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Залишайтеся з нами i надалi. Адже

ваша передплата — найвагомiша частка
фiнансового виживання нашої з вами га�
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мiста i району або безпосередньо у
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ЕКС)ПРЕЗИДЕНТ В.Ющенко пише книгу. Кажуть, що
це буде розповідь про часи його президентства, про
стосунки між  політиками і т. п.

У ВІДНІ прийнято Положення, при якому  пасажирів
громадського транспорту, які осміляться цілуватися,
голосно говорити по телефону, або їсти  страви з силь�
ним запахом можуть примусово висадити з транспорту
і оштрафувати  на 50 євро.

8)РІЧНИЙ  киянин  Андрій Осташ встановив світо�
вий рекорд відтиснувшись  від підлоги  за один підхід
4 тисячі разів.

ФЛАГМАНСЬКИЙ  корабель  Військово�морських
Сил України  фрегат "Гетьман Сагайдачний"  з верто�
льотом  супроводження  вирушив  в Аденську затоку
для участі в операціях  проти  піратів.

У НАЙБЛИЖЧІ 10 років "Укрзалізниця" планує на 40
відсотків скоротити число нічних поїздів і ввести близь�
ко 30 швидкісних поїздів денного руху.

АМЕРИКАНСЬКІ  вчені з Пітсбургського універси�
тету  виростили  штучне серце за допомогою  стовбур�
них клітин.

УКРАЇНА перебуває на 66�му  місце  в рейтингу за
якістю  життя людей похилого віку.

НІМЕЦЬКИЙ  концерн "Сіменс" звільнив  з роботи
15 тисяч  працівників структурних підприємств по всьо�
му світу.

ШВЕЙЦАРІЯ натепер залишається  найбагатшою
країною у світі за рівнем доходу  на душу населення.
Цей показник становить 14188 євро.

АНГЛІЙСЬКА мова найпоширеніша у Європі. Її вив�
чають у всіх країнах ЄС. Далі за популярністю – фран�
цузька, німецька, іспанська мови.

       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 ïîðó çîëîòî¿ îñåí³ ç íîâèìè

òâîð÷èìè çàäóìàìè, ç³ ùèðèì áà-
æàííÿì áóòè â ñòðîþ íà àêòèâíèõ
ïîçèö³ÿõ, çóñòð³÷àº ñâîº 70-ð³÷÷ÿ
³ñòîðèê, æóðíàë³ñò íàø êîëåãà ³ ñî-
ðàòíèê

Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷
ÁÅÉÐÅØ.

Þâ³ëÿð ìàº ïðàâî ñïîâíà óñâ³-
äîìëþâàòè, ùî ë³òà íå ñïëèíóëè
ìàðíî, à ñòàëè êîíêðåòíèìè, âàãî-

ìèìè çäîáóòêàìè ó ðîáîò³, ó ðîäèí³, ó âçàºìèíàõ ç ëþäüìè.
Â³í ìàº ïðàâî ò³øèòèñÿ òèì, ùî âñ³ æèòåéñüê³ âèïðîáóâàííÿ
âèòðèìàâ ç ÷åñòþ, íàëåæíîþ ëþäñüêîþ ã³äí³ñòþ, ùî é ñòàëî
çì³ñòîì ïðîæèòèõ ðîê³â.

   Ùîá Òîá³ ïèñàëîñÿ, à íàøèì ïåðåäïëàòíèêàì ÷èòàëîñÿ,
óñå æóðíàë³ñòñüêå áðàòñòâî áàæàº Òîá³, êîëåãî ïî ïåðó,  ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³ ³ òâîð÷îãî äîâãîë³òòÿ, äîáðà ³ çëàãî-
äè â ðîäèí³.

   Êîëåãè ïî «Ïðàïîðó ïåðåìîãè» («Ïàíîðàì³»),
ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî», ð³äí³, äðóç³…

Äîðîãèé íàø Ìèõàéëå Ìèõàéëîâè÷ó!
   Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî Òåáå ³ç ñëàâíèì þâ³ëåºì! Ðîêè â³äë³òà-

þòü ëåëåêàìè ó âèð³é, ó äàë³ áåçêðà¿ – çà îáð³é ëåòÿòü, à Òîá³, äîðî-
ãèé íàø, íà íèâ³ æèòòºâ³é ñüîãîäí³ â³ä ðîäó ñëàâíèõ 70! Ìè çà Òåáå
äóæå ðàä³. Àäæå ëþáîâ äî ð³äíîãî êðàþ, ïðàöüîâèò³ñòü, ëþäÿí³ñòü
³ äóøåâíà ùèð³ñòü ñòâîðèëè Òîá³ äîáðó ñëàâó òà ïîâàãó ÿê ñåðåä
êîëåã, äðóç³â, òàê ³ ñåðåä óñ³õ, õòî Òåáå çíàº. Äî âñ³õ ïðèâ³òàíü, ÿê³
íàäõîäèòèìóòü öèìè äíÿìè íà Òâîþ àäðåñó, ïðèéìè ³ íàø³ ùèð³
ïîáàæàííÿ:  ³ç þâ³ëåºì Òåáå â³òàºìî, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, óñï³õ³â ó
âñüîìó áàæàºìî. Õàé ðîêè ³äóòü, à äóøà ìîëîä³º, îíóêè ðîñòóòü, à
ñåðöå ðàä³º. Ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, òâîð÷èõ çëåò³â! Õàé êîæíà
äíèíà áóäå ãîæà, õàé ó âñüîìó áëàãîñëîâëÿº Òåáå Ìàòè Áîæà, íàä-
³éíî îõîðîíÿº Ñâî¿ì ðÿò³âíèì îìîôîðîì. Çäîðîâ’ÿ, çäîðîâ’ÿ, çäî-
ðîâ’ÿ, äîáðà, äîâãîë³òòÿ. Õàé âèñòà÷èòü ùàñòÿ íà ö³ëå ñòîë³òòÿ. Çà-
ëèøàéñÿ òàêèì, ÿêèì Òè º: äîáðèì, ïîðÿäíèì, Ëþäèíîþ ç âåëèêî¿
ë³òåðè. Õàé Ãîñïîäü Áîã äàðóº Òîá³ ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

   Òâî¿ äðóç³-îäíîêëàñíèêè, âèïóñêíèêè  ÇÎØ ¹ 2
³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà 1961  ðîêó

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ, ÄÐÓÆÅ!

*   *  *

Øàíîâí³ ïîáðàòèìè êîçàêè ³ äîá-
ðîä³¿ Çàêàðïàòòÿ!

 Â³ä Âñåóêðà¿íñüêîãî Ãâàðä³¿
Ãåòüìàíñüêîãî Êîçàöòâà ³ îñîáè-
ñòî ùèðîñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ç³
ñâÿòàìè –

Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðî-
äèö³  ³  Êîçàöòâà Óêðà¿íè!

Äàé Áîæå âàì êîçàöüêîãî êðèöå-
âîãî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â, äîñòàòê³â ³
óñüîãî ñàìîãî íàéêðàùîãî.

Ç ïîâàãîþ, Â³êòîð ÃÎÃÎËÜ,
Ãåòüìàí ÂÃÃÊ,

ãåíåðàë³ñèìóñ Êîçàöòâà

ÑÂßÒÊÎÂ²
Â²ÒÀÍÍß!



Íå ïå÷àëü íàøà ïå÷àëüíà, à íàøè äåø¸âûå ðàäîñòè. (Ã. Òîðî).Íå ïå÷àëü íàøà ïå÷àëüíà, à íàøè äåø¸âûå ðàäîñòè. (Ã. Òîðî).Íå ïå÷àëü íàøà ïå÷àëüíà, à íàøè äåø¸âûå ðàäîñòè. (Ã. Òîðî).Íå ïå÷àëü íàøà ïå÷àëüíà, à íàøè äåø¸âûå ðàäîñòè. (Ã. Òîðî).Íå ïå÷àëü íàøà ïå÷àëüíà, à íàøè äåø¸âûå ðàäîñòè. (Ã. Òîðî). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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²ÍÒÅÃÐÀÖ²ß –
ÖÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ
Óêðà¿íà ïðîñóâàºòüñÿ äî ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñî-

ö³àö³þ ç ªÑ ÿêùî íå ñåìèìèëüíèìè êðîêàìè, òî ó
âèñîêîìó òåìï³. Âîñåíè öüîãî ðîêó ó âëàä³ ñôîðìó-
âàâñÿ ðåàëüíèé, à íå äåêëàðàòèâíèé êîíñåíñóñ ç ïè-
òàíü ºâðî³íòåãðàö³¿, ïîë³òèêè ä³þòü çëàãîäæåíî, ñòàâ-
ëÿ÷è íà ÷³ëüíå ì³ñöå íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè.

Ùå íåäàâíî «ñïèñîê Ôþëå» çäàâàâñÿ ÷èìîñü íåäî-
ñÿæíèì, àäæå Âåðõîâíà Ðàäà ÷àñò³øå áóëà çàáëîêîâà-
íà, í³æ ðåàëüíî ïðàöþâàëà, à ñüîãîäí³ çàñòóïíèê ïðåä-
ñòàâíèêà ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ â Óêðà¿í³ Ìàð³ÿ Þð³êî-
âà â³äçíà÷àº, ùî íàøà êðà¿íà äîñÿãëà ñåðéîçíèõ óñï³õ³â
â óñ³õ íàïðÿìêàõ. Ñêåïòè÷íî íàëàøòîâàí³ óêðà¿íñüê³
ïîë³òèêè ³ íåäðóãè Óêðà¿íè ðîç÷àðîâàí³, à Âåðõîâíà
Ðàäà ³ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè çà-
ðàäè ðåàë³çàö³¿ ìð³¿ ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â.

Ñîö³îëîãè, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ð³çí³ ñòðóêòóðè, ô³êñó-
þòü ïåðåâàãó â 8-10 % ïðèõèëüíèê³â ºâðîïåéñüêîãî
øëÿõó íàä òèìè, õòî ââàæàº íåîáõ³äíèì ³íòåãðóâàòèñÿ
â Ìèòíèé ñîþç. Òàêà ðîçñòàíîâêà ñèë çäàºòüñÿ äóæå
ö³êàâîþ ç îäí³º¿ ïðè÷èíè: äâ³ òðåòèíè óêðà¿íö³â íå ìà-
þòü ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ çàêîðäîííèõ ïàñïîðò³â,
öå îçíà÷àº, ùî âîíè íå áóëè â êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó, àëå â³ðÿòü, ùî ñàìå ç ö³ºþ îðãàí³çàö³ºþ ïîâ’ÿ-
çàíå ìàéáóòíº Óêðà¿íè.

Ó ªâðîï³ ëþáëÿòü ïîâòîðþâàòè, ùî «äåìîêðàò³ÿ –
öå ïðîöåäóðà», òîæ íàì ñüîãîäí³ ìîæíà ïåðåôðàçó-
âàòè öåé âèñë³â: «²íòåãðàö³ÿ – öå ïðîöåäóðà». Íåîáõ³-
äíî íàãàäàòè, ùî Óãîäà ïðî àñîö³àö³þ ùå íå îçíà÷àº
âñòóïó íàøî¿ êðà¿íè äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, àëå
äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî ïî÷àòîê íåîáõ³äíîãî ïåð³îäó
àäàïòàö³¿ äî ºâðîïåéñüêèõ ïðàâèë ³ âèìîã. Ïðè öüîìó
âàæëèâèé íþàíñ ïîëÿãàº â òîìó, ùî çîíà â³ëüíî¿
òîðã³âë³ ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªÑ çàïðàöþº â³äðàçó ï³ñëÿ
ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ. Ç îäíîãî áîêó, öå
ï³äøòîâõíå óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â äî ï³äâèùåííÿ
ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ òà áîðîòüáè çà íîâ³ ðèíêè, ç ³íøîãî -
â³äêðèº äëÿ óêðà¿íñüêèõ ñïîæèâà÷³â ÿê³ñí³ ºâðîïåéñüê³
òîâàðè .

ßêùî âçÿòè, íàïðèêëàä, àãðàðíó ñôåðó, â ÿê³é Óê-
ðà¿íà äåìîíñòðóº ïîì³òí³ óñï³õè ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ îñ-
òàíí³õ ðîê³â, òî ºâðîïåéñüêà ³íòåãðàö³ÿ äîçâîëèòü íà-
øèì ñåëÿíàì äîëó÷èòèñÿ äî ïåðåäîâî¿ àãðîêóëüòóðè,
íå ò³ëüêè ï³äâèùèòè âðîæàéí³ñòü, àëå ³ çàáåçïå÷èòè
ùå âèùó ÿê³ñòü ñâîº¿ ïðîäóêö³¿. Óêðà¿íö³ çìîæóòü âçÿòè
íà îçáðîºííÿ äîñâ³ä ôóíêö³îíóâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ êîîïåðàòèâ³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ðîçâèòîê
àãðàðíî – ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó â áàãàòüîõ äåð-
æàâàõ ªÑ íå íà ñëîâàõ, à íà ä³ë³.

Óêðà¿íà âæå â³ä÷óëà êîðèñòü â³ä çáëèæåííÿ ç ªâðî-
ïåéñüêèì Ñîþçîì, àäæå ÷åðåç éîãî êðà¿íè â íàøó
äåðæàâó ïî÷àâ íàäõîäèòè ãàç, ïîì³òíî äåøåâøèé â³ä
«áëàêèòíîãî çîëîòà», çàïðîïîíîâàíîãî «Ãàçïðîìîì».
×ëåíñòâî íàøî¿ êðà¿íè â ªâðîïåéñüêîìó åíåðãåòè÷-
íîìó ñï³âòîâàðèñòâ³ äîçâîëÿº íå ò³ëüêè çàëó÷àòè ³íâå-
ñòèö³¿, àëå ³ áðàòè íà îçáðîºííÿ íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ. Óêðà¿íà âæå çíèçèëà íà 40 % îáñÿãè
çàêóï³âë³ ðîñ³éñüêîãî ãàçó, ³ öå ëèøå ïî÷àòîê ðåàëü-
íî¿ åíåðãåòè÷íî¿ íåçàëåæíîñò³ íàøî¿ êðà¿íè. Çà ñïðè-
ÿííÿ åíåðãåòè÷íèõ ã³ãàíò³â, ãîòîâèõ äîïîìîãòè Óêðà¿í³
â ïîøóêó ³ âèäîáóòêó âóãëåâîäí³â, ìè íåçàáàðîì ìî-
æåìî â³äìîâèòèñÿ â³ä ³ìïîðòó ðîñ³éñüêèõ åíåðãîðå-
ñóðñ³â.

Ùå îäíà ñôåðà ïåðñïåêòèâíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà –
áóä³âíèöòâî äîð³ã. Óí³êàëüíèé óêðà¿íñüêèé òðàíçèòíèé
ïîòåíö³àë íåîáõ³äíî ðîçâèâàòè ³ íàïîâíþâàòè ðåàëü-
íèì çì³ñòîì. Òîìó «Óêðàâòîäîð» ðîçðàõîâóº íà ïðèõ³ä
â Óêðà¿íó íå ò³ëüêè ³íâåñòîð³â , àëå ³ íà ïîÿâó íîâèõ
òåõíîëîã³é, ùî äîçâîëÿþòü áóäóâàòè ÿê³ñí³ ìàã³ñòðàë³
³ çá³ëüøóâàòè ¿õ ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü.

Íàøà êðà¿íà ðîáèòü óñâ³äîìëåíèé ïîë³òè÷íèé ³ åêî-
íîì³÷íèé âèá³ð, éäå äî ªâðîïè ÿê äåðæàâà, ùî ãîòî-
âà äî ïîâíîö³ííîãî ïàðòíåðñòâà. Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî
çóì³ºìî çóñòð³òè òàì âçàºìîðîçóì³ííÿ ³ îòðèìàòè íî-
âèé ³ìïóëüñ äëÿ ðîçâèòêó Óêðà¿íè.

Â³êòîð ÑÈÄÎÐÅÉ,
æóðíàë³ñò

ОСВІТЯН	ВЕТЕРАНІВ ПРИВІТАЛИ З НАГОДИ
ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА

Напередодні професій�
ного свята управління ос�
віти виконавчого комітету
Мукачівської міської ради
щороку вітає освітян�ве�
теранів міста.

І цього року, а саме 2
жовтня, у залі Будинку
школярів зібралося чима�
ло освітян�ветеранів, до
яких з привітальним сло�
вом, щирою подякою за
їхню працю на викла�
дацькій ниві виступив
міський голова Золтан
Ленд’єл, начальник уп�
равління освіти, депутат
обласної ради Михайло
Мотильчак, голова проф�
спілки працівників освіти
Христина Михайлова та
голова ради ветеранів —
освітян міста Іван Зварич.
Подарунком для всіх при�
сутніх була концертна

Перша неділя жовтня знаменна святом, яке дороге для кожної людини –
День працівників освіти.

програма за участі вихо�
ванців Будинку школярів:
студії естрадної пісні
“Акорд”, вокального ан�
самблю “Перевесло”
зразкового хореографіч�
ного колективу “Сузір’я”,
хореографічного колек�
тиву “Візаві” та ведучими
цієї концертної програми
були також учні студії ве�
дучих радіо та телебачен�
ня. А концерт був просто
феєричним, про що
свідчить робота викла�
дачів Будинку школярів.
Щасливі глядачі щиро ап�
лодували виконавцям.

 Задоволеними, весело
спілкуючись між собою
виходили із залу освітяни,
де у фойє закладу  на них
чекав святковий стіл.

Вчителі, це люди, які
віддають професії більшу
частину років свого життя,
встигають виховувати не
тільки своїх дітей, але й
учнів. Адже професія вчи�
теля вимагає великої лю�
бові до учнів, бажання пе�
редати їм свої знання,
вкладати часточку своєї
душі і серця у кожну дити�
ну, співпереживати разом
із своїми учнями, радіти
разом із ними за їхні успі�
хи, адже до кожної дитини
має бути індивідуальний
підхід.

Дорогі наші вчителі. З
нагоди вашого професій�
ного свята прийміть щирі
вітання та побажання здо�
ров’я, благополуччя і доб�
ра. А за ваш труд – низь�
кий вам уклін.

Ірина Петрус — голов	
ний спеціаліст відділу  з
питань внутрішньої пол	
ітики  Мукачівського
міськвиконкому /для
газети “Мукачево”/

Щороку 9 жовтня відзначається Всесвітній день пошти
на честь історичної дати 9 жовтня 1874 року, коли було ство�
рено Всесвітній поштовий союз. Пошта — це невід’ємна
частина цивілізованого суспільства, один із найважливі�
ших елементів інфраструктури держави. Це унікальний вид
зв’язку, який дає змогу переправляти в будь�який куточок
світу не лише інформацію, а й матеріальні об’єкти, і в цьо�
му сенсі пошта — абсолютна незамінна.

Це свято об’єднує людей різних професій: журналістів,
видавців, листонош, операторів, сортувальників — усіх тих,
чия благородна праця забезпечує одне з основних прав
громадян —  право на отримання інформації.

Шановні працівники поштового зв’язку!
Вітаю Вас з професійним святом!

З нагоди відзначення професійного свята прийміть мої
сердечні привітання та найкращі побажання: міцного здо�
ров’я, родинного щастя, професійного зростання, невичер�
пної енергії, творчих ідей та втілення їх у життя, натхнення і
процвітання, нових великих задумів і звершень.

Хай завжди зігріє вас тепло людської подяки за добрі
справи, а праця множить добробут кожної родини
зв’язківців. Миру в душі і в серці!

З повагою,  Т. ГОРДУБЕЙ,
начальник ЦПЗ № 1  м. Мукачево

Педагоги�пенсіонери нашого міста разом
з усіма мукачівцями відзначили  своє про�
фесійне свято—День працівників освіти.

І, як говорив Я.А. Коменський, що  вчите�
лям вручена чудова посада, вище якої  нічо�
го не може бути під сонцем. То ж багато ви�
пускників шкіл і нашого міста  присвячують
своє життя  цій найпочеснішій  професії
свою долю, свій талант і працю, хоч вона
далеко не проста, але свята, бо освітяни —
педагоги «Осявають з храму шкільного
дітям  дорогу  в життя».

 Але проходять роки і кожний учитель стає
пенсіонером, залишає школу, у якій працю�
вав більшу частину свого життя, залишає
своїх колег, не бачить  щодня своїх учнів, як
це було раніше, не готується  щодня до
уроків щоб якомога краще і більше переда�
ти свої знання своїм учням. Як би не відда�
ляв нас від шкільної роботи час, у пам’яті
кожного вчителя залишаються ті незабутні
хвилини його праці, ті щоденні та «відкриті
уроки», ті педради, у яких він брав участь, ті
уроки та позакласні  заходи, ті учні, які ста�
ли  уже дорослими  і вибрали  у своєму  житті
свою стежку, дякуючи  вчителеві і батькам
за науку і вчасну переконливу пораду. Ці спо�
гади  неодмінно приходять до кожного з нас
і під час традиційних зустрічей колег�вчи�

ДЯКУЄМО!
телів. Ось і цього разу з нагоди свята таку
зустріч  для педагогів�пенсіонерів влашту�
вала  міська влада у приміщенні Будинку
школярів, за що ми сердечно вдячні  місько�
му голові З.З. Лендєлу , заступникові міського
голови  М.М. Лабошу, керівництву міськвно,
голові міського товариства учителів�пенсі�
онерів І.І. Зваричу та керівництву Будинку
школярів.

Кожен з нас, пенсіонерів ,сидячи на кон�
церті, влаштованому нам на честь свята ніби
помолодшав роками, бо знову  відчув атмос�
феру духовного спілкування з дітьми, немов�
би з колишніми своїми учнями, вихованця�
ми.

Вдячні ми і за  святковий  десертний стіл,
бо така турбота міської влади  про пенсіо�
нерів  підказує  нам, що  ми і на пенсії по�
винні  надавати  посильну допомогу моло�
дим вчителям, які прийшли у шкільні класи
нам на зміну, не шкодувати сил і набутого
життєвого та професійного досвіду вчите�
лям нашого міста, щоб воно ставало  з кож�
ним днем ще кращим, а життя наше—
світлішим, оптимістичнішим, щасливішим.

Педагоги	пенсіонери С. Панахида
(ЗОШ №5), Степан Пейчев (ЗОШ №2 ),

В.Голтвянська (ЗОШ №12).

ШАНОВНА
РЕДАКЦІЯ!

Ми, постійні  читачі
вашої газети, дякуємо вам
за статті  в останніх номе�
рах часопису «Будьмо
гідними слави батьків»,
«Треба так  на світі жити,
щоб добро творити», «І
сьогодні ветеран в
строю»… Ми думаємо, що
ці  та подібні їм публікації
послужать хорошим  ви�
ховним матеріалом для
нашої учнівської, студен�
тської та трудової молоді.
Переконуєшся ще і в тому,
що багато у нашому місті
хороших людей,  життя і
діяльність яких можуть
послужити наглядним
прикладом для спадку�
вання  молодому поколі�
нню .

Марія Бисага,
В. Голтвянська,

Оксана Локес.
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  Є люди, не поважати
котрих  – щиро, від серця
– просто неможливо.
Здається, що оточені
вони якоюсь незгасною
аурою – розуму, добра,
приязні до всіх. З такими
легко і приємно спілкува!
тися, радитись, ділитись
сокровенним. Бо ніколи
не почуєш відмови: вислу!
хають уважно, дадуть діло!
ву пораду… До таких на!
лежить відомий великому
загалу читачів журналіст
Михайло Бейреш. Нехай
не образиться – він люди!
на скромна і не любить
гучних, хоч і гарних слів  на
свою адресу, – але сьо!
годні ці слова таки скаже!
мо. Сьогодні треба, і щоб
якнайбільше людей їх про!
читало, бо завтра у Михай!
ла Михайловича Бейреша
– ювілей. 70 років! Прожи!
тих чесно, славно, яскра!
во. Як годиться справжній
Людині.

Його неабиякий талант
та інтелект притягають
багатьох людей, незалеж!
но від політичних та ідео!
логічних переконань.
У самого Михайла Михай!
ловича  чітко означене
ідеологічне русло, само!
бутність мислення, орган!
ічна потреба спілкуватися
з людьми. І до нього ідуть
охоче, щоб поспілкувати!
ся з ним, побувати на
своєрідному сеансі духов!
ності, бо ж у його голові
ніби десяток енцикло!
педій, гора аргументів,
нездоланна логіка й за!
видна повага до співбесі!
дника. Поряд з Михайлом
Бейрешом добре ведеть!
ся всім.  Його талант – це
передовсім писати, жити.
Рясніє його творчий ужи!
нок теплими роздумами
про життя та працю робіт!
ників, селян, вчителів,
лікарів, інженерів, культп!
рацівників, а домінує у
його доробках вдячність
ветеранам Великої
Вітчизняної війни за їх
безприкладний подвиг в
ім’я Великої Перемоги над
фашизмом, щиросердні!
стю сповнені написані
ним рядки про простих
людей праці, самовідда!
них, позбавлених ницих
інстинктів, корисливості,
егоїзму, принцип життя
яких : «Раньше думай о
Родине, а потом о себе» і
які прагнуть  зробити для
суспільства якнайбільше.

Точно відомо, що
скільки б років не випов!
нилося, який би за ліком
ювілей не відмічався, ду!
шею і мислію людина за!
лишається молодою. І цей
стан душі, набутий життє!
вий досвід, мудрість роб!
лять людей багатими, ви!
сокопрофесійними, над!
ійними в дружбі і любові.
За всіма параметрами
ювіляр є саме такою лю!
диною, якій можна довіри!
тись, на яку можна опер!
тися у скрутну хвилину, з
якою можна поділитися
сокровенним, з якою, як
кажуть, можна іти в розві!
дку. Михайло Бейреш жур!
наліст думаючий, гос!
трий, глибокий… Не пере!
лічити усіх тем і проблем,
не простих, суспільно ва!
гомих, за які він брався
протягом 40!річного
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спілкування з читачами
через газетні сторінки  і
які високопрофесійно
висвітлює. Саме високоп!
рофесійно, бо він вчитель
за фахом, журналіст за
характером і терплячий
історик!дослідник за по!
кликанням. Його не ма!

нить дешева сенсація, на!
томість кожен матеріал
правдивий. Бо й сам автор
солдат правдивого слова.
Хай ваша творча позиція,
Михайле Михайловичу не
міняється: передавайте
свої думки, діліться раді!
стю з читачами, запалюй!
те їх пристрасним сло!
вом. А ваші 70 осеней – це
гарантія на успіх у будь!
якій справі.

Є таке поняття – почут!
тя професійної гордості.
Для ювіляра те почуття
закріплено не Почесними
грамотами, занесенням
його портрета на Дошку
пошани обласного Управ!
ління по пресі, численни!
ми подяками. Як на мене,
то найкраще Михайла
Бейреша  на  його, тоді
піввіковому ювілею оха!
рактеризував  наш на!
ставник,   незабутній Ми!
хайло  Дашковський: «За
будь!яким написаним
Михайлом Михайловичем
газетним матеріалом чи
книгою, прихована сила!
силенна натхненної і ще
більше важкої, копіткої,
рутинної праці. Своїм при!
кладом він доказує:  доки
ми вбиваємо час, він вби!
ває нас. А тому не мар!
нуймо жодної хвилини. І
успіх прийде»…

Михайло Михайлович
Бейреш народився 11
жовтня 1943 року в Лецо!
виці, що на Мукачівщині.
У 1961 році він закінчив
Мукачівську середню
школу № 2 імені Т.Г.Шев!
ченка. Затим навчався в
Хустському культосвітнь!
ому училищі, військову
службу проходив у Пермі
й на Далекому Сході, пра!
цював у Кіровському спец!
кар’єрі. З 1973 року став
активним дописувачем
міськрайрнки «Прапор
перемоги», був   першим
випускником школи робс!
ількорів… В пору, коли ще
він був   позаштатним ко!
респондентом, приємно
дивував редакційний ко!
лектив своєю наполегли!
вістю й обов’язковістю.

Зацікавило Михайла Бей!
реша вичитане в «Історії
міст і сіл Закарпатської
області» повідомлення,
що  «В 1944 році житель
села Верхня Визниця
І.М.Маховський врятував
радянського льотчика».
Кількарічний невтомний

пошук, переписка з
військовими архівами, ро!
дичами членів екіпажу,
привів його до відкриття
героїчної сторінки про
подвиг екіпажу радянсь!
кого бомбардувальника,
члени якого ціною власно!
го життя відвернули від
Бобовища  охоплену полу!
м’ям бойову машину.  За
кілька років пошуку Ми!
хайло Михайлович вста!
новив імена героїв, зустр!
івся з їх бойовими побра!
тимами, побував у
військовій частині й напи!
сав повість «Політ у без!
смертя». А на місці падін!
ня літака, через 40 років
опісля,  вдячні бобови!
щанці встановили пам’ят!
ник. Привернули увагу чи!
тачів нариси «Пам’ять
сім’ї Маховських»,   «Шо!
фер маршала Жукова»,
журналістські розвідки
«Карби в серці», «Побра!
тими з Лецовиці», «Мес!
ниці»… десятки інших ко!
респонденцій. Вони
свідчили, що Михайло
Бейреш має хист до сло!
ва, володіє даром пошу!
ковця!дослідника, уміє
знаходити з людьми
спільну мову, а ще праць!
овитий, старанний. Одне
слово, природжений жур!
наліст. І тому в 1979 році,
після закінчення історич!
ного факультету Ужго!
родського держуніверси!
тету,  він обійняв посаду
кореспондента «Прапора
перемоги».

Закон у журналістиці
один: що серцем пишеть!
ся, серцем і сприймаєть!
ся. Практично жоден ма!
теріал про людину!творця
не був написаний Михай!
лом Бейрешом формаль!
но, задля годиться. А
тому жодного разу не за!
лишається його слово не!
поміченим вимогливими
читачами. Бо цінує Ми!
хайло Михайлович у  лю!
дях ті риси характеру, які
йому самому притаманні:
принциповість, по!
рядність, правдивість.

Коли заходить мова про
шкільні й студентські
роки, очі ювіляра іскрять!
ся особливою приязню,
вдячністю за друзів, яких
життя посилає тільки тим,
хто сам беззавітно відда!
ний дружбі.

Своє комсомольське

минуле Михайло Бейреш
обраховує десятиліття!
ми. Комсоргом групи
майбутніх механіків  став
ще на першому курсі Му!
качівського сільськогос!
подарського технікуму,
коли ж ліквідували відділ
механізації і студенти
стали учнями середньої
школи № 2 імені Т.Г.Шев!
ченка, він був обраний
членом комітету комсо!
молу школи, в Хустському
культосвітньому училищі
Михайло Бейреш очолив
спілчан групи майбутніх
керівників самодіяльного
духового оркестру, затим
він член бюро комітету
комсомолу в Пермській
школі молодших авіаспе!
ціалістів, після армії, сек!
ретар комсомольської
організації Кіровського
спецкар’єру. Сім років
поспіль комуністи цього
гірничого підприємства
обирали його заступни!
ком секретаря партійної
організації. З 1967 по 2005
рік Михайло Бейреш  –
профспілковий активіст. В
редакції «Прапора пере!
моги» («Панорами») він
був головою профспілко!
вої організації  аж чверть
віку! І досі вважає, що ве!
лику виховну роль комсо!
мольської і профспілкової
організацій важко переоц!
інити, бо тут формувався
той неоціненний дар
вміння знаходити ключик
до серця людей, здатність
виховувати в собі особли!

ве почуття турботи про
трудовий колектив.

   Яким би літературним
жанром не користувався
Михайло Михайлович – від
газетної інформації до
книги, – всюди відчуваєш,
що писала людина, яка
пізнала життя не з слухів,

не з екрана телевізора, а
така, що особисто поба!
чене, пережите пропусти!
ла через своє гаряче сер!
це, душу кожну подію.
Рядки, що виходять з!під
пера Михайла Бейреша,
оживають, заряджуються
відточеною мислю, наси!
щаються злободенністю і
кидаються на боротьбу з
фальшуванням, лицемір!
ством, негативами…  Рей!
дові кореспонденції (а їх
десятки) гострі, аналі!
тичні, у яких відсутня

поспішність висновків,
немає нав’язаної журнал!
істської думки, зате в кож!
ному слові так розставле!
но акценти, що одразу
стає зрозумілим де прав!
да, а де окозамилювання
або й відверта лжа. До
підготовлених завідуючим
відділом промисловості
Михайлом Бейрешом ма!
теріалів прислухалися і у
владних кабінетах, вони
ставали темою засідання
партійних бюро…

   Його книги «Золоте
жниво», «Здрастуй, новий
день!», «Ростіть здорови!
ми, діти!», «Сіємо зерна
мудрості», «Покликані не!
зрадливою пам’яттю»…
не плід авторських роз!
думів, а глибоке проник!
нення в історію Мукачі!
вської кондитерської фаб!
рики, обласної дитячої
лікарні, Мукачівського аг!
рарного коледжу, епопею
визволення краю від фа!
шистського уярмлення. У
газетних публікаціях і кни!
гах написаних М.М.Бей!
решом  на повен голос
звучить гімн красі соняч!
ного ранку, свіжості ново!
го дня, натхненній праці
людини!творця…  Герої
творів Михайла Бейреша
не пхаються у телекаме!
ри, не рвуться до мікро!
фонів, вони не пнуться зі
шкіри, як теледіви, аби
показати всьому світу
свою «оголену осо!
бистість», погано награну
непорочність, або, найча!

стіше, цинічну розбе!
щеність. Вони не клянуть
нашого недавнього мину!
лого, не перелицьовують
на свій лад історичну
правду… Михайло Михай!
лович свято вірить у те, що
мине небагато часу й
люди зрозуміють, що по!
клонялися дешевеньким
ідолам, не вартим уваги,
бо все те зовнішньо ефек!
тне, пусте, без душевно!
го поклику. А тому герої
його творів мають звичай!
ну людську долю скромну,
непоказну, навіть сором’!
язливу, але так багату не!
розтраченими глибокими
почуттями. Вони  при!
страсні  поборники за!
гальнолюдської культури,
герольди соціальної спра!
ведливості.

   У творчому житті Ми!
хайла Бейреша не все
було гладеньким. З рока!
ми він відчув біль власних
і чужих помилок та прора!
хунків. Але й тут він щас!
лива людина, бо уміє мис!
лити аналітично, критич!
но і самокритично, мужньо
підводитись, щоб скинути
з себе та інших недобрий
тягар, вчасно застерегти
себе й однодумців від хиб.

Приємно відзначити, що
ювіляру додає сил і енергії
достойна родина – чарів!
на, мила, любляча, турбо!
тлива і терпляча  дружина
Ганна Іванівна, син Воло!
димир, донька Надія, не!
вістка Інна, онуки Євген і
Володимир, а ще мама,
сестра Надія, численні
друзі й товариші… Усі вони
уособлюють для Михайла
Михайловича ту незрад!
ливу Музу й натхненницю,
яка живить і зберігає
цілісність його натури.

Завтра, коли міськрай!
онка «Мукачево» прийде у
ваші оселі, дорогі читачі, і
будете читати ці рядки,
Михайла Михайловича
вітатимуть шанувальники
його таланту зі своїми
щирими побажаннями.
Скажімо йому разом най!
кращі, найтепліші слова –
бо він цього заслуговує. Я
глибоко впевнений, що ті,
хто спілкується з Михай!
лом Михайловичем, вба!
чають у ньому живильну
силу,   високо цінують те,
що він робить:  п’яте де!
сятиліття дивиться на га!
зету як на живий організм.
Безсумнівно, що у газеті
він – душа ще повністю не
розкрита.

Віримо у Вашу щасливу
зірку Михайле Михайло!
вичу. Бажаємо міцного
здоров’я, особистого ща!
стя,  громадянського і
творчого довголіття, ра!
дості від нових журналі!
стських зустрічей. І коли
відгомонить добрими по!
бажаннями Ваш ювілей,
приходьте знову на сто!
рінки «Мукачева» аби вже
в наступному номері  з’я!
вився новий, цікавий,
пізнавальний матеріал за
підписом – Михайло Бей!
реш.

   Чекаємо, будемо чита!
ти…

Віктор
ДВОРНИЧЕНКО,
редактор газети

«Мукачево»
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1.Панічев Анатолій Павлович – 1952 р.н.
2.Цинзак Юлія Андріївна – 1924 р.н.
З.Панталонов Михайло Іванович –1953 р.н.
4.Лук'янчук Ростислав Федорович – 1940 р.н.
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6.Дунайцева Людмила Павлівна – 1951 р.н.
7.Тарлавіна Олена Степанівна –1950 р.н.
8.Лакатош Аранка Іванівна –  1958 р.н.
9.Кузнецова Аліна Миколаївна –1932 р.н.
10.Бочкор Магдалина Іванівна – 1931 р.н.
11.Балог Миклош Дьердьевич – 1939 р.н.
12.Дудаш Василь Васильович –1949 р.н,
13.Матола Марія Іванівна – 1920 р.н.
14.Крайч Оскар Іванович – 1957 р.н.
15.Переста Наталія Олександрівна – 1982 р.н.
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За даними міського Комбінату благоустрою.
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Óâàæàåìûé
Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷!

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé äíåì Âà-
øåãî þáèëåÿ, ê êîòîðîìó Âû ïðèøëè â ïîëíûõ ñèë,
ýíåðãèè è òâîð÷åñêèõ ïëàíîâ.

Âû ìíîãî ëåò ðàáîòàåòå â êîíòàêòå ñ âåòåðàíàìè è èì
õîðîøî èçâåñòíû Âàøà äîáðîæåëàòåëüíîñòü, îòçûâ÷è-
âîñòü è ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü âåòåðàíàì â ðåøåíèè èõ âîï-
ðîñîâ.

Âû èçâåñòíûé æóðíàëèñò, Âû ìíîãî ñäåëàëè äëÿ òîãî,
÷òî áû ëþäè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ çíàëè ïðàâäó î Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è íå ëåãêèõ ñóäüáàõ çàùèòíè-
êîâ Ðîäèíû.

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ è íîâûõ óñïåõîâ â Âàøåì áëàãîðîäíîì äåëå.

Áîëü ñîëäàòñêîãî ñåðäöà
Òû ñóìåë óñëûõàòü
È ñîëäàòñêèå ñóäüáû
Ñâîèì ñåðäöåì ïî÷óÿòü
È çà òî âåòåðàíû áëàãîäàðíû òåáå.
Æèâè äîëãî, Òû íóæåí íà ýòîé çåìëå.

À. ÌÈØÈÍ, Ñîâåò îðãàíèçàöèè
èíâàëèäîâ âîéíû  è àðìèè Óêðàèíû.

Öèìè ÷óäîâèìè îñ³í-
í³ìè äíÿìè  â êîë³ ÷èñ-
ëåííî¿ ðîäèíè â³äçíà÷à-
þòü çîëîòèé þâ³ëåé ïîä-
ðóæíüîãî æèòòÿ  äîðîã³
íàì

Õ³ì³íåöü Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷
³ Ìàãäàëèíà Îëåêñàíäð³âíà.

Ùèðî â³òàºìî âàñ. Íèçüêî  ³ âäÿ÷íî  âêëîíÿºìîñÿ ³
çè÷èìî âàì íàø³ ñåðäå÷í³ ïîáàæàííÿ:
Ïîëâåêà â ëþáâè è ñîãëàñèè,
Ñóäüáó  ðàçäåëèâ ïîïîëàì,
Æåëàåì, ëþáèìûå, ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ è áîäðîñòè âàì!
 Ïðåêðàñíîé è ðàäîñòíîé æèçíè,
Íà äîëãèå ãîäû âïåðåä.
Âû çîëîòà âìåñòå äîñòèãëè —
Òåïåðü áðèëëèàíòàì ÷åðåä!

Ç ïîâàãîþ ³ ëþáîâ’þ ùèðî âäÿ÷í³ âàì
ä³òè, îíóêè, ïðàâíóêè.

ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ
Уже стали традиційними виїзні прийоми громадян, які проF

водить керівництво Мукачівського міського відділу міліції.
Вони дають змогу таким чином не тільки наблизитись до люF
дей, почути думку кожного, а й краще ознайомитись з наболF
ілими проблеми сільської громади. Черговий такий виїзний
прийом відбувся в гірському селі Мукачівського району в приF
міщенні Брестівської сільської ради. Провів його начальник
міського відділу  полковник міліції  Василь ШВЕНДА.

На прийом до начальника міськвідділу прийшли громадяни з
різними питаннями: від стану доріг до сусідських сварок. Так,  Юрій
Русин,  мешканець  с.Лицовиця скаржився на своїх дітей. Пенсіо$
нер розповів, що його донька веде аморальних спосіб життя, зло$
вживає спиртними напоями, після чого піднімає руку на матір і
батька. Таким прикладом виховує і свого неповнолітнього сина,
який не відвідує школу, вимагає від нього пенсію на власні розва$
ги.

Мешканці с. Бристів з вулиці Спортивної розповіли Василю
Михайловичу про «небезпечного» 56 – річного сусіда. У чоловіка
$ психічні розлади, які час від часу загострюються і тоді він особли$
во агресивний. Буває, що і діти , і дорослі  бояться ходити вулиця$
ми. Чоловік часто розпалює вогонь у помешканні, чим створює
небезпеку для сусідів. Відтак, рідний брат хворого звернувся з
питанням про примусове лікування чоловіка.

Також до начальника міськвідділу звернулась завідуюча
сільською бібліотекою Марія Ганькович, зі словами вдячності
дільничному інспектору Юрію Ільницькому, який тісно співпрацює
з молоддю, завжди бере участь у проведенні заходів,  організова$
них сільською громадою.

Вцілому, про питання і проблеми гірських сіл розповів сільський
голова Василь Сідор. Насамкінець Василь Дмитрович подякував
правоохоронцю за візит і висловив сподівання, що в подальшому
такі зустрічі будуть проводитись регулярно. Оскільки лише така
співпраця $ запорука успіху в забезпеченні законності та право$
порядку.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

Колектив Мукачівської центральної районної
лікарні глибоко сумує і висловлює щирі співчутF
тя родині ПОВЧ з приводу смерті чудового спецF
іаліста, лікаря, ветерана хірургічного служби F

ПОВЧ Андрія Івановича. Вічна йому пам’F
ять, блаженний покой!

Адміністрація та профком Мукачівської ЦРЛ.

Висловлюємо щирі співчуття завідуючій кафедрою
співу, диригування та музичноFтеоретичних дисF
циплін

КАЧУР Мирославі Михайлівні
з приводу тяжкої втрати – смерті матері

БОЧКОР Магдалини Іванівни.
Важко відшукати слова розради, коли зупиняється

серце найріднішої людини. Розуміємо, як важко змиF
ритись з тяжкою втратою. Поділяємо біль та горе
Вашої сім’ї, сумуємо разом з Вами. Світла їй пам’ять.

З повагою, ректорат, профспілковий комітет,
колектив  Мукачівського державного університету

Висловлюємо щирі співчуття методисту деF
канату гуманітарного факультету
ЛОШКАЙ Таї Юріївні з приводу смерті батька F
ЛЕЩИНЦЯ Юрія Юрійовича.

На жаль, словами важко загоїти на серці
страшну рану від втрати дорогої та рідної люF
дини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з
Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.

З повагою, ректорат, профспілковий
комітет, колектив  Мукачівського державного

університету.

Передчасна смерть забрала життя чарівної жінки,
справжнього професіонала, талановитого виховатеF
ля дошкільнят з ДНЗ № 2  у  Ільниці

Ірини  Юріївни ТОВКАНЕЦЬ.
Поділяємо горе, яке спіткало вчительку ЗОШ № 6,

О.Ф.Мучичку у зв’язку зі смертю її дорогої сестри.
Висловлюємо співчуття рідним ба близьким почилої.

Вчительський та учнівський колективи ЗОШ № 6

27 вересня на стадіоні
«Локомотив» відбувся ХХІІ
обласний футбольний
турнір пам’яті Михайла Дан$
канича. Цей турнір щороку
збирає футбольні юнацькі
команди ПТНЗ коледжів та
ліцеїв. У безкомпромісній
боротьбі команди змага$
лись за кубок імені М. Дан$
канича. Цьогорічний турнір
пройшов особливо захоплю$
юче. Навіть погода сприяла
футболістам. Після пролив$
ного дощу, саме в день турн$
іру із$за хмар виглянуло сон$
це і підбадьорило гравців.

В ХХІІ футбольному турнірі
взяли участь футбольні ко$
манди з таких навчальних
закладів:
$ Мукачівський професійний
аграрний ліцей ім. М.Данка$
нича (2 команди);
$ Мукачівський кооператив$
ний торговельно$економіч$
ний коледж;
$ Мукач. аграрний коледж;
$ Ужгородське ВПУ ТТХ;
$ Білківський ПТНЗ;

Футбольний турнір на кубок імені Михайла Данканича
$ Мукачівський військовий
ліцей;
$ Мукачівський професійний
ліцей;
$ Мукачівське ВПУ № 3.

Футбольні ігри команд
проходили під гучну
підтримку вболівальників.
Привітати футболістів прий$
шли поважні гості: голова
Мукачівської РДА Дуда Е.Л.,
начальник територіального
управління МНС у Закар$
патській області Щербей
М.В., голова Іршавської РДА
Ковбаско В.В., голова облас$
ної федерації ветеранів
футболу Переста О.М., голо$
ва Мукачівської організації
Партії Регіонів Шутко В.Л.,
колишній директор МПАЛ ім.
М.Данканича Тягур В.І.,
рідна сестра покійного Ми$
хайла Данканича Хома Є.М.

Кожен з гостей висловив
свою підтримку футболістам
за пропаганду футболу се$
ред молоді, а отже і здоро$
вого способу життя, та поба$
жання вдалої гри.

Зворушливим був виступ
Єлізавети Михайлівни
Хоми, сестри М.Данканича,
яка щиро подякувала орган$
ізаторам турніру за те, що
саме таким прекрасним що$
річним турніром вони бере$
жуть пам’ять про її брата,
колишнього директора Му$
качівського аграрного
ліцею, який нині носить ім’я
М.Данканича.

Перед присутніми також
виступив в.о. директора
МПАЛ ім. М.Данканича Ро$
сул В.В. Для тих, хто вперше
на цьому турнірі, він повідо$
мив основні біографічні дані
Михайла Данканича і запев$
нив, що турнір його пам’яті є
традиційним і надалі буде
проводитись для юнацьких
футбольних команд.

Після Гімну України і
підняття Державного прапо$
ру і вболівальники і присутні
насолоджувались футболь$
ною грою. Боротьба за ку$
бок була чесною і безкомп$
ромісною. Роль футбольно$

го коментатора виконував
голова обласної асоціації
спортивних журналістів Гад$
жега Василь Михайлович. У
перервах між матчами зву$
чали пісні закарпатських
композиторів у виконанні ко$
лишнього учня МПАЛ ім. М.
Данканича  Івана Кравчика.

Завершився турнір і дов$
гоочікуваний кубок було вру$
чено футбольній команді, яка
зайняла І місце – команда
Мукачівського професійного
аграрного ліцею ім. М.Дан$
канича. Друге місце посіла
команда мукачівського коо$
перативного торговельно$
економічного коледжу. На
третьому місці – команда
Ужгородського ВПУ ТТХ.

Переможці турніру були
нагороджені пам’ятними
кубками, грамотами, меда$
лями та грошовими премія$
ми.

Спонсорами турніру вис$
тупили підприємці Шутко В.
Л., Переста О. М. та Логой$
да М.М..

Гості  турніру

Команда ДПТНЗ МПАЛ ім. М. Данканича



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555510  æîâòíÿ 2013 ð.

¹ 40 (991)¹ 40 (991)¹ 40 (991)¹ 40 (991)¹ 40 (991)

ñò.

Ðàäîñòè îïëîäîòâîðÿþò. Ñêîðáè ðîæäàþò. (Ó. Áëåéê).

Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà ó â³äïîâ³äí³ñòü äî ð³øåííÿ ñåñ³¿ îãîëîøóº êîíêóðñè:

№ 
п/п 

Орендар земельної 
ділянки Адреса земельної ділянки Площа, 

кв. м. Цільове призначення 

1. П/п Кулл Й.А. 
 

вул. Грушевського, 22 прим. 1 
 78 

Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

(код 03.07. згідно КВЦПЗ) 

2. П/п Драгула К.Е. 
 

вул. Матросова, 1"В" 
 670 

Розміщення та експлуатація будівель 
 і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій  

(код 12.08. згідно КВЦПЗ) 

1. З проведення експертної оцінки земельної ділянки, що підлягає передачі у власність шляхом викупу:

Для участі в конкурсі претенденти  надають таку конкур�
сну документацію:

� заяву на участь у конкурсі за формою;
� копії установчих документів претендента;
� копії кваліфікаційної документації оцінювачів, які пра�

цюють та будуть залучені до проведення оцінки та підпи�
сання звіту про оцінку;

� письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено пре�
тендентом до проведення робіт з оцінки землі, підписан�
ня звіту про оцінку землі, завірені їхніми особистими
підписами;

� копії сертифікатів та ліцензій на право здійснення оц�
іночної діяльності, виданих відповідними органами;

� інформацію про претендента (резюме).
Копії документів завірити в установленому порядку.
Конкурсні пропозиції претендентів подаються в запе�

чатаних конвертах і мають містити пропозиції щодо вар�
тості виконаних робіт (калькуляції витрат) пов’язаних з
виконанням робіт і термін виконання робіт.

2. По відбору суб’єктів оціночної діяльності, які бу!
дуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів комунальної власності територіальної гро!

мади м. Мукачево, для відчуження шляхом аукціо!
ну:

� нежитлові приміщення та споруди по вул. Горького, 9
у м. Мукачево, загальною площею 652,70 кв.м.,

� нежитлові приміщення та споруди по вул. Росвигі�
вська, 36"Ж”, загальною площею 385,40 кв.м..

Для участі в конкурсі претенденти  надають таку кон�
курсну документацію:

� заява на участь у конкурсі за формою;
� копія установчих документів претендента;
� копії кваліфікаційної документації оцінювачів, які пра�

цюють або будуть залучені до проведення оцінки та
підписання звіту про оцінку; у випадку залучення інших
експертів до виконання робіт з оцінки майна та підпи�
сання звітів про оцінку майна � надати письмові згоди
на виконання робіт, завірені їхніми особистими підпи�
сами;

� копія сертифіката суб’єкта ліцензійної діяльності, ви�
даного відповідними органами;

� інформація про претендента (резюме): досвід ро�
боти на ринку послуг.

Копії документів завірити в установленому порядку.

Конкурсні пропозиції претендентів подаються в за�
печатаних конвертах і мають містити пропозиції щодо
вартості виконаних робіт (калькуляції витрат) пов’яза�
них з виконанням робіт і термін виконання робіт.

Термін подання заяв на конкурси по п. 1, 2  – не
пізніше 25.10.2013 р.

Конкурси по п. 1, 2,  відбудуться – 30.10.2013 р. в
управлінні комунальної власності Мукачівського
міськвиконкому, вул. Пушкіна, 2, каб. 16,

тел. 2!25!22.
Повідомлення про оприлюднення проекту регулятор�

ного акту Мукачівської міської ради “Про внесення
змін в положення “Про порядок надання в оренду
та встановлення розмірів орендної плати земель!
них ділянок в межах м. Мукачево”.

Звертаємо увагу на те, що даний проект регуля!
торного акту з усіма додатками, відповідним ана!
лізом регуляторного впливу та звітом про резуль!
тати базового відстеження буде розміщено в ме!
режі Інтернет на сторінці www.mukachevo.city.оrg.

Зауваження та пропозиції щодо проекту регуля!
торного акта, відповідного аналізу регуляторного
впливу просимо надсилати на адресу розробника
управління комунальної власності Мукачівського
міськвиконкому та спеціально уповноваженого
органу представництва Держкомпідприємництва
у Закарпатській області протягом місяця з дня його
опублікування у письмовому вигляді або електрон!
ною поштою на адресу zagvid@mukachevo.net.

   Адреса розробника: вул. Пушкіна, 2, управління ко�
мунальної власності, начальник Козар В.В., каб. № 15�
16 тел. 2�25�22.

Інформація розміщена в Інтернеті на сайті:
http://www.mukachevo�city.org.ua/rishennja.

З. ЛЕНД’ЄЛ,
 Міський голова

Øàíîâí³ êîëåãè!
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè ïðîôåñ-

³éíîãî ñâÿòà – Äíÿ þðèñòà, ÿêå îá’ºäíóº óñ³õ,
õòî âèêîíóº âåëèêó ì³ñ³þ – ñòî¿òü íà ñòîðîæ³
êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä íàøèõ ãðîìà-
äÿí, ñïðèÿº ðîçáóäîâ³ äåìîêðàòè÷íî¿, ïðàâîâî¿
Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè – äåðæàâè äëÿ ëþäåé.
Âåëèêà ÷åñòü ³ âåëè÷åçíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü –
áóòè þðèñòîì. Àäæå çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ òà
ñâîáîä êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà, ðîçáóäîâà äå-
ìîêðàòè÷íîãî ïðàâîâîãî ñóñï³ëüñòâà, áåççàïå-
ðå÷íî, çàëåæàòü ñàìå â³ä âàñ – ñóää³â, àäâî-
êàò³â, íîòàð³óñ³â, þðèñò-êîíñóëüòàíò³â, ïðàö³â-
íèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, â÷åíèõ-ïðàâíèê³â.
Íà âèñîêó îö³íêó çàñëóãîâóº âàøà àêòèâíà
ó÷àñòü ó ðåôîðìóâàíí³ äåðæàâíîãî ìåõàí³çìó,
îíîâëåíí³ çàêîíîäàâñòâà çàäëÿ ³íòåãðàö³¿ Óê-
ðà¿íè ó ñâ³òîâó òà ºâðîïåéñüêó ïðàâîâ³ ñèñòå-
ìè, ó ïîøèðåíí³ ïðàâîâèõ çíàíü, ïîñèëåíí³ ñîö-
³àëüíîãî çàõèñòó ãðîìàäÿí. Ïåðåêîíàíèé, ùî
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, óñâ³äîìëåíå ïî÷óòòÿ
â³äïîâ³äàëüíîñò³ äîïîìîæóòü âàì çäîáóòè ùå
á³ëüøó ïîâàãó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ï³äâèùèòè
éîãî äîâ³ðó äî âàøî¿ ä³ÿëüíîñò³.     Ùèðî çè÷ó
âàì çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó, ùàñòÿ é óäà÷³, æèò-
òºâî¿ íàñíàãè òà íîâèõ çäîáóòê³â ó ïðîôåñ³éí³é
³ ãðîìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³ â ³ì’ÿ ïðîöâ³òàííÿ
íàøî¿ Óêðà¿íè.

Ç ïîâàãîþ,  Ï. ÙÅÐÁÀÍ,  ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó

ÕÀÉ ÂÀÌ ÙÀÑÒÈÒÜ!
Öèìè äíÿìè ìîëîäèé ,

õâèëþþ÷èé æèòòºâèé  þâ³ëåé
â³äçíà÷èëà  ñòàðøèé ìåíåäæåð ÒçÎÂ «Àð³àäíà»
Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà Ö²Ö.

Ïîçäîðîâëÿºìî ³  ùèðî áàæàºìî  øàíîâí³é
þâ³ëÿðö³  óñï³õ³â íà ðîáîò³, äîñòàòêó  ó ñ³ì’¿,
ìèðó, ðàäîñò³,çäîðîâ’ÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ íà
ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.

Õàé ùàñòèòü Âàì âñþäè, çàâæäè ³ â óñüî-
ìó!

Ç ïîâàãîþ – äèðåêòîð
 ÒçÎÂ «Àð³àäíà» Ì.ÄÓÁÀÍÈ×.

 ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!

8 îêòÿáðÿ îòìåòèë  ñâîþ þáèëåéíóþ
äàòó  – 90-ëåòèå  ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Ä¨ÌÈÍ Èâàí Âàñèëüåâè÷ –
ãåíåðàë-ìàéîð â îòñòàâêå.

Ïðèìèòå îò âñåõ ÷ëåíîâ  Ïðåçèäèóìà  ãîðîäñêîãî
ñîâåòà  âåòåðàíîâ Óêðàèíû  è îò ìåíÿ ëè÷íî ïîçäðàâ-
ëåíèå  â ÷åñòü Âàøåãî þáèëåÿ.

Âîò óæå íå îäíî äåñÿòèëåòèå ìû ÷åñòâóåì  íàøåãî
äîðîãîãî âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, êîòîðûé
ñâîè ìîëîäûå ãîäû îòäàë äëÿ çàùèòû  ñâîåé Ðîäèíû è
ïðîäîëæàåò  âîñïèòûâàòü ìîëîäåæü  â ïàòðèîòè÷åñ-
êîì  äóõå, èìåÿ áîãàòûé îïûò, çàñëóæåííûé àâòîðè-
òåò.

Óâàæàåìûé Èâàí Âàñèëüåâè÷! Ìû ãîðäèìñÿ òåì,
÷òî Âû  äàåòå ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ óðîêè ìóæåñòâà,
÷åñòíîñòè , òðóäîëþáèÿ è öåëåóñòðåìëåííîñòè.

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
è äîëãîëåòèÿ.

Èðèíà ÔÀÐÈÍÈ×, ïðåäñåäàòåëü Ìóêà÷åâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Óêðàèíû.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòíèì þáèëååì

èçâåñòíîãî â ãîðîäå è ðàéîíå òàëàíòëèâîãî æóðíà-
ëèñòà, ïóáëèöèñòà, èñòîðèêà, ïðåêðàñíîé äóøè ÷å-
ëîâåêà

Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à ÁÅÉÐÅØÀ.
Óâàæàåìûé Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ ! Ïðèìèòå ñåð-

äå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ  â ÷åñòü Âàøåãî þáèëåéíîãî
Äíÿ ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì Âàì ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ, ëè÷íîãî ñ÷àñ-
òüÿ, âûñîêèõ óñïåõîâ â Âàøåé òâîð÷åñêîé  ðàáîòå,
åæåäíåâíîé óäà÷è.

Ïóñòü êàæäûé äåíü áóäåò äëÿ Âàñ îñåíåí âûñîêèì
âçëåòîì äóøè, õîðîøåå íàñòðîåíèå ñòàíåò çàëîãîì
Âàøåãî ïðîöâåòàíèÿ, ñòèìóëîì äàëüíåéøåãî ñëó-
æåíèÿ ðîäíîé Óêðàèíå.

Ì.Ìàíè÷åâ, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
âåòåðàíîâ Çàïàäíîé ãðóïïû âîéñê

(ÃÑÂÃ) ãâàðäèè, ïîäïîëêîâíèê.

Ñ×ÀÑÒÜß È ÓÄÀ×È!
Ñàìûå èñêðåííèå, ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ

â þáèëåéíûé Äåíü ðîæäåíèÿ àäðåñóåì ïðåêðàñ-
íîìó, ìóäðîìó ×åëîâåêó ñ ùåäðûì ñåðäöåì, ýðó-
äèòó, êîòîðûì âîñõèùàþòñÿ è ëþáÿò çà âåñåëûé
íðàâ, áåñêîðûñòèå, îòçûâ÷èâîñòü, ðàäóøèå, áëà-
ãîðîäíóþ äóøó è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì –

Ìèõàèëó Ìèõàéëîâè÷ó
 ÁÅÉÐÅØÓ.

Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ è óñïåõîâ âî âñåõ äå-
ëàõ, íå òîëüêî â þáèëåé, óëûáîê ÿñíûõ, ñîëíå÷-
íîãî ñìåõà, è ðÿäîì áëèçêèõ, ëþáÿùèõ ëþäåé.
Ïóñòü íèêîãäà íå èññÿêíåò Âàø áîëüøîé òâîð-
÷åñêèé ïîòåíöèàë, äîáðàÿ ýíåðãèÿ ñîçèäàíèÿ,
æèçíåóòâåðæäàþùèé îïòèìèçì. Æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
æåëàåì óäà÷è, ëåãêî îòäûõàòü è òðóäèòüñÿ ñ îòäà-
÷åé. ×òîá ðàäîñòü â ñóäüáå Âàøåé ÷àùå âñòðå÷à-
ëàñü, ÷òîá âñå âûõîäèëî è âñå ïîëó÷àëîñü.

   Î÷åíü óâàæàþùèå Âàñ –
ñåìüè Êóäëèíêîâûõ, Ìàøèêà,

Âîðîíîâûõ…

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

 Äîðîãîãî ÷îëîâ³êà, òóðáîòëèâîãî áàòüêà,
ëàñêàâîãî ä³äóñÿ, ïîðÿäíîãî ñèíà, ëþáëÿ÷îãî
áðàòà, â³ðíîãî êóìà, íàä³éíîãî òîâàðèøà

Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à
ÁÅÉÐÅØÀ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç 70-ð³÷÷ÿì! Âñþ äîáðî-
òó, ÿêà ³ñíóº â ñâ³ò³, âñþ ðàä³ñòü, ùî æèâå ñå-
ðåä ëþäåé, óñ³ íàéêðàù³ â íàø³ì êðà¿ êâ³òè äà-
ðóºìî Òîá³ ó öåé þâ³ëåéíèé äåíü. Çà ïðîéäå-
íèì íå òðåáà ñóìóâàòè, ïîïåðåäó ùàñëèâà ùå
ïîðà, õàé áóäå ùåäðèì þâ³ëåéíå ñâÿòî, çäîðî-
â’ÿ Òîá³, ìèðó ³ äîáðà. Õàé êîæåí ðàíîê ó æèòò³
ïðèíîñèòü ëèø óäà÷³, âñüîãî íàéêðàùîãî òà áëàã
³ ðàäîñò³ ó õàò³. Õàé Áîã äîïîìàãàº, çäîðîâ’ÿ
ïîñèëàº ³ õàé Éîãî ëàñêà Òåáå íå îìèíàº ùå
ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, äðóæèíà, äîíüêà
Íàä³ÿ, ñèí Âîëîäèìèð, íåâ³ñòêà ²ííà, îíóêè

ªâãåí, Âîëîäèìèð, ñåñòðà Íàä³ÿ ç ñ³ì’ºþ, ñâàòè
Òåë³ãè,  êóìîâå Ä³óñ, Äîâæàí³í, Êîãóò, Êóðóö,

ñ³ì’ÿ Ãàíüêîâè÷, ð³äí³, äðóç³…
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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ Â²ÑÍÈÊ
ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ Â²ÑÍÈÊ
ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

ÆÎÂÒÅÍÜ

Ñëîâî – ñàìûé ñèëüíûé íàðêîòèê, êîòîðûé èñïîëüçóåò ÷åëîâå÷åñòâî. (Ð. Êèïëèíã).Ñëîâî – ñàìûé ñèëüíûé íàðêîòèê, êîòîðûé èñïîëüçóåò ÷åëîâå÷åñòâî. (Ð. Êèïëèíã).Ñëîâî – ñàìûé ñèëüíûé íàðêîòèê, êîòîðûé èñïîëüçóåò ÷åëîâå÷åñòâî. (Ð. Êèïëèíã).Ñëîâî – ñàìûé ñèëüíûé íàðêîòèê, êîòîðûé èñïîëüçóåò ÷åëîâå÷åñòâî. (Ð. Êèïëèíã).Ñëîâî – ñàìûé ñèëüíûé íàðêîòèê, êîòîðûé èñïîëüçóåò ÷åëîâå÷åñòâî. (Ð. Êèïëèíã). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 10  æîâòíÿ 2013 ð.
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Ó÷èòåëþ! Âàøå ñëîâî – ìóäð³ñòü Óêðà¿íè…

3 æîâòíÿ â Ìóêà÷³âñü-
êîìó äåðæàâíîìó óí³-
âåðñèòåò³ òà ãóìàí³òàð-
íî-ïåäàãîã³÷íîìó êî-
ëåäæ³ â³äáóëèñü óðî÷èñò³
çàõîäè ç íàãîäè Äíÿ ïðà-
ö³âíèê³â îñâ³òè.

Ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ
ïðàö³âíèê³â ïåäàãîã³÷íî-
ãî ôàêóëüòåòó òà âèêëà-
äà÷³â êîëåäæó ïðèâ³òàâ
ðåêòîð Ìóêà÷³âñüêîãî
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòå-
òó, äîêòîð õ³ì³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé
ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óê-
ðà¿íè, Ïî÷åñíèé ãðîìà-
äÿíèí ì³ñòà Ìóêà÷åâî
Ìèãàëèíà Þð³é Â³êåíò-
³éîâè÷. Â³í âèñëîâèâ ñåð-
äå÷íó âäÿ÷í³ñòü êîëåãàì
çà âèñîêå ñëóæ³ííÿ îá-
ðàí³é ñïðàâ³, ñàìî-
â³ääàí³ñòü, ïîáàæàâ
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îïòèì-
³çìó, òâîð÷èõ óñï³õ³â ³ íå-
âè÷åðïíî¿ íàñíàãè.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî

ïðèñóòí³õ çâåðíóâñÿ äè-
ðåêòîð êîëåäæó, çàñëó-
æåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè
Óêðà¿íè Êóøí³ð ²âàí ²âà-
íîâè÷. «Ïðîôåñ³ÿ â÷èòå-
ëÿ – äóæå âàæêà ³ â³äïî-
â³äàëüíà, àäæå â éîãî
ðóêàõ ìàéáóòíº íàøî¿
äåðæàâè. Êîæåí, õòî îáè-
ðàº ïåäàãîã³÷íèé ôàõ,
áåðå íà ñåáå â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà òèõ, êîãî
â÷èòü ³ âèõîâóº, ðàçîì ç
òèì â³äïîâ³äàº çà ñàìî-
ãî ñåáå, ñâîþ ïðîôåñ³é-
íó ï³äãîòîâêó, ñâîº ïðà-
âî íîñèòè òàêå âèñîêå

çâàííÿ», – íàãîëîñèâ ²âàí
²âàíîâè÷.

Ïî÷åñíèì ãîñòåì ñâÿ-
òà áóâ ñåêðåòàð Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ìà-
íÿê ²âàí Ãåîðã³éîâè÷.
Â³òàþ÷è âèêëàäà÷³â òà
ñòóäåíò³â, ïîáàæàâ ¿ì
òâîð÷î¿ åíåðã³¿, çäîðîâ’ÿ,
áëàãîïîëó÷÷ÿ, îïòèì³çìó
òà íîâèõ ïðîôåñ³éíèõ
çâåðøåíü.

Ó ðàìêàõ ïðîâåäåíèõ
çàõîä³â â³äáóëàñÿ öåðå-
ìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ êðà-
ùèõ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³-
âíèê³â ïî÷åñíèìè ãðàìî-

òàìè çà ñóìë³ííó ïðàöþ
òà âèñîêèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì ó ðîáîò³, äîáðîñî-
â³ñíå âèêîíàííÿ îáî-
â’ÿçê³â, çà âàãîìèé îñî-
áèñòèé âíåñîê ó ñïðàâó
íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ
ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³.

Íà çàâåðøåííÿ â³äáóâ-
ñÿ óðî÷èñòèé êîíöåðò çà
ó÷àñò³ âèêëàäà÷³â ³ ñòó-
äåíò³â ãóìàí³òàðíî-ïå-
äàãîã³÷íîãî êîëåäæó òà
ïåäàãîã³÷íîãî ôàêóëüòå-
òó Ìóêà÷³âñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó.
Ïåäàãîã³â â³òàâ ñòóäåí-

òñüêèé íàðîäíèé õîð
«Ö³ìáîðèêè» (õóäîæí³é
êóð³âíèê – Òåòÿíà Ç³íêå-
âè÷), íàðîäíèé âîêàëü-
íèé àíñàìáëü «Ëþáèñ-
òîê» (õóäîæí³é êåð³âíèê
– Ëåñÿ Ìóñ³ºöü), òð³î
«Äî.Ì.À» ó ñêëàä³ Ñåð-
ã³ÿ Äîáîøà, Â³êòîð³¿ Àë-
ìàø³ òà ªâãåí³ÿ Ìóñ³é-
öÿ. Ïîðàäóâàâ ãëÿäà÷³â
íàðîäíèé òàíöþâàëüíèé
êîëåêòèâ «Ëàò³ð÷àíêà»
ï³ä êåð³âíèöòâîì Â³ä-
ì³ííèêà Îñâ³òè Óêðà¿íè
Íàä³¿ Øëÿõòè. Â’ÿçàíêó
çàêàðïàòñüêèõ ï³ñåíü

âèêîíàâ ãóðò «Ôàòòüî-
âè» (êåð³âíèê – Äìèòðî
×îâ-ð³é). Ñâî¿ âîêàëüí³
íîìåðè ïðèñóòí³ì ïîäà-
ðóâàëè Âàñèëü Ãîëîäíÿê
òà Àë³íà Ïîëÿê.

Öüîãî æ äíÿ ç íàãîäè
ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà áóëà
ïðîâåäåíà âèñòàâêà-êîí-
êóðñ íà êðàùó ñò³íí³âêó.
Ãàçåòè ñÿÿëè áàðâèñòè-
ìè ôàðáàìè, áàãàò-
ñòâîì ôàíòàç³¿ òà ñâÿò-
êîâèìè ïðèâ³òàííÿìè.

Çàõîäè, ïðèóðî÷åí³
Äíþ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè,
ïðîéøëè ó òåïë³é òà
ïðèºìí³é àòìîñôåð³. Ñòó-
äåíòè â³òàëè ñâî¿õ íà-
ñòàâíèê³â ³ç ïðîôåñ³éíèì
ñâÿòîì ³ äÿêóâàëè ¿ì çà
íåâòîìíó ïðàöþ.

Ò. ÂÀÊÎËß,
â³äïîâ³äàëüíà çà
âèõîâíó ðîáîòó

íà ïåäàãîã³÷íîìó
ôàêóëüòåò³ ÌÄÓ

Ñîìíåíèÿ äîëæíû äîñòàâëÿòü íå ìåíüøå íàñëàæäåíèÿ, ÷åì çíàíèÿ. (À. Äàíòå).Ñîìíåíèÿ äîëæíû äîñòàâëÿòü íå ìåíüøå íàñëàæäåíèÿ, ÷åì çíàíèÿ. (À. Äàíòå).Ñîìíåíèÿ äîëæíû äîñòàâëÿòü íå ìåíüøå íàñëàæäåíèÿ, ÷åì çíàíèÿ. (À. Äàíòå).Ñîìíåíèÿ äîëæíû äîñòàâëÿòü íå ìåíüøå íàñëàæäåíèÿ, ÷åì çíàíèÿ. (À. Äàíòå).Ñîìíåíèÿ äîëæíû äîñòàâëÿòü íå ìåíüøå íàñëàæäåíèÿ, ÷åì çíàíèÿ. (À. Äàíòå).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777710 æîâòíÿ 2013 ð.
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Íàïåðåäîäí³ ì³æíàðîäíîãî Äíÿ òóðèçìó 26.09.2013
ð. â³äáóëîñÿ îäíå ³ç çàïëàíîâàíèõ ìàñøòàáíèõ çàõîä³â
ôàêóëüòåòó òóðèçìó ³ ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîãî á³çíåñó
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó. Ñâÿòêîâå
ä³éñòâî ñïîðòèâíî-ìàñîâèõ çàõîä³â ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ
òóðèçìó ðîçïî÷àëîñÿ â³òàëüíèì ñëîâîì ðåêòîðà ÌÄÓ
äîêòîðà õ³ì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà, çàñëóæåíîãî ä³ÿ-
÷à íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè, ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà

ì³ñòà Ìóêà÷åâà Ìèãàëèíè Þð³ÿ Â³êåíò³éîâè÷à:
«Âæå ñòàº äîáðîþ òðàäèö³ºþ, ùî â Ì³æíàðîäíèé

äåíü òóðèçìó âè çáèðàºòåñü íà ñïîðòèâíîìó ìàéäàí-
÷èêó, ùîá ïîêàçàòè ñâîþ êì³òëèâ³ñòü, ñâ³é ð³âåíü ³
äàòè øàíó ôàõ³âöÿì, ÿê³ çàéìàþòüñÿ òóðèçìîì. ß áà÷ó,
ùî âè â ÷óäîâ³é ñïîðòèâí³é ôîðì³ ³ ðàäæó âàì çàé-
ìàòèñü ñïîðòîì ùîäåííî, ñêð³çü äå º ÿêàñü ìîæ-
ëèâ³ñòü. Áàæàþ êîìàíäàì óäà÷³, óñï³õ³â, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿ òà íàòõíåííÿ, â ÷åñí³é áîðîòüá³ çäîáóòè ïåðå-
ìîãó. Âì³ëî âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ òà çóñèë-
ëÿ».

Þð³é Â³êåíò³éîâè÷ Ìèãàëèíà ïîä³ëèâñÿ äîñâ³äîì
ñåðåä ñòóäåíòñòâà ÿê â³í çàéìàâñÿ ñïîðòîì, ðàäèòü
ñòóäåíòàì òåæ âåñòè çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî ñòóäåíò³â çâåðíóëèñÿ òàêîæ
äåêàí ôàêóëüòåòó òóðèçìó ³ ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîãî
á³çíåñó äîöåíò, êàíäèäàò ãåîãðàô³÷íèõ íàóê Ëóæàíñü-
êà Ò.Þ., çàâ³äóâà÷êà êàôåäðîþ ãîòåëüíî-ðåñòîðàííî¿
ñïðàâè äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ì³ëà-
øîâñüêà Î.². òà çàâ³äóâà÷ êàôåäðîþ ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ äîöåíò, êàíäèäàò íàóê ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³
ñïîðòó Ãàâðèøêî Ñ.Ã.

Ãîëîâíèé ñóääÿ çìàãàíü Ìîðîç Ô.Â. ñòàðøèé âèê-
ëàäà÷ êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ïðèâ³òàâøè ó÷àñ-
íèê³â çìàãàíü òà âáîë³âàëüíèê³â ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿ-
òîì ïîáàæàâ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà
íàòõíåííÿ â íàâ÷àíí³, ñòàòè ôàõ³âöÿìè ñâîº¿ ãàëóç³, à
êîìàíäàì ÷åñíî¿, ñïðàâåäëèâî¿ áîðîòüáè.

Îçíàéîìèâ ó÷àñíèê³â ç ïëàíîì òóðèñòè÷íèõ çìà-
ãàíü:

- òóðèñòè÷íî¿ òåõí³êè: á³ã, ñòðèáêè ïî êóïèíêàõ; ñìó-
ãà ïåðåøêîä, ïåðåïðàâà, ïåðåíåñåííÿ ïîòåðï³ëîãî;

- ðèâîê ãèð³ (16 êã.) þíàêè. Còðèáêè ³ç ñêàêàëêîþ
çà 1 õâ. ä³â÷àòà;

- ïåðåòÿãóâàííÿ êàíàòó;
- êîíêóðñ òóðèñòè÷íî¿ ï³ñí³.
Îçíàéîìèâ êîìàíäè ðàçîì ³ç ñóääåþ Øàõðàé Ñ.Ï.

àñèñòåíò êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ç ìàðøðóòîì.
Ó÷àñíèêè çìàãàíü îïðîáóâàëè êîæåí åòàï. Æåðåáêó-
âàííÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ãîëîâíîãî ñóää³ Ìîðîçà Ô.Â.
òà Øàõðàÿ Ñ.Ï. äîçâîëèëî ñòâîðèòè ð³âí³ óìîâè ó÷àñ-
íèêàì çìàãàíü. Òóðèñòè÷-
íó òåõí³êó ðîçïî÷àëà êî-
ìàíäà ²² êóðñó ôàêóëüòå-
òó  òóðèçìó ³ ãîòåëüíî-ðå-
ñòîðàííîãî á³çíåñó «Êàð-
òîïëÿ».

Âáîë³âàëüíèêè äðóæíüî
ï³äòðèìóâàëè ñâîþ êî-
ìàíäó ï³äáàäüîðþâàëè ¿õ
îïëåñêàìè, ðå÷³âêàìè.

Äðóãîþ ñòàðòóâàëà êî-
ìàíäà ² êóðñó ôàêóëüòå-
òó òóðèçìó ³ ãîòåëüíî-ðå-
ñòîðàííîãî á³çíåñó, âîíè
ïîäèâèâøèñü ÿê ïðîõî-
äèëè ìàðøðóò ¿õí³ ñóïåð-
íèêè, âäàëî ñòàðòóâàëè ³

Ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷íå ñâÿòî
çàê³í÷èëè ìàðøðóò ç ïîìèëêîþ ó ñòðèáêó ïî êóïèí-
êàõ ³ ïåðåïðàâ³. ¯õí³ âáîë³âàëüíèêè ñâîºþ åìîö³éíîþ
ï³äòðèìêîþ ñòàðàëèñü ïîêðàùèòè ðåçóëüòàò ñâî¿ì îä-
íîãðóïíèêàì. Êîìàíäè ñêëàäàëèñü ç 10 ó÷àñíèê³â –
5 þíàê³â ³ 5 ä³â÷àò. Ó ï³äáîð³ êîìàíä âçÿëè ó÷àñòü
ñòàðîñòè ãðóï, ÿê³ âðàõóâàëè ðåêîìåíäàö³¿ âèêëàäà÷³â
Ìîðîçà Ô.Â. òà Øàõðàé Ñ.Ï., ùîá âèáðàòè íàéäîñ-
òîéí³øèõ ³ âðàõîâóþ÷è äóìêó ãðóïè.

Íà ðèâîê ãèð³ êîæíà êîìàíäà â³äðÿ-
äèëà ïî 5 ó÷àñíèê³â.

Ïîÿñíåííÿ ïðàâèë òà ïîêàç ïðàâèëü-
íîãî ï³äí³ìàííÿ ðîçïîâ³â ³ ïîêàçàâ áà-
ãàòîðàçîâèé ÷åìï³îí îáëàñíèõ ì³æãà-
ëóçåâèõ ñïàðòàê³àä ç ãèðüîâîãî ñïîðòó
Ìîðîç Ô. Â. Ñâî¿ì ïðèêëàäîì íàäèõ-
íóâ ó÷àñíèê³â çìàãàíü.

Âïðàâó ðîçïî÷àëà êîìàíäà ² êóðñó.
Ñåíè÷ Þð³é ðîçïî÷àâ çìàãàííÿ ³ âäà-
ëî çàê³í÷èâ çà 1 õâ. â³í âèêîíàâ 35 ïî-
øòîâõ³â. Ïåðåìîæöÿìè öüîãî âèäó ñòà-
ëè:  Ñè÷êóí Êîñòÿíòèí – ²²² ì³ñöå, Ñå-

íè÷ Þð³é – ²² ì³ñöå, Ìåòåíüêàíè÷ ²âàí – ² ì³ñöå ïå-
ðåìîãó ñâî¿é êîìàíä³ ïðèí³ñ ñòóäåíò ²² êóðñó.

Âäàëî ñòàðòóâàëè ä³â÷àòà ²² êóðñó ó ñòðèáêàõ ³ç ñêà-
êàëêîþ, ñâî¿ìè ðåçóëüòàòàìè çàáåçïå÷èëè ñîá³ ïåðå-
ìîãó.

Ïåðåìîæöÿìè ñòàëè: Ñþìà Ìàðòà – ²²² ì³ñöå, Çå-
ëåíñüêà Ë³ë³ÿ – ²² ì³ñöå, Ïîïîâè÷ Â³êòîð³ÿ – ² ì³ñöå.

Ó ïåðåòÿãóâàíí³ êàíàòà ñèëè âèÿâèëèñü ð³âí³ ó îáîõ
êîìàíä, ñóää³ çàô³êñóâàëè í³÷³þ. Âáîë³âàëüíèêè îáîõ
êîìàíä äðóæíüî ï³äòðèìóâàëè ñâî¿õ ñïîðòñìåí³â,  îò-
ðèìàâøè ìàñó âðàæåíü òà ïîçèòèâíèõ åìîö³é.

Âáîë³âàëè çà ñâî¿õ ñòóäåíò³â äåêàí ôàêóëüòåòó òó-
ðèçìó ³ ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîãî á³çíåñó äîöåíò Ëó-
æàíñüêà Ò.Þ. òà çàâ³äóâà÷êà êàôåäðîþ ãîòåëüíî-ðå-
ñòîðàííî¿ ñïðàâè  ïðîôåñîð Ì³ëàøîâñüêà Î.².

Ï³ñëÿ ñïîðòèâíèõ áàòàë³é êîìàíäè ïåðåéøëè äî êîí-
êóðñó òóðèñòè÷íî¿ ï³ñí³.

Æóð³ êîíêóðñó î÷îëèëè: Ëóæàíñüêà Ò.Þ., Ì³ëà-
øîâñüêà Î.²., Ìîðîç Ô.Â., ãîëîâà æóð³ Ëóæàíñüêà
Ò.Þ.

Æóð³ ï³äâåëè ï³äñóìêè êîíêóðñó òóðèñòè÷íî¿ ï³ñí³,
îãîëîñèëè ïåðåìîæöåì êîìàíäó ² êóðñó.

Ñïîðòèâíå ñâÿòî, ïðèñâÿ÷åíå Ì³æíàðîäíîìó äíþ
òóðèçìó âäàëîñÿ íà ñëàâó. Ï³äâåëè ï³äñóìêè ïðîâå-
äåíèõ çìàãàíü: ãîëîâíèé ñóääÿ Ìîðîç Ô.Â., çàâ³äó-
âà÷êà êàôåäðîþ ãîòåëüíî-ðåñòîðàííî¿ ñïðàâè  Ì³ëà-
øîâñüêà Î.². òà äåêàí ôàêóëüòåòó òóðèçìó ³ ãîòåëüíî-
ðåñòîðàííîãî á³çíåñó Ëóæàíñüêà Ò.Þ. Íàãîðîäèëè
ïåðåìîæö³â ãðàìîòàìè. Ïîäÿêóâàëè âáîë³âàëüíèêàì

çà ï³äòðèìêó ñâî¿õ êî-
ìàíä.

Íà öüîìó ñïîðòèâíîìó
çàõîä³ ñâÿòêóâàííÿ äî
Ì³æíàðîäíîãî äíÿ òóðèç-
ìó íå çàâåðøàëîñü, à
áóëî ïðîäîâæåíî êîíêóð-
ñàìè ñò³íãàçåò, åìáëåì,
³íøèìè ö³êàâèìè çàõîäà-
ìè.

Ôåä³ð ÌÎÐÎÇ,
â³äïîâ³äàëüíèé çà
âèõâîíâíó ðîáîòó

ôàêóëüòåòó òóðèçìó
³ ãîòåëüíî-ðåñòîðàííî-

ìó á³çíåñó.

УВАГА! ВІДКРИТО НОВІ РАХУНКИ
 ДЛЯ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ
Мукачівська ОДПІ ГУ Мін доходів повідомляє, що з

метою реалізації норм Закону України від 04.07.2013
року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з проведенням адміністративної ре&
форми" відкрито нові рахунки в органах Державної каз&
начейської служби для зарахування єдиного внеску.
Номера рахунків розміщено на веб&порталі   ГУ Міндо&
ходів у Закарпатській області (www.zak.sta/gov/ua). А
також в приміщенні Мукачівської ОДПІ  Центрі обслу&
говування платників податків  м. Мукачево, по вул. Горь&
кого, 21"а".

Заповнення платниками поля "Призначення плате&
жу" розрахункових документів  у разі сплати єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування

При сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування поле "Призначення
платежу" розрахункового документа заповнюється та&
ким чином:

* ;101 ; êîä çà 
ªÄРÏÎÓ 

; ñïëàòà 
ºäèíîãî 
âíåñêó 

; ; ; 

1  2   3   4   5   6  7  
 

1 – службовий код (“*”); 2 – код виду сплати (“101” –
Сплата суми єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ  платника, який здійснює спла&
ту; 4 – друкується роз’яснювальна інформація про
призначення платежу; 5 – не заповнюється; 6 – не
заповнюється; 7 – не заповнюється.

Мукачівська ОДПІ:Подавати звітність
з єдиного внеску можна
в електронному вигляді

З метою подання платниками звітності з єдиного
внеску на загальнообов’язкове соціальне страхуван&
ня в електронному вигляді Міністерством доходів і
зборів України розроблено електронні формати (архів
форматів) документів звітності з єдиного внеску.

Крім цього, розроблено довідник відповідності кодів
органів Міндоходів та кодів органів Пенсійного фон&
ду для використання розробниками програмного за&
безпечення при формуванні xml&файлів (довідник).

Розробку документів здійснено у зв’язку з набран&
ням чинності Закону України „Про внесення змін до
Податкового кодексу України у зв’язку з проведен&
ням адміністративної реформи” від 4 липня 2013 року.

Ознайомитися з електронними форматами та дов&
ідником можна на

веб&порталі Міндоходів у Закарпатській області
(www.zak.sta/gov/ua). А також в приміщенні Мукачі&
вської ОДПІ  Центрі обслуговування платників по&
датків  м. Мукачево, по вул. Горького, 21”а

При поданні звітності в електронному вигляді по&
трібно користуватися цифровим підписом. Отрима&
ти посилені сертифікати відкритих ключів можна без&
коштовно в  Центрі сертифікації електронних ключів
при ГУ Міндоходів у Закарпатській області (м.Ужго&
род, вул..Духновича,2)

Нагадуємо, що звіт за вересень 2013 року платни&
кам потрібно  подати до Мукачівської ОДПІ, як плат&
ників єдиного внеску до 21 жовтня 2013 року включ&
но.

Інформаційно1комунікаційний сектор
Мукачівської ОДПІ ГУ Міндоходів

у Закарпатській області

Мукачівський
міськрайонний суд

оголошує конкурс на заміщення вакантної поса&
ди консультанта суду.

Вимоги: до кандидатів на посаду консультанта
суду – вища освіта за спеціальністю „Правознав&
ство” або „Правоохоронна діяльність” з освітньо –
кваліфікованим рівнем магістра або спеціаліста,
стаж роботи на державній службі в судових орга&
нах України не менш 2 років загальний стаж роботи
за фахом не менш 3 років..

Додаткова інформація щодо основних функціо&
нальних обов’язків, розміру, умов оплати праці,
переліку питань для перевірки знання законодав&
ства тощо надається за телефоном 3&16&68.

Документи приймаються протягом 30 календар&
них днів з дня виходу публікації про оголошення
конкурсу.

Наша адреса: м. Мукачево,
вул. Л.Толстого,13. Тел: (231) 3116168



 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

сотин землі, всі комунікації. Тел.:
095 337 64 50.
     Продається будинок з 1�кімн

квартирю 38,9 кв. м. у Росвигові
поряд з університетом. Є земель�
на ділянка. Сад. Зверт. 093�
2436832.
     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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ñò.

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

     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�кімнатна квар�

тира 120 кв. м. у 4�квартирному бу�
динку на вул. 26 Жовтня (тераса,
засклений балкон, підвал, місце
для гаража. Тел. 2�47�92 у будь�
який час.

      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.
     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.
Нижній Коропець по вул. Горького. 25

     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 крісла б/к у хорошому
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.
     Если вы мечтаете иметь домаш�

нюю собаку, предлагаем безплатно
подростковіх щенков.  Обращаться по
тел. 050�75�13�610.
     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.

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.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБО!
ТУ В ТАКСІ ВОДІЇІВ НА

ВЛАСНОМУ ТРАНСПОРТІ
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

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
Офіціантів та досвідченого
повара  в кафе�нічний клуб .
Додаткова інформація по тел.

050!1543622.

В зв’язку  з розширенням
мережі барів!піцерій

«Допинг»+«Бобо!піца»

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ

БАРМЕНІВ,
 ОФІЦІАНТІВ,

КУХАРІВ
ВИСОКА, ЗАРОБІТНА ПЛАТА

(1200 грн. !1800 грн.
ЗА 10 ДНІВ РОБОТИ)

ОФІЦІЙНЕ
 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ЗВЕРТАЙТЕСЯ
ЗА ТЕЛЕФОНОМ:

095 566 94 29



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 9999910  æîâòíÿ 2013 ð.

¹ 40 (991)¹ 40 (991)¹ 40 (991)¹ 40 (991)¹ 40 (991)

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 без�
пеки;

� 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.

ТзОВ "Інтер�Каштан", вул. Ужгородська, 190, має нмір
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря. Зауваження від громадських орган�
ізацій та окремих громадян  можуть надсилатися  про�
тягом 30 календарних днів на адресу місцевої держад�
міністрації або виконкому міськради за адресою Мука�
чево, вул. Пушкіна, 2 (тел. 2�20�27).

     Втрачений студентський квиток студента Матвіїва
Руслана Руслановича, виданий  Ужгородським  Нац.
Університетом, у 2009 році, вважати недійним.

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

40 (991)40 (991)40 (991)40 (991)40 (991)
 10 10 10 10 10 10 æîâòíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

×òî äóðíî íàæèòî, òî áóäåò äóðíî è ïðîæèòî. (Ïëàâò).×òî äóðíî íàæèòî, òî áóäåò äóðíî è ïðîæèòî. (Ïëàâò).×òî äóðíî íàæèòî, òî áóäåò äóðíî è ïðîæèòî. (Ïëàâò).×òî äóðíî íàæèòî, òî áóäåò äóðíî è ïðîæèòî. (Ïëàâò).×òî äóðíî íàæèòî, òî áóäåò äóðíî è ïðîæèòî. (Ïëàâò).

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

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 14 ÆÎÂÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30 Íîâèíè. 06.35 Õî÷ó âñå
çíàòè. 06.45, 07.45 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20, 08.20 Òåìà äíÿ. 07.25
Êðà¿íà on line. 07.35 Åðà á³çíå-
ñó. 08.15 Îãëÿä ïðåñè. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
09.50 Ïîë³òòåàòð. 10.10 Áåç
öåíçóðè. 10.35 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó". 11.20 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.30 ßê öå?. 13.00 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í? 13.20 Êîíòðîëüíà ðî-
áîòà. 13.55 Ïðàâî íà çàõèñò.
14.30 Òåìíèé ñèëóåò. 14.40
Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.40 Êíèãà.ua.
16.10 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó". 16.50 Ò/ñ "²ç æèòòÿ êàï-
³òàíà ×åðíÿºâà". 17.40 Àãðî-
News. 17.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.50 Ñ³ëüðàäà. 19.10 Ôåñòè-
âàëü ãóìîðó "Óìîðà". 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45
Õ³òè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 00.20 Íà ñëó-
õó. 00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 06.45, 07.10,
08.10, 02.00 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00,
08.00, 09.00, 19.30, 23.50 "ÒÑÍ".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05
Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 10.45 Õ/
ô "Äæåíòëüìåíè óäà÷³" (1). 12.35
Õ/ô "Ä³òè Âîäîë³ÿ". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà
ïîêàðàííÿ" (1). 20.15, 21.20 Ò/ñ
"Ñâàòè - 6" (1). 22.30, 05.00 "Ãðîø³".
00.05, 03.25 Õ/ô "Äåâ'ÿíîñòî äåâ-
'ÿòü ôðàíê³â" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 17.50 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 12.20 Ò/
ñ "Äîêè æèâó, ëþáëþ". 13.45
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåé-
íèé ñóä". 15.40 "Æäè ìåíÿ".
18.00, 04.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"Äåëüòà". 20.00, 03.35 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Ïåòðî Ëåùåí-
êî". 23.40 Ò/ñ "Ãðîì" (1). 01.30
Õ/ô "Ïåðâ³ñíèé ñòðàõ" (2).

 ICTV
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 10.20, 13.00 Ò/ñ "Äèâåð-
ñàíò". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.25 Ò/
ñ "Äèâåðñàíò. Ê³íåöü â³éíè". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâî-

ëè". 22.10 ×åòâåðòà âåæà. 23.10,
03.10 Ñâîáîäà ñëîâà. 01.10 Õ/ô
"Ìóòàíòè" (2). 03.00 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
08.50 "Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55
"Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äà-
òè!" 11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
12.45 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00
²íø³ íîâèíè. 13.20, 00.30 Ò/ñ "Äîì-
ðîá³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó
íàø ÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³-
ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ". 21.40
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 22.15 "Ïîçíåð".
23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30 "Ìèêèòà
Ìèõàëêîâ. Ñàìè ñ óñàìè".

ÑÒÁ
06.30, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Îê³ëüöþâàòè õîëîñòÿêà".
10.45 Õ/ô "Â³ä ñåðöÿ äî ñåðöÿ"
(1). 12.45 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê". 15.00
"Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.15 "Êóá - 4".
22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 4".
23.55 "Îäèí çà âñ³õ". 01.10 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ" (1). 02.00 Õ/ô
"Çàãàëüíà òåðàï³ÿ - 2" (1). 03.40
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.55
Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ". 09.10
Ò/ñ "Íå éäè" (1). 13.10 Ëþáëþ!
×åêàþ!. 14.10, 17.20, 22.00 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 16.00, 04.55 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!
Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 04.15
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðó-
ãèé" (1). 23.30 Õ/ô "Ïåðåâ³çíèê
3" (2). 01.45 Õ/ô "Ìîðëîêè" (3).

Ò Å Ò
07.00 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ".
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25
Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà". 09.00,
16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³".
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè". 12.50 Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó.
18.00 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî.
19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00
Â³òàëüêà. 21.00 Êðà¿íà Ó. 22.05
²Íàðîäíèé àðòèñò. 22.35 Ðóñî
òóðèñòî. 23.05 Äóðíºâ+1. 23.45
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.25
×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 00.50 Òå-
îð³ÿ çðàäè. 01.45 Òâîþ ìàìó!
02.35 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
êîìåíòàð³â. 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

06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.00 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1). 11.20, 04.55 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.30, 13.30, 03.00
Ò/ñ "Ïèëüíà ðîáîòà". 14.30, 15.35,
20.15, 21.20 Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1).
16.45, 04.30 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1).
22.30 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 00.15 Õ/ô
"²íñàéäåð" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Ïåòðî Ëåùåíêî".
11.25, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.50
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.45 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â
Óêðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
18.00, 03.40 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 21.30,
00.00 "Øóñòåð Live". 22.00 Ôóò-
áîë. Çá³ðíà Ñàí-Ìàðèíî - çá³ðíà
Óêðà¿íè. 01.20 Õ/ô "Ãîéäàëêè". 02.45
Ä/ô "Îëåêñàíäð Äåäþøêî. Ïåðå-
âèùåííÿ øâèäêîñò³".

 ICTV
07.20 Ãîëîâíà ïðîãðàììà. 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. 13.15,
22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20
Õ/ô "Áëåéä. Òð³éöÿ" (2). 01.30
Íàâ÷³òü íàñ æèòèè. 02.25 Õ/ô "Òðåò³é
âèì³ð ïåêëà" (2). 03.50 Ò/ñ "Ïîãî-
íÿ". 04.35 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
07.00 "Äîáðîãî ðàíêó". Ïðîäîâæåí-
íÿ. 08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
08.50 "Æèòè çäîðîâî!"  09.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.30 Ò/ñ "Äîìðîá³ò-
íèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø
÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ!" 19.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ".
21.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 22.15 "Âîëÿ
³ ñïðàâåäëèâ³ñòü". 23.20 Í³÷í³ íî-
âèíè. 23.30 "Âåñ³ëëÿ â Ìàëèí³âö³".
Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿".

ÑÒÁ
06.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
07.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.40 Õ/ô "²äåàëüíà äðó-
æèíà" (1). 11.45 Õ/ô "Ì³ëüéîíåð" (1).
13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 15.00
"Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.25 "Âðÿòóéòå
íàøó ñ³ì'þ - 2". 23.25 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 02.55 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 03.40 Õ/ô "Çàãàëüíà òåðà-
ï³ÿ - 2" (1). 05.25 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20
Ïîä³¿. 07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ".
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñå-

IÍÒÅÐ
05.35 Õ/ô "Ãîéäàëêè" .07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ
"Ïåòðî Ëåùåíêî". 11.25, 12.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.45 Ò/ñ
"Äîìðîá³òíèöÿ". 18.00, 03.15 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 22.35 Ò/ñ "Ãðîì" (1).
01.30 Õ/ô "Âòå÷à íåìîæëèâà" (2).

 ICTV
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 ×åò-
âåðòà âåæà. 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 "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40,
20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Çîëîòî
äóðí³â". 01.40 Ñòîï-10. 02.35 Õ/ô
"Âòîðãíåííÿ ÷óæèíö³â" (2). 03.55 Ò/
ñ "Ïîãîíÿ". 04.40 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
09.00 "Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55
"Ìîäíèé âèðîê". 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 00.30 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Ñòàíèöÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30
"Ïîë³òèêà".

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.20,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ä³òè
áàãàòèõ òåæ ïëà÷óòü". 10.55 "Âðÿ-
òóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2". 13.55 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 15.00 "Çâàíà âå÷å-
ðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô - 3". 02.00
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 02.50 Õ/ô
"Ïåðñòåíü ³ç Àìñòåðäàìó" (1). 04.10
Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.15
Ïîä³¿. 07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ".
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñå-
çîí äðóãèé" (1). 12.00, 04.15 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!
Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 03.35 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.40 Ò/ñ
"Âèïàäêîâèé ñâ³äîê" (1). 01.30 Õ/ô
"Öüêóâàííÿ" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ë-
äà". 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³". 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè". 12.50 Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 18.00
Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî. 19.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Â³òàëüêà. 21.00 Êðà¿-
íà Ó. 22.05 ²Íàðîäíèé àðòèñò. 22.35
Ðóñî òóðèñòî. 23.20 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.25 ×îðòèö³ â ñï³äíè-
öÿõ. 00.50 Òåîð³ÿ çðàäè. 01.45 Òâîþ
ìàìó!

«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 - 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 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 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 - "Ìàºø ïðàâî" . 20.45
- "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - Äîê/
ñ. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -
"Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
17.55, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20,
14.25 Kids Time. 15.00 Ò/ñ "Äðóç³".
16.00 Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà".
16.55, 00.15 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé
â³ê". 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð. 19.20

- 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 -
Íîâèíè "×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

07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.35 Ïîãîäà. 09.00
Õ/ô "Äåííà âàðòà". 11.55, 17.55,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.35
Kids Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00
Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà". 16.55,
00.40 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé â³ê".
19.00, 00.30 Ðåïîðòåð. 19.20 Àá-
çàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàã³êÿí".
22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ ãàðíà". 23.00
Ñï³âàé, ÿêùî çìîæåø. 01.40 Ò/ñ
"²ñòâ³ê" (2). 02.30 Ò/ñ "Ìåæà" (2).
03.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.15,
04.10 Çîíà íî÷³. 03.20 Ñåðåäíüîâ-
³÷÷ÿ çà÷èíàºòüñÿ î 18.00. 03.35 ß,
ìèë³ñòþ Áîæîþ, ïàí âîçíèé.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 15 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.45, 07.45 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20
Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.35 Åðà á³çíåñó.
08.15 Îãëÿä ïðåñè. 08.20 Òåìà
äíÿ. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè.
08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 09.40 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó". 10.25 Ò/ñ "Ìîñ-
êâà. Òðè âîêçàëè". 11.20 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè .12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.30 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À
äî ß. 12.50 Êîðäîí äåðæàâè.
13.05 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 13.55
Õ/ô "Áàòàëüéîíè ïðîñÿòü âîã-
íþ" 1ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.45 Êðîê äî ç³ðîê. 16.35 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó".
17.25 Ò/ñ "²ç æèòòÿ êàï³òàíà
×åðíÿºâà". 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Îñòàííº
ïîïåðåäæåííÿ. 19.30 Ôîðìóëà
çàõèñòó. 19.40 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà Î.Ïºñêîâà. 20.55 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40
Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Þâ³ëåéíèé
êîíöåðò Î.Ìàë³í³íà. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Õóä.
ô³ëüì "Áîìæ". 10 ñ. 00.20 Íà
ñëóõó. 00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.15 "Ñåê-
ðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ.
03.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.50 Äîêè áàòüêè ñïëÿòü.
04.15 Íîâèíè. 04.25 "Íàùàäêè"
ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåí-
êîì. 05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 05.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".

çîí äðóãèé" (1). 12.00, 04.20 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!
Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 03.40 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.45 Ò/ñ
"Âèïàäêîâèé ñâ³äîê" (1). 01.40 Õ/ô
"Ïåðåâ³çíèê 3" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ë-
äà". 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³". 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè". 12.50 Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 18.00
Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî. 19.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Â³òàëüêà. 21.00 Êðà¿-
íà Ó. 22.05 ²Íàðîäíèé àðòèñò. 22.35
Ðóñî òóðèñòî. 23.20 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.25 ×îðòèö³ â ñï³äíè-
öÿõ. 00.50 Òåîð³ÿ çðàäè. 01.45 Òâîþ
ìàìó!. 02.35 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-
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 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 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 - "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, 17.55,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.30
Kids Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50
Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà". 16.50,
00.25 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé â³ê".
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 19.20 Àá-
çàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàã³êÿí".
22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ ãàðíà". 23.00
Çíàéòè Êðàéíüîãî. 01.30 Ò/ñ "²ñòâ³ê"
(2). 02.15 Ò/ñ "Ìåæà" (2).

ÑÅÐÅÄÀ, 16 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.45, 07.45 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20,
08.20 Òåìà äíÿ. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.35 Åðà á³çíåñó.
08.15 Îãëÿä ïðåñè. 08.35 Ðàí-
êîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30 Óðÿä
íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.20
Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîêçàëè".
11.10 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Ñâ³ò Ìàê-
ñèìà". 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Ôîðìóëà
çàõèñòó. 12.40 Ñâ³òëî. 13.15 Íå
â³ð õóäîìó êóõàðþ. 13.40 Õ/ô
"Áàòàëüéîíè ïðîñÿòü âîãíþ"
2ñ. 14.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 15.00 ÏÀÐËÀ-
ÌÅÍÒÑÜÊ² ÑËÓÕÀÍÍß Ó ÂÅÐ-
ÕÎÂÍ²É ÐÀÄ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ. 18.05
Ïðî ãîëîâíå. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.50
Äîðîñë³ ³ãðè. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Õóä. ô³ëüì
"Áîìæ". 11 ñ. 00.20 Íà ñëóõó.
00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.35 Ïðî ãîëîâíå. 01.55 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ. 02.55 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50, 03.00 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Òèñÿ-
÷à ³ îäíà í³÷" (1). 11.25 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.30, 13.30 Ò/ñ
"Ïèëüíà ðîáîòà". 14.30, 15.35,
20.15, 21.25 Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 22.30,
05.00 "Òåðèòîð³ÿ îáìàíó". 00.05
"Òà÷êè - 2". 00.30, 03.15 Õ/ô "Äîêàç
ñìåðò³" (3). 02.15 Ò/ñ "Ïèëüíà ðî-
áîòà 3".
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 10  æîâòíÿ 2013 ð.
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ñò.

    (íà 14.10.2013 - 20.10.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

- 4". 00.15 Õ/ô "Ëþáîâ ³ ãîëóáè" (1).
02.15 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 03.25
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.00 Ïîä³¿. 07.15 Õ/ô
"Ìàéîð Ïåéí" (1). 09.15, 09.50,
19.20, 20.20, 21.20 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
11.00 1 çà 100 ãîäèí. 12.00 Ò/ñ "Àä-
âîêàò" (1). 15.00 Õ/ô "Ñåðöå áåç
çàìêà" (1). 17.10 Ò/ñ "Òðîº â Êîì³"
(1). 22.20 Õòî ã³äíèé á³ëüøîãî. 23.20
Ñomedy Women. 00.20 Ñomedy
Club. 01.20 Õ/ô "Âèíàõ³ä íåïðàâäè"
(2).

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Åñê³ìîñêà". 07.35 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè.

08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä".
09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/
ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 10.05, 01.00
Ò/ñ "Äåñÿòå êîðîë³âñòâî". 19.40 Õ/
ô "Êâèòîê íà Vegas" (2). 21.25 Êðà¿-
íà Ó. 22.00 Ï³âäåííå Áóòîâî. 23.00
Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ æàõó.
Ïðèòóëîê" (3). 03.55 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 -
"Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 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 êàëåíäàð". 17:05
- Õ/ô. 18.30 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç
Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
 10.00 Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè
Øåôà. 11.40 Øóðî÷êà. 12.45 Ðóä³.
14.10 Äîðîñë³, ÿê ä³òè. 15.10 Óæå
êîòðèé äåíü. 16.10 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
18.00 Ì/ô "Ó ïîøóêàõ Íåìî". 20.00
Õ/ô "Ñóò³íêè". 22.20 Õ/ô "Ñóò³íêè.
Ñàãà. Ìîëîäèê". 01.05 Õ/ô "Õîäÿòü
ñëóõè" (2). 02.50, 03.50 Çîíà íî÷³.
02.55 Äæåðåëà Â³ò÷èçíè. 03.05
Áðàò³º ³ äðóæèíî. 03.20 Çàïîð³æñü-
êà Ñ³÷. Âèòîêè. 03.35 Çîðÿíèé ÷àñ
êîçàòñòâà.
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07.30 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.05
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 09.55 Îêîëèöÿ.
10.35 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêó-
í³íîþ. 11.00 Áëèæ÷å äî íàðîäó.
11.35 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?. 12.35 Êðîê
äî ç³ðîê. 13.25 Õ/ô "Áàòàëüéîíè
ïðîñÿòü âîãíþ" 3,4ñ.(çàêë.). 15.45
Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 16.40 Çîëî-
òèé ãóñàê. 17.05 Êàðàîêå äëÿ äî-
ðîñëèõ. 18.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæ-
äåíü. 18.40 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ ðîêó.
20.20 Ìè õî÷åìî, ùîá âè çíàëè.
20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 20.50
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 22.00 Ïîë³òòåàòð. 22.20 Ôåñ-
òèâàëü ãóìîðó â Êîáëåâî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³ìï³éñü-
êèé âèêëèê. 23.55 Òîê-øîó "Äðóæè-
íà". 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.10
Ä/ô "Êîðàí: ó âèòîêàõ êíèãè".

 Êàíàë «1+1»
06.10 "Êîõàííÿ áåç êîðäîí³â". 07.50
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 10.00
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì - 2". 11.00,
05.25 "Ñìàêóºìî". 11.40 Õ/ô
"Ïåðåâ³çíèê". 13.35 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ
"È" òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà" (1).
15.30 "Âåëèêèé ïåêàðñüêèé òóðí³ð".
17.00, 20.15 Õ/ô "Ñèëà ñåðöÿ". 19.30
"ÒÑÍ-Òèæäåíü". 22.00 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 23.05 "Ùî? Äå? Êîëè? 2".
00.15 Õ/ô "Çà ìåæåþ" (2). 02.00
"Îïåðàö³ÿ êðàñà". 03.25 Õ/ô "Âîðîòà
äðàêîí³â" (2).

 ICTV
07.35 Ç³ðêà YouTube. 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 "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.35
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 00.00 Õ/ô "Ñóä-
íèé äåíü" (2). 02.10 Õ/ô "Äèêà îðõ-
³äåÿ" (2). 03.55 Ò/ñ "Ïîãîíÿ". 04.40
Ïðî-Ziêàâå.ua.

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!". 12.45 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ". 14.15

"Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 "×å-
êàé íà ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.45 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 19.00 "Ïîëå
÷óäåñ". 20.00 "×àñ". 20.30 "Âèøêà".
22.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.35 Õ/ô
"Ìàëåíüê³ ñåêðåòè". 02.10 Õ/ô
"Ò³ëüêè â ì'þçèê-õîë³".

ÑÒÁ
06.15 Õ/ô "Íåä³ëüíèé òàòî" (1) 07.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.10, 16.00 Õ/ô "Ï'ÿòà ãðó-
ïà êðîâ³" (1). 15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 00.10 "Êóá - 4".
01.40 Õ/ô "Ïðîïàæà ñâ³äêà" (1).
03.05 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.50
Ïîä³¿. 07.30, 15.25, 01.40 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ".
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñå-
çîí äðóãèé" (1). 12.00 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ" (1). 19.20, 03.10 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 23.45, 03.50, 05.25
Ò/ñ "Âèïàäêîâèé ñâ³äîê" (1).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³-
ëäà". 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³". 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè". 12.50 Êîñìå-
òè÷íèé ðåìîíò. 13.55 Áîãèíÿ øîï³-
íãó. 18.00 ²êîíà ñòèëþ. 20.30 Õ/ô
"Êâèòîê íà Vegas" (2). 22.30 Ðóñî
òóðèñòî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.20 ×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 00.45
Òåîð³ÿ çðàäè 2. 01.45 Òâîþ ìàìó!
02.35 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
- Íîâèíè "×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 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50
- Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 - "Ñïîðò ×àñ". 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íî-
âèíè "×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
09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
17.55, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20,
14.25 Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
15.55 Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà".
16.55, 00.15 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé
â³ê". 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð. 19.20
Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàã³-
êÿí". 22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ ãàðíà".
23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 01.10 Ò/ñ

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ë-
äà". 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³". 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè". 12.50 Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 18.00
Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî. 19.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Â³òàëüêà. 21.00 Êðà¿-
íà Ó. 22.05 ²Íàðîäíèé àðòèñò. 22.35
Ðóñî òóðèñòî. 23.20 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.25 ×îðòèö³ â ñï³äíè-
öÿõ. 00.50 Òåîð³ÿ çðàäè 2. 01.45
Òâîþ ìàìó!. 02.35 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
10.55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð).
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
" Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðà-
âî". 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ" (ïîâòîð). 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 êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50 -
Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòó-
ä³î". 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, 17.55, 20.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.20, 14.25 Kids Time.
15.00 Ò/ñ "Äðóç³".  16.00 Ò/ñ
"Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà". 16.55,
00.15 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé
â³ê". 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð.
19.20 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é ç Ìàã³êÿí".  22.00 Ò/ñ
"Äî ñìåðò³ ãàðíà". 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 01.10 Ò/ñ
"²ñòâ³ê" (2). 01.50 Ò/ñ "Ìåæà"
(2). 02.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.40, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.45
Ï³ä çíàêîì á³äè. 03.25 Âîëÿ
â³äõîäèòü ç áîÿìè.
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07.35 Åðà á³çíåñó. 08.15 Îã-
ëÿä ïðåñè. 08.20 Òåìà äíÿ.
08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 09.40 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòà-
ðîãî ìîñòó". 10.20 Ò/ñ "Ìîñê-
âà. Òðè . îêçàëè". 11.20 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.30 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ". 13.35 Õ/ô "Ìèð òîìó,
õòî âõîäèòü". 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.45 Ðîÿëü â êó-
ùàõ. 16.20 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòà-
ðîãî ìîñòó". 17.00 Ò/ñ "Â³÷íèé
ïîêëèê". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.10 Ïîãîäà. 19.15
Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà".
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.
23.25 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ ðîêó.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 02.25 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷"
(1). 10.40 "Êîõàííÿ áåç êîð-
äîí³â". 12.30, 13.30 Ò/ñ "Ïèëü-
íà ðîáîòà". 14.30, 15.35 Ò/ñ
"Ñâàòè - 6" (1). 16.45, 04.40
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ Ò/
ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1).
20.15 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 21.00
"Õî÷ó â Â²Àãðó". 23.00 Õ/ô
"Â³éíà íàðå÷åíèõ" (2). 00.55 Õ/
ô "Ëþáîâí³ ðàíè" (2). 03.10 Ò/
ñ "Ïèëüíà ðîáîòà ". 05.05 "Òà÷êè -
2".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Ïåòðî Ëåùåíêî". 11.25,
12.20, 03.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.50 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.45 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
18.05 Õ/ô "Êîëè êâ³òíå áóçîê". 20.00,
02.25 "Ïîäðîáèö³". 20.30 "Øóñòåð
Live". 00.40 Õ/ô "ßêùî ñâåêðóõà -
Ìîíñòð" (2). 02.55 Ä/ô "Âîëîäèìèð
Ìèãóëÿ. Çâîðîòíèé â³äë³ê".

Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàã³-
êÿí". 22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ ãàðíà".
23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 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 Â³í âðÿòó-
âàâ íàñ â³ä ÷óìè. 03.00 Íàéêðàù³...
Ñåðåä ïîâèòóõ.

×ÅÒÂÅÐ, 17 ÆÎÂÒÍß
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 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿-
íà on line. 07.35 Åðà á³çíåñó. 08.15
Îãëÿä ïðåñè. 08.20 Òåìà äíÿ. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.40 Ò/ñ "Òàºì-
íèöÿ ñòàðîãî ìîñòó". 10.20 Ò/ñ "Ìîñ-
êâà. Òðè âîêçàëè". 11.20 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî! 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30 Õ/ô "Áà-
òàëüéîíè ïðîñÿòü âîãíþ" 3,4ñ.
(çàêë.). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.35 Óê-
ðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 16.25 Ò/ñ "Òàºìíè-
öÿ ñòàðîãî ìîñòó". 17.10 Ò/ñ "Â³÷íèé
ïîêëèê". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåð-
ñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.10 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ.
19.30 Ïðî ãîëîâíå. 19.50 "Íàäâå-
÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
Î.Ìàë³í³íà "Äåñÿòèé áàë". 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Õóä. ô³ëüì "Áîìæ".
12 ñ. 00.20 Íà ñëóõó. 00.40 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâ-
íå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 00.20
"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷"
(1). 11.25, 05.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 12.30, 13.30 Ò/ñ "Ïèëüíà
ðîáîòà". 14.30, 15.35, 20.15, 21.25
Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1). 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ Ò/ñ "Ëþáîâ
òà ïîêàðàííÿ" (1). 19.30 "Òåëå-
â³ç³éíà ñëóæáà íîâèí". 22.30 "Êî-
õàííÿ áåç êîðäîí³â". 00.35, 03.40
Õ/ô "Ï³ðàíü¿ 3DD" (3). 02.10 Ò/ñ
"Ïèëüíà ðîáîòà ".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Ïåòðî Ëåùåíêî".
11.25, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.50 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.45 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
18.00, 03.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.00, 04.05 Ò/ñ "Äåëüòà".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 22.35 Ò/ñ "Ãðîì".
01.30 Õ/ô "Äåùî ïðî Ãåíð³" (3).

 ICTV
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðî-
âîêàòîð. 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 "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Íÿíüêè". 01.15
Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 02.05 Õ/ô "Í³êî-
ëè íå çäàâàéñÿ-2" (2). 03.40 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!". 12.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.30 Ò/ñ "Äîìðîá³ò-
íèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø
÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Ñòàíèöÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30
"Ïðîòè íî÷³".

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.20,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.00 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 01.00 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.55 Õ/ô "Ïîïåðåäí³é
ðîçñë³ä" (1). 03.25 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.10
Ïîä³¿. 07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ".
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñå-
çîí äðóãèé" (1). 12.00, 04.10 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!
Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 03.30 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.40 Ò/ñ
"Âèïàäêîâèé ñâ³äîê" (1). 01.30 Õ/ô
"Ãðàíè÷íà ãëèáèíà" (2).

"²ñòâ³ê" (2). 01.55 Ò/ñ "Ìåæà" (2).
02.35, 03.30 Çîíà íî÷³. 02.40 Äå òè,
Óêðà¿íî?

ÑÓÁÎÒÀ, 19 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.20 Êðîê äî ç³ðîê. 15 ðîê³â. 06.50
Ñâ³òîâèé ðåêîðä óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³.
08.15 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 08.30
Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ
íà ð³âíèõ. 09.15 Àðì³ÿ. 09.30 Ïðà-
âîñëàâíèé â³ñíèê. 09.55 Ìîìåíòè
æèòòÿ. 10.55 Õ/ô "Áàòàëüéîíè ïðî-
ñÿòü âîãíþ" 1,2ñ. 13.40 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 14.30 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäî-
íà. 15.35 Óêðà¿íñüêèé àêöåíò. 15.55

Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ïðåì'ºð-ë³ãà. "²ëë³÷³âåöü" (Ìàð³ó-
ïîëü) - "Øàõòàð" (Äîíåöüê). 16.50
Â ÏÅÐÅÐÂ²: Ïîãîäà. 17.50 Â ãîñòÿõ
ó Ä.Ãîðäîíà. 18.50 Çîëîòèé ãóñàê.
19.25 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Ìóçèêà
íàñ ç'ºäíàëà". 20.35 Ñëîâî ðåã³î-
íàì. 20.45 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 20.55
Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Áåç öåíçóðè. 22.00 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.10 Ôåñòèâàëü ïðàâîñëàâ-
íîãî ê³íî "Ïîêðîâ". 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 01.45 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà
äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
02.55 Äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü "Óñ³ ìè
ä³òè òâî¿, Óêðà¿íî".

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.30, 19.30, 05.05
"ÒÑÍ". 07.15 "Âåëèêèé ïåêàðñüêèé
òóðí³ð". 09.00 "Õòî òàì?" 10.00 Ì/ô
"Åíãð³ áåðäñ". 10.05 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ". 11.15 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 1". 12.30
"Îïåðàö³ÿ Êðàñà". 14.25 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 8". 15.45 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü".
16.15 "Õî÷ó â Â²Àãðó". 18.30 "Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà - 4". 20.00 "Âèøêà". 22.00
Õ/ô "Ïåðåâ³çíèê". 00.00 Õ/ô "Âîðî-
òà äðàêîí³â" (2). 02.10 Õ/ô "Ëþáîâí³
ðàíè" (2). 03.40 Õ/ô "Â³éíà íàðå÷å-
íèõ" (2).

IÍÒÅÐ
09.30 "Âñå äëÿ ìàìè". 10.00, 02.45
Ä/ô "Ãðèãîð³é Ëåïñ. Ùî ìîæå ëþäè-
íà...". 11.00, 03.30 Õ/ô "Ìàêñèì
Ïåðåïåëèöÿ" (1). 12.55 Õ/ô "Êîëè
êâ³òíå áóçîê". 14.55 Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà 2012".
16.55 "Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñü-
êè 2013". 18.00, 20.30 Ò/ñ "Íåçà-
áóäêè". 20.00, 02.15 "Ïîäðîáèö³".
22.20 Õ/ô "Ñòàëåâèé ìåòåëèê".
00.30 Õ/ô "Ïîäâ³éíå ïð³çâèùå" (1).

ICTV
08.45 Ç³ðêà YouTube. 09.50 Äà÷à.
10.35 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.40 Çà
êåðìîì. 12.00 ÍåïóÒÜÎâà êðà¿íà.
12.20 Íàøà Russia. 12.55, 19.55 Ò/
ñ "Äèâåðñàíò. Ê³íåöü â³éíè". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 22.10 Õ/ô "2012".
01.20 Õ/ô "Ïîñåéäîí" (2). 02.55 Õ/ô
"Õðîí³êè ìóòàíò³â" (2). 04.40 Ò/ñ
"Ïîãîíÿ".

ÎÐÒ
07.00 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
07.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
08.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Âàëåíòèí Þäàøê³í.
Øèê ïî-ðîñ³éñüêè". 11.15 "²äåàëü-
íèé ðåìîíò". 12.15 "Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä". 15.35, 17.15 Ò/ñ "Ðîá³íçîí".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05 "Óãà-
äàé ìåëîä³þ". 18.40 "Õâèëèíà ñëà-
âè. Øëÿõ íà Îë³ìï!" 20.00 "×àñ".
20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.10
"Ùî? Äå? Êîëè?". 23.30 "Âñòèãíóòè
äî îï³âíî÷³". 00.10 Õ/ô "Çäðàñòóé-
òå, ÿ âàøà ò³òîíüêà!" 01.55 Õ/ô "Íå
ãîðþé!".

ÑÒÁ
06.25 Õ/ô "×îðíà ñòð³ëà" (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

IÍÒÅÐ
06.35 Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãó-
ìîðó "Þðìàëà 2012". 08.25 "Âåëè-
êà Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè 2013".
09.25 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñü-
êîãî". 10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íàçàä ó
ÑÐÑÐ". 11.00 "Îñ³ííÿ êóõíÿ". 12.00
Õ/ô "Ñòàëåâèé ìåòåëèê". 14.00 Ò/ñ
"Íåçàáóäêè". 18.00, 21.00 Ò/ñ "Òàíö³
ìàð³îíåòîê". 20.00, 03.20 "Ïîäðî-
áèö³ òèæíÿ". 22.55 Õ/ô "Êàêòóñ ³
Îëåíà" (1). 00.45 Õ/ô "²íòåðä³â÷èí-
êà" (2). 04.05 Ä/ô "Æèâà òåìà. Ç³ðêà
ó â³äïóñòö³".

 ICTV
07.05 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.20
Äà÷à. 09.05 Õ/ô "Ðîçá³ðêè ó
Áðîíêñ³". 11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 12.10 Òàê$³.
13.55 Õ/ô "Âèïàäêîâèé øïèãóí".
15.45 Õ/ô "2012". 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 19.55 Íàøà Russia. 20.40 Íå-
ïóÒÜÎâà êðà¿íà. 21.00 Ãîëîâíà
ïðîãðàììà. 22.25 Õ/ô "Õèìåðà" (2).
00.50 Õ/ô "Ñóäíèé äåíü" (2). 02.40
Õ/ô "Õðîí³êè ìóòàíò³â" (2). 04.20
Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
07.10 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 07.45
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.35
"Äîêè âñ³ âäîìà". 10.30 "Ôàçåíäà".
11.15 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 11.50
"Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 13.15 Õ/ô
"Êàí³êóëè ñóâîðîãî ðåæèìó". 15.40
"Ñåðã³é Áåçðóêîâ. Óñï³õ íå ïðîùà-
þòü". 16.50 "Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä".
20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00 "Êëóá
Âåñåëèõ ³ Êì³òëèâèõ". Âèùà ë³ãà.
23.15 Õ/ô "Ð³äíÿ". 01.10 Õ/ô "Äâî-
ðÿíñüêå ãí³çäî".

ÑÒÁ
05.45 "¯ìî âäîìà". 06.40, 10.25 "Ìà-
ñòåðØåô - 3". 09.30 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 13.25 "Õ-Ôàêòîð - 4". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðî-
òè æ³íîê". 21.15 "Îäèí çà âñ³õ". 22.30
Õ/ô "Êàðä³îãðàìà êîõàííÿ" (1). 00.30
Õ/ô "Íåä³ëüíèé òàòî" (1). 02.10 Õ/ô
"Ãóñàðñüêà áàëàäà" (1). 03.40
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.10 Ò/ñ "Òðîº â Êîì³" (1). 09.00
Ñâ³ò íà ñìàê. 10.00, 11.00 Òàºìíèö³
ç³ðîê. 12.00 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 15.00
Õ/ô "Ñòðàøíà êðàñóíÿ" (1). 17.00 Õ/
ô "Íàìèñòî" (1). 19.00, 02.55 Ïîä³¿
òèæíÿ. 20.00 ßê âèêàïàíèé. 23.30
Âåëèêèé ôóòáîë. 01.15 Õ/ô "Í³÷í³
ÿñòðóáè" (2). 03.40 Õ/ô "Íà âñå
æèòòÿ" (1).

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Åñê³ìîñêà". 07.35 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35
Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 10.05 Ì/ñ "Âïå-
ðåä, Ä³º´î, âïåðåä!". 10.40 Ì/ô "Àð-
òóð ³ éîãî çíèêëèé äðóã". 11.55 Õ/ô
"Öåé êëÿòèé ê³ò". 13.55 Õ/ô Ä³â÷èíà
ç Äæåðñ³. 16.00 Çóïèí³òü, ÿ çàêîõà-
ëàñü! Êîëîìèÿ.. 18.00 Çóïèí³òü, ÿ
çàêîõàëàñü! Ìóêà÷åâî.. 20.00 Êðà¿-
íà Ó. 21.00 Â³òàëüêà. 22.00 Ï³âäåí-
íå Áóòîâî. 23.00 Ò/ñ "Àìåðèêàíñü-
êà ³ñòîð³ÿ æàõó. Ïðèòóëîê" (3). 00.00
Õ/ô "Êðèê 4" (3). 02.00 Ò/ñ "Äåñÿòå
êîðîë³âñòâî". 04.50 Äî ñâ³òàíêó.

 «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 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêî-
âèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15 - "Æèò-
òºâèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00 - Í³÷
ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 09.15 Ì/ô
"Ðîáè íîãè-2". 11.15 Ñï³âàé, ÿêùî
çìîæåø. 13.20 Ìà÷î íå ïëà÷óòü.
13.50 Áîæåâ³ëüíèé àâòîñòîï. 14.45
Ì/ô "Ó ïîøóêàõ Íåìî". 16.45 Õ/ô
"Ñóò³íêè. Ñàãà. Ìîëîäèê". 19.30
Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè Øåôà.
21.00 Õ/ô "Ñóò³íêè. Ñàãà. Çàòüìà-
ðåííÿ". 23.20 Õ/ô "Íåäèòÿ÷å ê³íî"
(2). 01.10 Õ/ô "Â³äâåðòîñò³ þíî¿
íàðå÷åíî¿" (2). 02.45, 03.50 Çîíà
íî÷³. 02.50 Áëàãîñëîâëÿþ ³ ìîëþ-
ñÿ. 03.20 Ìèòðîïîëèò Äìèòðî Ìî-
ãèëà.
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ОВЕН (21.03)
20.04). Завдяки своїй
працездатності ви мо�
жете досягти небува�

лих висот у більшості своїх
проектів. Самостійність і
рішучість дозволять встигну�
ти завершити багато наміче�
них справ.

ТЕЛЕЦЬ (21.04)
21.05). Імовірний
успіх у професійних
починаннях. Не квап�

теся приймати рішення, по�
чекайте новин, вони внесуть
цікаві корективи до ваших
намірів. На вас спробують на�
тиснути, встояти буде непро�
сто, але вам варто постара�
тися.

БЛИЗНЮКИ (22.
05)21.06). Потреба
самоствердитися в
ситуації, що створи�
лася зажадає знач�

них зусиль. Бажано не про�
являти зайво бурхливі почут�
тя, оскільки це може не спо�
добатися деяким вашим ко�
легам.

РАК (22.06)23.07).
Ви опинитеся в центрі
подій. Ситуація повин�
на стати чітко сприят�
ливою, що знайде

конкретне вираження в
зрості матеріального добро�
буту.

ЛЕВ (24.07)23.
08). Необхідно зосе�
редитися на службо�
вих справах. Скром�

ність � найкраща лінія вашої
поведінки. Будьте стримані.
Краще не приймати скоро�
палних рішень, бажано все
продумати.

ДІВА (24.08)23.
09). Ваша удача вже
ходить поруч. Вам
треба тільки виявити

свої кращі якості, і на час за�
бути про лінь. На роботі ма�
ють бути сприятливі зміни,
вам надається можливість
кар'єрного росту.

ТЕРЕЗИ (24.09)
23.10). Можуть
здійснитися всі ваші
бажання. Всупереч

внутрішнім бажанням вам
варто зосередитися на ро�
боті. Зайва неуважність може
сильно зашкодити.

СКОРПІОН (24.10)
22.11). Вам прида�
сться обачність у
прийнятті рішень. Ви

зумієте домогтися багато
чого. Сприятливий період
для одержання і засвоєння
нової інформації.

СТРІЛЕЦЬ (23.11)
21.12). Найдужчою
вашою рисою вия�
виться інтуїція. Не
будьте зайво принци�

пові, щоб нікому не зіпсувати
настрій. У вихідні приділіть
більше уваги дітям. Сприят�
ливий день – п'ятниця, не�
сприятливий день � четвер.

КОЗЕРІГ (22.12)
20.01).  Ви можете
одержати цікаву діло�
ву пропозицію. Вам

буде забезпечений успіх на
роботі, якого ви зовсім не оч�
ікували. Вирішатьсяпрбле�
ми, що давно турбують.

ВОДОЛІЙ (21.01)
19.02). Перед вами
розгорнуться нові пер�
спективи і нові споку�

си. Не варто звалювати на
свої плечі більш того, що ви
здатні зробити. Будьте обе�
режніше зі словами, обмірко�

вуйте їх як треба.
РИБИ (20.02)20.

03). Ваші задуми мо�
жуть реалізуватися
точно по чарівництву,

про такі результати ви і мрія�
ти не сміли. Висока
ймовірність бути заміченим і
оціненим по достоїнству.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 14.10.13 – 20.10.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 13
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 4
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

18 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 15 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

– À ïî÷åìó ó âàñ äåòè
òàêèå ñåäûå?

– À ÿ èì  íà íî÷ü âìåñ-
òî ñêàçîê ïðàâäó ðàññêà-
çûâàþ.

Â äåíü, êîãäà íà Èñààêà
Íüþòîíà óïàëî ÿáëîêî,
îí çàïàòåíòîâàë çàêîí
âñåìèðíîãî òÿãîòåíèÿ
ÿáëî÷íîå ïþðå è  íåñêîëü-
êî ìàòåðíûõ ðóãà-
òåëüñòâ¸

Ñòàòèñòèêà çíàåò,
÷òî 90 % ìóæ÷èí ñèìóëè-
ðóþò óäîâîëüñòâèå îò
áîðùà.

Äåìîêðàòèÿ,– ýòî  êîã-
äà âàì êòî-òî ìîæåò
îáúÿâèòü   ñâÿùåííóþ
âîéíó, ïðîæèâàÿ íà âàøåé
òåððèòîðèè.

Æåíùèíû äðóæàò âòðî-
åì, ÷òîáû ñîáðàâøèñü
âäâîåì, îáãîâîðèòü òðå-
òüþ. Ìóæ÷èíû  äðóæàò
âòðîåì, ÷òîá íå èñêàòü
òðåòüåãî íà áûòûëêó.

Â÷åðà íà ñèìïîçèóìå ñ
âûñøåé ìàòåìàòèêè
Ñîñî Ãîãîáåðèäçå  îïðî-
âåðã òåîðèþ âåðîÿòíîñ-
òè ñ ïîìîùüþ òðåõ íà-
ïåðñòêîâ è îäíîãî øàðè-
êà.

×åëîâåê, ïðîøåäøèé áåç
î÷åðåäè ê òåðàïåâòó, ïî-
òîì îòñòîÿë î÷åðåäü  ê
òðàâìàòîëîãó.

Ðàíüøå, ÷òîáû èçáèòü
ïðîñòî òàê, ïðîñèëè çà-
êóðèòü, à òåïåðü  ïîêà-
çûâàþò óäîñòîâåðåíèå è
âåçóò â îòäåëåíèå.

– ß çà âñþ ñâîþ æèçíü
ðþìêè âîäêè íå âûïèë.

– ×òî òàê?
– Ñòàêàíàìè ëþáëþ.

☺ ☺ ☺

–

☺ ☺ ☺

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

Ùîá ñò³ëüêè æ ðàç  âåñíà öâ³ëà!
Ùîá øëÿõ Òâ³é áóâ òàêèé øèðîêèé,
Ùîá ìàëî áóëî ïåðåøêîä,
Ùîá þâ³ëåé ñïðàâëÿëà  ñîòèé,
Íå çíàëà  á òè òÿæêèõ òóðáîò.
À ùå áàæàºì äîáðå æèòè,
Ùîá ä³òè ³ îíóêè  âèðîñëè ãåé ðàç,
Ùîá ìàëà òè  êîãî ëþáèòè,
Ùîáè ëþáèëè ì³öíî ³ òåáå.
Ùîá áóëî âñå  ³ «Çà» ³ «Ïðîòè»,
ßê êîìïðîì³ñ  – æèòòÿ-áóòòÿ.
Ùå  ðàç ñåðäå÷íî Òåáå â³òàºì,
Äîáðà Òîá³ çè÷èìî  ñïîâíà,
Áàãàòî ñâ³òëèõ äí³â áàæàºì
Íà ìíîã³ ³ áëàã³¿ ë³òà !

Ç ïîâàãîþ ÂÏÇ ²âàí³âö³,  Â³ðà òà Ìîí³êà

ñåêðåòàðÿ ²âàíîâåöüêî¿
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè
Ò²ÌÎÂÒ²

Ìàð³þ Âàñèë³âíó.
Ùèðî â³òàþ÷è Òåáå,

ìèëà íàøà ³ìåíèííèöå,
ç ñâ³òëèì þâ³ëåºì,
â³ä äóø³ áàæàºìî:

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

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).

Äîðîãîãî ëþáëÿ÷îãî ÷îëîâ³êà, í³æíîãî áàòüêà, òóð-
áîòëèâîãî ñèíà, óâàæíîãî çÿòÿ, íàä³éíîãî òîâàðèøà

Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à
ÄÅËÅÃÀÍÀ

ç Áàáè÷ ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç 45-ð³÷÷ÿì! Ïðèéìè â³ä
íàñ ùèð³ ïîáàæàííÿ çäîðîâ’ÿ é ùàñòÿ â öåé ñâÿòêîâèé
äåíü, íåõàé íàøå ïðèâ³òàííÿ ïðèëèíå äî Òåáå íà êðè-
ëàõ ï³ñåíü. Õàé ñâ³òëèìè áóäóòü áóäí³ ³ ñâÿòà, ùîäíÿ,
ùîãîäèíè ó âñüîìó ùàñòèòü, ùîá ðàäî ñòð³÷àòè óðî-
÷èñò³ äàòè ³ äî ñòîð³÷÷ÿ íåîäì³ííî ïðîæèòü. Õàé Áîã
ìèëîñåðäíèé ç âèñîãî íåáà äàðóº óñå, ÷îãî Òîá³ òðå-
áà, à Ìàò³íêà Áîæà – Öàðèöÿ ñâÿòà Òîá³ ïîñèëàº ìíîã³
³ áëàã³ ë³òà!

   Äóæå ëþáëÿ÷³ ³ øàíóþ÷³ Òåáå – áàòüêè, äðóæè-
íà, ñèíè Ìèõàéëî, Âîëîäèìèð, òåùà, ñ³ì’ÿ Áåðåø

ç Ëåöüîâèö³, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

МОЛОЧНІ ЗУБИ:
НЕОДМІННО ЛІКУВАТИ!

Багато батьків думає, що карієс у маленьких дітей
можна не лікувати, оскільки все одно молочні зуби ви�
падуть. Однак такі судження помилкові. І ось чому.

Якщо у дитини з’явилося навіть маленьке дупло в
зубі, це означає, що в роті є постійне джерело інфекції,
котре шкодить не тільки зубам, а й системі травлення.
До того ж хворий зуб може бути причиною і запалення
горла, внаслідок чого вам здаватиметься, що дитина
часто буває застуджена.

Як зазначають фахівці, невилікуваний зуб обов’яз�
ково почне боліти, що може призвести до запалення
ясен, і зрештою зуб доведеться видалити. Отут і чатує
небезпека. Річ у тому, що природою закладено чіткий

графік формування у ди�
тини кісток обличчя і ще�
леп. Якщо ж молочний
зуб видалити занадто
рано, на його місці може
вирости кривий пост�
ійний зуб. А за відсут�
ності кількох зубів фор�
мується неправильний
прикус, утруднюється пе�
режовування їжі.
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