â Ñ³ëüâåñò-
ðîâ.
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09.05 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 09.55
Îêîëèöÿ. 10.30 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì
ç Þ.Àêóí³íîþ. 10.55 Áëèæ÷å äî
íàðîäó. 11.25 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?
12.15 Êðîê äî ç³ðîê. 13.05 Ïîãîäà.
13.10 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 13.55
Çîëîòèé ãóñàê. 14.25 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 15.15 Êàðàîêå äëÿ äî-
ðîñëèõ. 16.15 Ïîãîäà. 16.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 16.50 Êðèâå
äçåðêàëî. 18.40 Ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Óìîðà". 20.30 Ìè õî÷åìî, ùîá
âè çíàëè. 20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.
20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.55 Óêðà¿íñüêèé
àêöåíò. 22.15 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â
Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóì-
êè. 23.30 Ïîãîäà. 23.35 Îë³ìï³éñü-
êèé âèêëèê. 23.55 Òîê-øîó "Äðóæè-
íà". 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.10
Ä/ô "Ëóêà Êðèìñüêèé. ß ïîëþáèâ
ñòðàæäàííÿ". 02.40 Äîêè áàòüêè
ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì. 02.55 Øêîëà
þíîãî ñóïåðàãåíòà.

 Êàíàë «1+1»
08.10 "Ðåìîíò +". 09.00 "Ëîòî-
çàáàâà". 10.00, 02.30 "Íåä³ëÿ ç
Êâàðòàëîì - 2". 11.00 "Ñìàêóºìî".
11.40 Õ/ô "Äæåíòëüìåíè, óäà÷³!" (1).
13.35 Õ/ô . "Äæåíòëüìåíè óäà÷³" (1).
15.30 "Âåëèêèé ïåêàðñüêèé òóðí³ð".
17.00, 20.15 Õ/ô "Ä³òè Âîäîë³ÿ".
19.30 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 22.30
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.35 "Ùî? Äå?
Êîëè? 2". 00.40 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ
æèâèõ ìåðö³â" (3). 03.20 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ - 1". 04.25 "Îïåðàö³ÿ
Êðàñà".

IÍÒÅÐ
05.05 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãó-
ìîðó "Þðìàëà 2012"". 06.35 Õ/ô
"Äîðîãà ìîÿ äîíå÷êà" (1). 08.25
"Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè
2013". 09.25 "Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñüêîãî". 10.00 "Îðåë ³ Ðåø-

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè. Ï³äêàçêà ç òîãî
ñâ³òó". 06.05 Õ/ô "Àâàð³ÿ - äî÷êà
ìåíòà" (1). 07.50, 18.20 "Íåéìîâ³ð-
íà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.10, 16.00
Õ/ô "Ï'ÿòà ãðóïà êðîâ³" (1). 15.00
"Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Íàö³îíàëü-

íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6".
00.10 "Êóá - 4". 01.35 Õ/ô "Çàãàëüíà
òåðàï³ÿ - 2" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.00
Ïîä³¿. 07.30, 15.25, 02.25 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/c "Ïîäðóææÿ".
09.10, 13.10, 20.00 Ò/c "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/c "Óìîâè êîíòðàêòó 2" (1).
12.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü. Àí³
Ëîðàê - óêðà¿íñüêà Ïîïåëþøêà"
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 17.20 Ò/c
"Ñë³ä" (1). 18.00 Ò/c "-Ïîö³ëóé! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 03.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.50 Ò/c "Ïðà-
âî íà ïîìèëóâàííÿ" (2). 04.00,
05.25 Ò/c "Áåðåãîâà îõîðîíà" (1).

Ò Å Ò
07.00 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 09.00, 16.00
Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 11.00
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè".
12.50 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 13.55
Áîãèíÿ øîï³íãó. 18.00 ²êîíà ñòèëþ
3ñ. 19.15 ²êîíà ñòèëþ 4ñ. 20.30 Õ/
ô "Íÿíüêè" (1). 22.30 Ðóñî òóðèñ-
òî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.20 ×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 00.45
Òåîð³ÿ çðàäè. 01.40 Òâîþ ìàìó!
02.30 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 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 -Ò/ñ. 12.00 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô. 14.00 -  "
Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
14:45 -Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô.
18:10 -Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:25 - "Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð).
20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -Ò/ñ . 22:55 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.10 Ïîãîäà. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.25
Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00
Øàôà. 17.00, 00.15 Ò/ñ "Áàëüçàê³-
âñüêèé â³ê". 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð.
19.20 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç
Ìàã³êÿí". 22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ âðîä-
ëèâà". 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
01.10 Ò/ñ "²ñòâ³ê" (2). 01.55 Ò/ñ
"Ìåæà" (2). 02.40, 03.15, 04.05 Çîíà
íî÷³. 02.45 Òá ïðî ÒÁ.

ÑÓÁÎÒÀ, 12 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

09.10 Àðì³ÿ. 09.20 Ïðàâîñëàâíèé
â³ñíèê. 09.50 Ïðåì'ºðà. Ìîìåíòè
æèòòÿ. 10.50 Ïîãîäà. 10.55 Ì³æíà-
ðîäíèé äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü "Ùàñ-
ëèâ³ äîëîí³ 2013". 12.30 Ïîãîäà.
12.35 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ. 13.10
Ïîãîäà. 13.15 Äîðîñë³ ³ãðè. 14.15
Ïîãîäà. 14.20 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
15.15 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 16.15
Ïîãîäà. 16.20 Çîëîòèé ãóñàê. 16.45
Áåíåô³ñ Ì.Ïîïëàâñüêîãî. 18.40
Êðèâå äçåðêàëî. 20.35 Ñëîâî ðåã³-

ãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 -Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðà-
âî". 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ"
(ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 14:45 -Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50
- Ì/ô. 18:15 -Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 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
09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
18.00, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25,
14.30 Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
.16.00 Øàôà 17.00, 00.10 Ò/ñ "Áàëü-
çàê³âñüêèé â³ê". 19.00, 00.00 Ðåïîð-
òåð. 19.20 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é ç Ìàã³êÿí". 22.00 Ò/ñ "Äî
ñìåðò³ âðîäëèâà". 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 01.05 Ò/ñ "²ñòâ³ê"
(2). 01.50 Ò/ñ "Ìåæà" (2). 02.30
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.35,
03.40 Çîíà íî÷³. 02.40 ²âàí Ìàçå-
ïà.

Ï’ßÒÍÈÖß, 11 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.40 Åðà á³çíåñó. 07.45 Õî÷ó âñå
çíàòè. 08.20 Åêñêëþçèâíå ³íòåðâ'þ.
08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30
Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 8ñ.
10.10 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîêçàëè"
8ñ.  11.15 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðî-
âî!. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.30 Õ/ô "Ôðîíò â òèëó âîðî-
ãà". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.25 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.45 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 16.45 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 8ñ. 17.25
Ò/ñ "²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åðíÿºâà"
10ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Ïî-
ãîäà. 19.15 Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìî-
ðà". 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.40 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ïîãîäà. 23.25
Õóä. ô³ëüì "Áîìæ". 10 ñ. 00.20 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.40 Íà ñëóõó. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ
äîäîìó" (1). 11.00 Ò/ñ "Êàðàìåëü".
13.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.00
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.00 Ò/ñ
"Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåð-
íåííÿ äîäîìó" (1). 20.15 "Ñêàçî÷-
íàÿ Ðóñü". 21.00 "Õî÷ó â Â²Àãðó".
23.00 Õ/ô "Äâàäöÿòü ñ³ì âåñ³ëü" (1).
01.15 Õ/ô "Íàòàë³" (3). 02.45 Õ/ô "Íà
ãðåáåí³ õâèë³" (2). 04.40 Õ/ô "Çàáî-
ðîíåíà ðåàëüí³ñòü" (2).

IÍÒÅÐ
05.00 Ò/ñ "Áåçîäíÿ". 06.30, 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 17.50 Íîâèíè. 09.10
Õ/ô "Ñòàëåâèé ìåòåëèê". 11.20,
12.20, 03.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.30 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". . 16.45 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
18.00 Õ/ô "Ï³çíº êîõàííÿ" (1). 20.00,
03.20 "Ïîäðîáèö³". 20.30, 23.00
"Øóñòåð Live". 21.00 "Ôóòáîë.
Çá³ðíÿ Óêðà¿íè - çá³ðíà Ïîëüù³".
00.45 Õ/ô "Âðÿòóâàòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà" (2). 05.10 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî".

 ICTV
05.10 Ñâ³òàíîê. 06.10, 07.30 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.15 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.35 Ç³ðêà YouTube. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30, 16.40 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.10,
22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.35, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.35
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 00.00 Õ/ô
"Áëåéä" (2). 02.15 Õ/ô "Æàõ íà âó-
ëèö³ Â'ÿç³â-5: Äèòÿ ñíó" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40, 14.55
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20 Ò/ñ "Õàòíÿ ðîá³òíèöÿ".
14.15 "Ñë³ä". 15.10 "Çà é ïðîòè". Òîê-
øîó. 16.05 "×åêàé íà ìåíå". 17.00 .
å÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Ëþäèíà ³ çà-
êîí". 18.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00 "×àñ"
20.25 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ". 22.50 "Íàéñà-
ì³ñ³íüêè!" 23.50 Õ/ô "Áàðõàíîâ ³ éîãî
îõîðîíåöü". 01.50 Õ/ô "Ïàðàñîëüêà
äëÿ ìîëîäèõ". 03.20 Õ/ô "Äèâíà ³ñòî-
ð³ÿ äîêòîðà Äæåê³ëà ³ ì³ñòåðà Õàé-
äà".

íÿ. 19.15 Äî 25-ð³÷÷ÿ äóåòó
"Ñâ³òÿçü". Êîíöåðòíà ïðîãðàììà.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.40 Êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåð-
äåöü". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.15 Ñïîðò. 23.20 Ïîãîäà.
23.25 Õóä. ô³ëüì "Áîìæ". 9 ñ. 00.20
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40 Íà ñëóõó.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00
ÒåëåÀêàäåì³ÿ .03.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.15 Ïîäîðî-
æóé ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 03.40
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 03.50 Íîâèíè.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00
ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ
äîäîìó" (1). 11.00 Ò/ñ "Êàðàìåëü".
13.00, 04.15.  "Íå áðåøè ìåí³ - 4".
14.00, 05.05 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðà-
ìè". 15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷"
(1). 16.45, 03.50 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäî-
ìó" (1). 19.30 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 20.15, 02.25 Ò/ñ "Ëþáîâ òà
ïîêàðàííÿ" (1). 22.10 "Êîõàííÿ áåç
êîðäîí³â". 00.15 Õ/ô "Íà ãðåáåí³
õâèë³" (2).

IÍÒÅÐ
05.00, 22.35 Ò/ñ "Áåçîäíÿ". 06.30,
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Íîâèíè.
09.10 Ò/ñ "Äóðíà êðîâ". 11.20,
12.20, 03.30 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.30 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.50 Ò/ñ "ßñì³í". 18.00, 04.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Äåëüòà". 20.00 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Õ/ô "Ñòàëåâèé ìåòå-
ëèê". 00.30 Õ/ô "Ñïåöíàç ì³ñòà àí-
ãåë³â" (2). 02.35 Ä/ô "Çàì³ííèê
ñìåðò³".

 ICTV
06.25, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.40 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45
Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 10.30, 16.40 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. .13.15, 22.10 Ò/ñ  "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Îáãîâîðåííþ
íå ï³äëÿãàº" (2). 01.10 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 02.05 Õ/ô "Æàõ íà âóëèö³
Â'ÿç³â-4: Ïîâåëèòåëü ñíó" (2). 03.30
Ò/ñ "Ïîãîíÿ".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 Ò/ñ "Õàòíÿ ðîá³òíè-
öÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 00.25 Ò/ñ
"ßñì³í". 16.00, 01.10 "Ó íàø ÷àñ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 18.55, 02.05 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Ñòàíèöÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30 "Ïðîòè
íî÷³".

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Áîìáà äëÿ
íàðêîëîãà". 06.45, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.30, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.05 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 13.55 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 15.00 "Çâàíà âå÷å-
ðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00, 22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ -
3". 00.45 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.30 Õ/ô "Çàãàëüíà òåðàï³ÿ - 2" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 04.05
Ïîä³¿. 07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/c "Ïîäðóææÿ".
09.10, 13.10, 21.40 Ò/c "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/c "Óìîâè êîíòðàêòó 2" (1).
12.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü. Òóò
æèâå ïåäîô³ë". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 17.20 Ò/c "Ñë³ä" (1). 18.00 Ò/c "-
Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20,
04.25 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/c "Áåðåãîâà îõîðîíà" (1).
23.20 Ò/c "Ìåíò ó çàêîí³ 4" (1). 02.10
Õ/ô "×åðâîíèé Äðàêîí" (3).

Ò Å Ò
07.00 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1) .09.00, 16.00
Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/
ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 12.50 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 13.55
Áîãèíÿ øîï³íãó. 18.00 Ëþáîâ ç ìàé-
áóòíüîãî. .19.00 Ìîäó íàðîäó
20.00 Â³òàëüêà. 21.00 Êðà¿íà Ó. 22.00
²Íàðîäíèé àðòèñò. 22.30 Ðóñî òó-
ðèñòî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.20 ×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 00.45
Òåîð³ÿ çðàäè 2. 01.40 Òâîþ ìàìó!
02.30 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". 10.55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 - Ïðî-

îíàì. 20.45 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ.
20.55 Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Áåç öåíçóðè. 21.55 Óêðà¿íñü-
êà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00 Ïîãîäà. 23.10 Áåíåô³ñ
Ì.Ïîïëàâñüêîãî ó Ìîñêâ³. 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Õ³ò-ïàðàä "Íà-

ö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.30, 19.30, 05.10
ÒÑÍ". 07.15 "Âåëèêèé ïåêàðñüêèé
òóðí³ð". 09.00 "Õòî òàì?". 10.00 Ì/ô
"Åíãð³ áåðäñ". 10.05 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ". 11.20 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 1". 12.35
"Îïåðàö³ÿ Êðàñà". 14.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó 8". 15.50 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü".
16.25 "Õî÷ó â Â²Àãðó". 18.30 "Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà - 4". 20.00 "Âèøêà". 22.00
Õ/ô "Äæåíòëüìåíè, óäà÷³!" (1). 00.10
Õ/ô "Çàáîðîíåíà ðåàëüí³ñòü" (2).
01.50 Õ/ô "Äâàäöÿòü ñ³ì âåñ³ëü" (1).
03.35 Õ/ô "Íàòàë³" (3).

IÍÒÅÐ
05.55, 03.30 Õ/ô "Ñïîðòëîòî - 82"
(1). 07.25 "Øóñòåð Live". 09.30 "Âñå
äëÿ ìàìè". 10.00 Ä/ô "Àëëà Ïóãà-
÷îâà. ×îëîâ³êè ¿¿ âåëè÷íîñò³" .11.05
Õ/ô "Äîðîãà ìîÿ äîíå÷êà" (1). 13.05
Õ/ô "Ï³çíº êîõàííÿ" (1). 15.05 "Ì³æíà-
ðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìà-
ëà 2012"". 17.00 "Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî-
óêðà¿íñüêè 2013". 18.00, 20.30 Õ/ô .
"Ãîñïîäàðêà âåëèêîãî ì³ñòà". 20.00,
01.35 "Ïîäðîáèö³". 22.20 "Ì³ñ Óê-
ðà¿íà. Âñåñâ³ò - 2013". 23.35 Õ/ô
"Âåëèêå êîõàííÿ". 02.05 Ä/ô "Êóõ-
íÿ".

ICTV
06.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.00 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 08.55 Ç³ðêà
YouTube. 10.05 Äà÷à. 10.45 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 11.45 Çà êåðìîì.
12.10 ÍåïóÒÜÎâà êðà¿íà. 12.30
Íàøà Russia. 13.00 Ò/ñ "Äèâåð-
ñàíò". 17.35, 19.55 Ò/ñ "Äèâåðñàíò.
Ê³íåöü â³éíè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 22.00 Õ/ô "Áëåéä" (2). 00.40 Õ/ô
"Áëåéä-2" (2). 02.30 Õ/ô "Äåâ'ÿòü
æèòò³â" (2).

ÎÐÒ
05.10 Õ/ô "Ïî÷àòîê". 06.35 "Ãðàé,
ãàðìîíü óëþáëåíà!" 07.20 "Ñì³øà-
ðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 07.55 "Ðîçóì-
íèö³ ³ ðîçóìíèêè". 08.40 "Ñëîâî
ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê". 09.55 "Ëþ-
áèòè Äðàêîíà". 11.15 "²äåàëüíèé
ðåìîíò". 12.10 "Ëüîäîâèêîâèé ïåð-
³îä". 15.20 Ò/ñ "Ðîá³íçîí". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 "Ùàñëèâ³ ðà-
çîì". 18.10 "Óãàäàé ìåëîä³þ". 18.40
"Õâèëèíà ñëàâè. Øëÿõ íà Îë³ìï!".
20.00 "×àñ". 20.20 "Âåæà". 22.10
"Âñòèãíóòè äî íàï³âíî÷³". 22.55 Õ/ô
"×îðíà âóàëü". 00.45 Õ/ô "Ïðèçíà-
÷åííÿ...". 02.20 Õ/ô "Îõ, öåé æàõ-
ëèâèé, æàõëèâèé òåëåâ³çîð". 03.45
"Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
05.35 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî" (1). 06.40
Õ/ô "Ðóñëàí ³ Ëþäìèëà" (1). 08.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.00 "¯ìî
âäîìà". 10.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³
- 3". 15.10 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 19.00 "Õ-Ôàêòîð
- 4". 00.15 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 4".
01.35 Õ/ô "Àâàð³ÿ - äî÷êà ìåíòà"
(1). 03.05 Õ/ô "Ëàñêàâî ïðîñèìî,
àáî Ñòîðîíí³ì âõ³ä çàáîðîíåíî!"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 03.20 Ò/c "Áåðåãîâà îõîðî-
íà" (1). 07.00, 19.00, 03.00 Ïîä³¿.
07.10 Õ/ô "Ì³ñòåð Á³í íà â³äïî÷èí-
êó" (1). 09.00, 10.00, 20.20, 21.20 Ò/
c "²íòåðíè" (1). 11.00 1 çà 100 ãîäèí.
12.00 Õ/ô "Ëþáîâ äî çàïèòàííÿ" (1).
14.00 Õ/ô "Ìåëîä³ÿ ëþáîâ³" (1).
16.00, 19.20 Ò/c "Íå éäè" (1). 22.20
Õòî ã³äíèé á³ëüøîãî. 23.20 Ñomedy
Women. 00.20 Ñomedy Club. 01.20
Õ/ô "Àìåðèêàíñüêèé ïèð³ã 2" (1).

êà. Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 11.00 "Îñ³ííÿ
êóõíÿ". 12.00 Õ/ô "Âåëèêå êîõàí-
íÿ". 14.00 Õ/ô "Ãîñïîäàðêà âåëè-
êîãî ì³ñòà". 17.55, 21.30 Ò/ñ "Äîêè
æèâó, ëþáëþ". 20.00, 03.40 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ ç ª. Êèñåëüîâèì".
23.25 Õ/ô "Ñîëî íà ñàêñîôîí³" (2).
01.25 Õ/ô "Âåñüºãîíñüêà âîâ÷èöÿ"
(1).

 ICTV
06.00 Ñâ³òàíîê. 07.10 Êâàðòèðíå
ïèòàííÿ. 08.05 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 08.25 Äà÷à. 09.05 Õ/ô
"Ïîäâ³éí³ íåïðèºìíîñò³" .11.00 Êî-
çèðíå æèòòÿ. 11.30 Ìàêñèìóì â Óê-
ðà¿í³. 12.10 Òàêñ³. 12.35 Õ/ô "Ì³ñòåð
Êðóòèé". 14.20 Õ/ô "Íÿíüêè". 16.15
Õ/ô "Çîëîòî äóðí³â" .18.45 Ôàêòè
òèæíÿ. 19.55 Íàøà Russia. 20.40
ÍåïóÒÜÎâà êðà¿íà. 21.00 Ãîëîâíà
ïðîãðàììà. 22.20 Õ/ô "Áëåéä.
Òð³éöÿ" (2). 00.45 Õ/ô "Áëåéä-2" (2).
02.40 Õ/ô "Òîé, õòî ìåíå îáåð³ãàº"
(2).

ÎÐÒ
05.10 "Ãåí³¿ ³ ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô
"Ï³÷êè-ëàâî÷êè". 07.10 "Ñëóæó
Â³ò÷èçí³!". 07.45 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 08.00 "Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íå-
ïóòí³ íîòàòêè". 09.30 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà". 10.25 "Ôàçåíäà". 11.15 "Âåñ-
³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 12.10 "Íàä³ÿ Ðó-
ì'ÿíöåâà. Îäíå ç ä³â÷àò". 13.25 "Çî-
ëîòèé ãðàìîôîí". Êðàùå çà 15 ðîê³â.
16.45 "Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä". 20.00
Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00 "Áóäèíîê,
ùî ïîáóäóâàâ Ìàðêî". 23.10 Õ/ô
"Ôîðìóëà êîõàííÿ". 00.50 Õ/ô "Ðÿ-
òóâàëüíèê". 02.25 "Íàðîäíà ìåäè-
öèíà".

ÑÒÁ
05.05 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå" (1). 06.00
Õ/ô "Ðóñëàí ³ Ëþäìèëà" (1). 07.05
"¯ìî âäîìà". 08.05 "Êàðàîêå íà Ìàé-
äàí³". 09.05 "ÌàñòåðØåô - 3". 13.45
"Õ-Ôàêòîð - 4". 19.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê". 21.45
"Îäèí çà âñ³õ". 23.00 Õ/ô "Ì³ëüéî-
íåð" (1). 01.10 Õ/ô "²äåàëüíà äðó-
æèíà" (1). 02.50 Õ/ô "Ñêðèíüêà Ìàð³¿
Ìåä³÷è" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.40 Ïîä³¿. 07.00 Ò/c "Ëþáîâ äî
çàïèòàííÿ" (1). 09.00 Ñâ³ò íà ñìàê.
10.00, 11.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 12.00
Õ/ô "×îëîâ³ê ïîâèíåí ïëàòèòè" (1).
14.00 Õ/ô "Æ³íî÷à ³íòó¿ö³ÿ 2" (1).
16.45 Õ/ô "Ãîòåëü äëÿ Ïîïåëþøêè"
(1). 19.00, 03.35 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00
ßê äâ³ êðàïë³. 23.30 Âåëèêèé
ôóòáîë. 01.15, 04.20 Ò/c "Ïðàâî íà
ïîìèëóâàííÿ" (2).

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Ïðèãîäè ìèøåíÿòè Ïå-
ðåñà" (1). 07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà.
08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.40 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1).
11.05 Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 11.15
Ì/ô "Ïîïåëþøêà. Ïîâíèé óïåðåä"
(1). 13.00 Õ/ô "Îñò³í Ïàóåðñ: Ëþ-
äèíà-çàãàäêà ì³æíàðîäíîãî ìàñøòà-
áó" (1). 15.00 Îäíà çà âñ³õ. 16.00
Çóïèí³òü, ÿ çàêîõàëàñü! Êàì'ÿíåöü-
Ïîä³ëüñüêèé. 18.00 Çóïèí³òü, ÿ çà-
êîõàëàñü! Êîëîìèÿ. 20.00 Êðà¿íà Ó.
21.00 Â³òàëüêà. 22.00 Ï³âäåííå
Áóòîâî. 23.00 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà
³ñòîð³ÿ æàõó. Ïðèòóëîê" (3). 01.00
Ïðîô³ëàêòèêà.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ. 16.20 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30
- Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15
- ïðîãðàìà "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35
- Õ/ô . 01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

 11.10 Ñï³âàé, ÿêùî çìîæåø. 12.55
Ìà÷î íå ïëà÷óòü. 14.25 Áîæåâ³ëü-
íèé àâòîñòîï. 15.25 Ì/ô "Õîðîáðà
ñåðöåì". 17.10 Õ/ô "Í³÷íà âàðòà".
19.30 Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè
Øåôà. 21.00 Õ/ô "Äåííà âàðòà".
23.50 Õ/ô "Íåâàëÿøêà" (2). 01.50
Ò/ñ "Ìåæà" (2). 03.15, 04.10 Çîíà
íî÷³. 03.20 Ñê³ôè (ñâ³ä÷åííÿ ³
âåðñ³¿). 03.35 Ñê³ôè. 03.40 Êè¿â íà
ìåæ³ ñòîë³òü.
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ОВЕН (21.03)20.
04). Відносини на ро�
боті можуть ускладни�
тися. Прийдеться шу�

кати компроміс між сімейни�
ми і службовими обов'язками.
Ви зможете владнати про�
блеми з родичами, якщо такі
є.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04)
21.05). Активність і
заповзятливість при�
несуть удачу. Поста�

райтеся спокійно ставитися
до змін, що відбувають в осо�
бистому житті. Бажано не
провокувати відкритого про�
тис–тояння і конфліктних си�
туацій.

Б Л И З Н Ю К И
(22.05)21.06). Не
варто глибоко пори�
нати навіть у власні

проблеми, не говорячи вже
про чужі – ними і зовсім зай�
матися не треба. У вихідні не
варто набридати собі і своїм
близьким надмірною еконо�
мією.

РАК (22.06)23.07).
Займіться духовним
розвитком і самоосві�
тою. Удалим стане об�

говорення ваших ідей і пропо�
зицій з начальством. Вас мо�
жуть зацікавити цікаві пропо�
зиції.

ЛЕВ (24.07)23.
08). Очікується не�
приємна розмова з
начальством, але ви,

якщо прикладете трохи зу�
силь, то зможете блиснути
своїми кращими якостями і
здатностями.

ДІВА (24.08)23.
09). Вам доведеться
викликати на допомо�
гу всю свою інтуїцію і

мудрість. Якщо знайдете од�
нодумців, ви одержите мож�
ливість здійснити давні пла�
ни і задуми. Постарайтеся
зрівноважити робочі години і
час, присвячений сімейним
турботам.

ТЕРЕЗИ (24.09)
23.10). Не дозволяй�
те нікому зловживати
вашою сумлінністю.

З'явиться шанс виявити свої
здатності в роботі. Вам нале�
жить остерігатися імпульсив�
ності в справах і потурання
власним слабостям.

СКОРПІОН (24.10)
22.11). Вам необхід�
но сконцентрувати
зусилля на досяг�

ненні поставлених цілей. Не
бійтеся труднощів і пере�
шкод, вам обов'язково треба
їх перебороти.

СТРІЛЕЦЬ (23.11)
21.12). Можливі
серйозні переванта�
ження на роботі. Кра�
ще не вживати ризи�

кованих дій, тому що для ре�
алізації честолюбних кар'єр�
них задумів необхідно мати
спокійний тил.

КОЗЕРІГ (22.12)
20.01).  Не варто
піддаватися песимі�
стичним настроям,

женіть від себе сумні думки.
Постарайтеся не дозволяти
проблемам позначатися на
ваших відносинах з навко�
лишніми, вони не повинні від
цього страждати.

ВОДОЛІЙ (21.01)
19.02). Гарний тиж�
день для просування
нагору кар'єрними

сходами. Будьте акуратні і
терплячі у всіх справах, і ви
доможетеся бажаної мети.

РИБИ (20.02)20.
03). Інтуїція принесе
удачу. Приваблива
пропозиція надійде  від

вашого старого знайомого.
Не бійтеся взяти на себе
відповідальність, і ви обов'яз�
ково виграєте.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 07.10.13 – 13.10.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 22
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 11
     îäðóæèëîñÿ –

22 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 7 ïàð;
ïîìåðëî – 14 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Правительство Венесуэлы ведет отча�
янную борьбу с дефицитом... туалетной
бумаги! Президент страны Николас Ма�
дуро обвинил в ее нехватке спекулянтов.
В связи с этим на территорию частной
фабрики Manpa, которая выпускает дан�
ную продукцию, была введена нацио�
нальная гвардия.

Солдаты оцепили территорию пред�

приятия, а офицеры взяли под жесткий
контроль производство туалетной бума�
ги и ее реализацию. Министр торговли
Александр Флеминг заявил, что это было
сделано в соответствии с действующим
законодательством.

Ранее власти Венесуэлы объявили
тендер для иностранных поставщиков
туалетной бумаги. В мае парламент

страны был вынужден поддержать по�
лучение кредита правительством в
размере почти 80 миллионов долларов
на закупку этого средства личной гиги�
ены, а также мыла, зубной пасты, под�
гузников. Летом туалетная бумага вош�
ла в список пяти самых популярных то�
варов, ввозимых в Венесуэлу контра�
бандой.

Îäåññà.
– Ïðèâåò, Èçÿ, êàê ïî-

æèâàåøü?
– Øîëîì, Àáðàì, îò

ìåíÿ òàêè Öèëÿ óøëà...
– Êóïè áóòûëêó âîäêè è

óòîïè ñâîå ãîðå.
–  Íå âûéäåò.
– À øî òàê, äåíåã íåòó?
– Äà íåò, äåíüãè åñòü,

ãîðÿ íåòó...

Ðåáåíîê – ýòî äâèãà-
òåëü  âíóòðåííåãî ñãîðà-
íèÿ ðîäèòåëåé.

– Îôèöèàíò! Ó ìåíÿ â
÷àøêå òðåùèíà!

– Âîò âèäèòå, êàêîé  ó
íàñ êðåïêèé êîôå!

Åñëè òåáÿ íîñÿò íà ðó-
êàõ, îñûïàþò öâåòàìè è
äàðÿò  áðèëëèàíòû – ïðî-
ñûïàéñÿ, à òî íà ðàáîòó
îïîçäàåøü!

Â÷åðà  âûñëóøàëà èç
óñò ìóæà âñþ ïðàâäó î
ñåáå. È òàê ,áëèí, ñòàëî
åãî æàëêî. Ñ êåì îí æè-
âåò?!

Ìîÿ êîøêà äóìàåò, ÷òî
ÿ æèâó ó íåå. À èíîãäà  â
åå âçãëÿäå ÿ ëîâëþ íàìåê,
÷òî ìíå ïîðà æèòü îò-
äëüíî.

– Òû íå ïðàâ!
– Ïî÷åìó?
– Íàä ýòèì ÿ åùå íå äó-

ìàëà...

Äîðîãîé, ìû òóò ñ äåâ-
÷îíêàìè ðåøèëè ñî-
áðàòüñÿ, ïîáîëòàòü-âû-
ïèòü... ß áóäó çâîíèòü,
íî òû íå áåðè  òðóáêó, ïî-
æàëóéñòà. Íå íàðûâàéñÿ!

Ðàçãîâîð â ó÷èòåëüñêîé:
– Ñêàæèòå, à íóæíî ëè

ãîâîðèòü ñ äåòüìè  î ïî-
ëîâîì âîñïèòàíèè?

– Áåçóñëîâíî, âû óçíàå-
òå ìíîãî íîâîãî.

Ïðàâèòåëüñòâî Âåíåñóýëû âçÿëî ïîä æåñòêèé êîíòðîëü
ïðîèçâîäñòâî... òóàëåòíîé áóìàãè

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

–

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

БУРЯКОВИЙ СІК,
як захист від раку
Сік із буряка, моркви,

яблук зміцнює імунну
систему, є прекрасним
профілактичним засо�
бом від онкологічних
захворювань, допома�
гає при хворобах печ�
інки, нирок, підшлун�
кової залози. Крім
того, він корисний
для легенів, серцево�
судинної системи,
знижує високий кров’яний тиск, виводить токсини, по�
кращує роботу кишечника, знімає м’язові болі після
важкого фізичного навантаження і неприємний запах з
рота, допомагає позбутися зайвої ваги.

Для приготування напою миємо один буряк, дві мор�
кви і одне яблуко, зрізаємо з них шкірку, розрізаємо на
шматки і за допомогою соковижималки отримуємо сік,
який тут же випиваємо. Для більш приємного смаку
можна додати в напій лайм або лимон.

Вживати його слід вранці натщесерце протягом 3
місяців. І обов’язково свіжовичавлений.


	11-STR
	2-STR
	3-STR
	4-STR
	5-STR
	6-STR
	7-STR
	8-STR
	9-STR

