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Залишайтеся з нами i надалi. Адже
ваша передплата — найвагомiша ча�
стка  фiнансового виживання нашої з
вами газети. Пiдписатися на газету
“Мукачево” можна у будь�якому по�
штовому вiддiленнi мiста i району або
безпосередньо у редакцiї.

Вартiсть передплати –
8 грн. на мiсяць.

Вiдповiдно на
3 мiсяцi — 24 грн.;

на пiвроку — 48 грн.;
на рiк — 96 грн.

Дякуємо за пiдтримку.
Редактор газети “Мукачево”

В.ДВОРНИЧЕНКО.
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У ПЕРЕДДЕНЬ  Днів України у Великобританії в Кем�
бріджівському університетському містечку  одну з ву�
лиць назвали іменем Тараса Шевченка.

НАРДЕП Олег Ляшко  програв у карти  свій авто�
мобіль  Володимиру Литвину. Однак програш не віддав,
мовляв, – ні на чому буде їздити на засідання Верхов�
ної Ради.

А ЗАСТУПНИКА  голови стратегічного  комітету
Збройних Сил США Тіметі Джардина  звільнили з по�
сади за шахрайство  при грі  у покер. Державний стра�
тег  використав  у казіно підробні фішки.

СОЦМІН  пропонує об’єднати  Держслужбу зайня�
тості і Державну інспекцію з питань праці.

НА СЬОГОДНІ 6014 суддів працюють в  українських
судах загальної юрисдикції.

В  УКРАЇНІ  в умовах сучасного рабства перебува�
ють  120 тисяч чоловік і вона посідає 86�те місце по
кількості невільників серед 160 країн світу.

ПАРТІЯ "Свобода"  вирішила  пограти в ролеві ігри
і представила  тіньовий уряд на чолі з прем'єром  Олек�
сандром Сичем. Тягнибоку в ньому ролі не знайшлося.

700  МІЛЬЯРДІВ  євро – у таку суму  служби нерухо�
мості  оцінили сучасний Париж без вартості  історич�
них пам'ятників.

УКРАЇНА перебуває у числі найбідніших країн. Се�
редній статок  українця  у 10 разів  менший від серед�
нього показника у світі.

У КИТАЙСЬКОМУ  Сучжоу звели хмарочос "Брама
Сходу" заввишки 300 метрів – у формі  гігантських джин�
сових штанів.

У ЛОНДОНІ  паркувальник  оштрафував на 80 фунтів
стерлінгів Хіларі Клінтон – за те, що її автівка простоя�
ла 45 хвилин без оплати парковки.

       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.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС  61826

Äîðîã³ âåòåðàíè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, âî¿íè-âèçâîëèòåë³, ïðàö³âíèêè
ôðîíòó ³ òèëó, âäîâè òà ä³òè â³éíè, æèòåë³ Ìóêà÷åâà!

69 ðîê³â òîìóÌóêà÷åâî áóëî çâ³ëüíåíå â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Âñ³
ìè, ñòàð³ é ìîëîä³, ïèøàºìîñÿ ïîäâèãîì âèçâîëèòåë³â íàøîãî êðàþ. Ïàì’-
ÿòü ïðî öåé ïîäâèã ìè ìàºìî áåðåãòè òà ïåðåäàâàòè íàøèì ä³òÿì ³ îíóêàì. Ç
Óêðà¿íîþ ïîâ’ÿçàí³ îñíîâí³ ïîä³¿ íàéñòðàøí³øîãî â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà âîºííî-
ãî ïðîòèñòîÿííÿ. Ñàìå òóò âèð³øóâàëàñÿ ïîäàëüøà äîëÿ â³éíè â ªâðîï³, äîëÿ
Ïåðåìîãè.

Ò³, õòî êóâàâ ïåðåìîãó – äëÿ íàñ ñèìâîë ñò³éêîñò³ é îïòèì³çìó, ëþáîâ³ äî
ð³äíî¿ çåìë³ é ñëóæ³ííÿ íàðîäó. Âàø ãåðî¿÷íèé øëÿõ – öå íåâè÷åðïíå äæåðå-
ëî íàøîãî íàòõíåííÿ, ñèëè äóõó é â³ðè â ùàñëèâå ìàéáóòíº íàøî¿ äåðæàâè.
Õàé çàâæäè íà â³ëüí³é óêðà¿íñüê³é çåìë³ áóäóòü ìèð ³ çãîäà.

Ñëàâà âåòåðàíàì, âñ³ì òèì, õòî áîðîíèâ Áàòüê³âùèíó â³ä ñòðàøíîãî âîðî-
ãà, õòî â³äâîéîâóâàâ óêðà¿íñüê³ çåìë³, æåðòâóþ÷è ñâîºþ êðîâ’þ ³ æèòòÿì
çàðàäè ìàéáóòíüîãî! Ñåðäå÷íî â³òàºìî âñ³õ ç 69-þ ð³÷íèöåþ âèçâîëåííÿ Ìó-
êà÷åâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

Ç ïîâàãîþ
Çîëòàí ËÅÍÄ’ªË, ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà

Ç² ÑÂßÒÎÌ ÂÈÇÂÎËÅÍÍß,
ÄÎÐÎÃ² ÌÓÊÀ×²ÂÖ²!У неділю, 27 жовтня

о 04.00 Україна
переходить

на зимовий час

ÇÈÌÎÂÈÉ ×ÀÑ

Стрілки годинників
треба перевести
на годину назад



Äîðîãà äî óñï³õó çàâæäè ïåðåêðèòà íà ðåìîíò. (NN)Äîðîãà äî óñï³õó çàâæäè ïåðåêðèòà íà ðåìîíò. (NN)Äîðîãà äî óñï³õó çàâæäè ïåðåêðèòà íà ðåìîíò. (NN)Äîðîãà äî óñï³õó çàâæäè ïåðåêðèòà íà ðåìîíò. (NN)Äîðîãà äî óñï³õó çàâæäè ïåðåêðèòà íà ðåìîíò. (NN) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 24  æîâòíÿ 2013 ð.
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Як часто у багатьох з нас виникає момент, коли терміново
потрібно знайти кошти на те чи інше вигідне вкладення,
купити акційну техніку чи щось подібне? Не вистачає всьо!
го трішечки, якоїсь невеликої частинки, яку, розумно роз!
поділивши витрати, можна буде погасити швидко. І в ро!
дині позичити нема кому, і з друзями через гроші сварити!
ся не хочеться, і до фінансових установ якось боязно йти –
процентні ставки останніми роками, після обвалу гривні,
просто жахливі. Проте, виявляється, вихід є.

У мене в самого якось недавно ситуація виникла: продав
квартиру і придбав невеличкий будиночок за три кіломет!
ри від міста. Чесно кажучи, приємніше ніж в чотирьох бе!
тонних стінах сидіти: і невеличкий сад є, і дітям травичка,
пісочниця – грайся, скільки хочеться, і петрушку!моркву
свою власну до супа вкинути – незрівнянно приємніше. І
ніби все добре прорахували, що треба для ремонту і пере!
їзду, помножили на два (кажуть, тільки так можна реальні
витрати передбачити), все одно коштів не вистачило. Бо
якось і фарбу купили дорожчу, ніж планували, все ж якість
важлива; і огорожу треба було відремонтувати. А потім ще
й виявилося, що фільтр для води придбати. Так і вийшло,
що на деякі необхідні меблі, на нову пральну та посудомий!
ну машину грошей забракло. І ніби сума невелика – може,
зо два десятки тисяч гривень, а одразу так позичити нема
в кого. Врятувала добра ужгородська традиція пити з дру!
зями зранку каву. Хтось і розказав про те, що кредити вже
бувають не за ставками, які страшно називати, а за цілком
прийнятними пропозиціями.

Не буду писати зайвого, напишу коротко для тих кому це
потрібно, як це було в мене. Отже, банком з цікавою пропо!
зицією виявився ПАТ «ТЕРРА БАНК. Звернувся – мені зап!
ропонували кредитну картку «КАРТ!БЛАНШ». Перша пози!
ція одразу приємно вразила !  ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД корис!
тування грошима – 45 ДНІВ під 0,01 % річних (одразу
виникла думка, що встигну в часі вирішити всі свої справи).
Власне умови прості: така картка надається громадянам
України віком від 21 до 65 років, термін користування такою

карточкою – 36 місяців. Суму до 30 тисяч грн. можна бра!
ти без поруки, з порукою дадуть і до 60 000 грн.! Важли!
вою умовою надання цієї картки є офіційне працевлашту!
вання (наявність довідки про доходи, з чим у мене не було
проблем) та для позичальників віком від 21 до 23 років –
фінансова порука платоспроможного поручителя. З першим
у мене все гаразд, з приводу другої вимоги – ех, де мій 21!
ий!

«Процентна ставка та розмір кредиту встановлюється в
залежності від типу Позичальника  та порядку  погашення
кредиту, –  пояснив мені в банку його працівник. – Усіх
позичальників ми розподіляємо за кількома типами і, відпо!
відно, процентними ставками. Так, до першого типу відно!
сяться ті клієнти Банку, які мають позитивну кредитну істо!
рію в ТЕРРА БАНКУ за погашеними чи діючими кредитами.
Також клієнти, які мають будь!які діючі депозитні вклади
фізичних осіб в ТЕРРА БАНК, також можуть розраховувати
на Карт!бланш за пільговими умовами. До цього ж типу
належать і клієнти, які обслуговуються або обслуговува!
лись (не менше 3!х місяців) у ТЕРРА БАНКУ по зарплатних
проектах – для всіх таких клієнтів розмір ліміту кредиту
встановлюється до 60 тис. грн. під 12,57 % річних. До дру�
гого типу належать фізичні особи – нові клієнти. Розмір
кредитного ліміту для них буде в межах до 40 000 грн., але
під ті ж таки під 12,57 % річних. До третього типу відносять!
ся фізичні особи!підприємці. Розмір кредитного ліміту вста!
новлюється  для них до 30 000 грн».

Ще важливо: відповідь за запитом я отримав за 2 дні.
Ще за день, після оформлення всіх документів, ламали го!
лову з дружиною, яку посудомийну машину купити – на шість
персон чи на вісім? Але хіба то вже проблеми?!..

P.S. І насамкінець: за детальнішою інформацією
можна звертатися за адресою в  Мукачеві: вул. Миру,
7 тел.+38 (03131) 5�48�26. Ліцензія НБУ №177 від
27.10.2011 р.

Василь ЧЕЙПЕШ, Мукачево.

² êâàðòèðó çàìåáëþâàòè,
³ òåõí³êó êóïèòè…

або Чи реально сьогодні отримати вигідний кредит
та ще й за низькою ставкою?

ÒÅÌÀ ÄËß ÐÎÇÄÓÌ²Â

Європа стрімко
наближається

Президент України провів Раду регіонів.
Зміст заяв глави держави дозволяє говорити,
що першочерговими завданням на 2013�2014
роки залишаються зміни у різних галузях, які
отримають значний імпульс з врахуванням
підписання угоди про Асоціацію між Україною
та ЄС, яке відбудеться за декілька тижнів у сто�
лиці Литви.

Сьогодні в експертних колах все впевненіше луна!
ють думки, що наразі політика Президента України
спрямована на підготовку належних умов імплемен!
тації європейських норм в нашій державі. При цьому,
Янукович не забуває й про продовольчу та енергетич!
ну безпеку і незалежність, здобуття яких вже у серед!
ньостроковій перспективі буде активно сприяти роз!
витку конструктивних відносин з країнами ЄС.

Якщо брати продовольчу безпеку та процес модер!
нізації українських сіл, стратегічно правильним бачить!
ся проект Президента України щодо розвитку сільської
інфраструктури у 2014 році. Вагомим завданням в да!
ному контексті для держави залишається і розвиток
аграрного комплексу, зокрема фермерських госпо!
дарств та сімейних ферм.

«Сьогодні ми занадто захопилися великотоварним
виробництвом, а фермерське господарство кинуте на!
призволяще — немає належної уваги з боку держа!
ви»,— зокрема, зазначив Президент України.

Також глава держави зауважив, що нині практично
відсутня система мотивацій для фермерів, що при!
зводить до стримування розвитку фермерських гос!
подарств і негативно впливає на експортний потенці!
ал країни. Водночас Віктор Янукович наголосив, що
саме фермерські господарства забезпечують найб!
ільшу кількість робочих місць.

Говорячи про розвитку агропромислового комплек!
су України, наведемо думку експерта Миколи Верниць!
кого, котрий переконаний, що найбільші перспективи
після підписання угоди про Асоціацію на сировинних
ринках: зернові, олійні, овочі та фрукти.

Якісно новий поштовх для відновлення отримає
річкове промислове судноплавство. За словами
фахівців, вже у 2014 році вантажопотік у транспортно!
му коридорі між Балтійським і Чорним морями в 2014
році збільшиться на 50!60 %. Зазначимо лишень, що
Естонія в цьому зв’язку веде роботу зі скандинавськи!
ми вантажовідправниками, українська сторона ! з Ту!
реччиною, Болгарією, Грузією. Зокрема, вже кілька
років реалізується проект перевезення контейнерів за!
лізницею «Зубр», що має усі шанси набути інтенсив!
ного розвитку, коли буде створено зону вільної торгівлі
між Україною та Європою.

Важливим напрямком діяльності Президента Украї!
ни є політика, спрямована на здобуття енергетичної
незалежності. Так, за інформацією заступника голови
Державного агентства з енергоефективності та енер!
гозбереження Сергія Дубовика, Україна входить до п’я!
тірки провідних країн Європи за динамікою розвитку
альтернативних джерел енергії. Це стало можливим
завдяки державній підтримці, інвестиційній привабли!
вості альтернативної електроенергетики та встанов!
лення лояльного режиму оподаткування підприємств
галузі.

Вчасною бачиться стратегія Віктора Януковича щодо
ефективної роботи у 2014 році Державного фонду ре!
гіонального розвитку. Це відомство має стати важли!
вим джерелом акумулювання коштів на розвиток ко!
мунального господарства.

Загалом, підписання угоди про Асоціацію з Євро!
пейським Союзом дозволить Україні працювати з ве!
личезним ринком, куди входять 28 країн та постачити
продукції на 45 мільярдів доларів.

Вагоме значення тут відіграє і позиція самої Євро!
пи. Так, Євросоюз має намір виділити українським
підприємствам фінансову підтримку для переходу на
європейські стандарти роботи, в тому числі на модер!
нізацію виробництва, пошук нових ринків збуту про!
дукції.

Президент України наголосив, що в нього немає жод!
них сумнівів у тому, що угоду про Асоціацію з ЄС буде
підписано. І коли це станеться, наша держава отри!
має шанс бути рівною серед рівних, а не сировинним
придатком колись могутньої і страшної тоталітарної
імперії.

Тарас БОЧКО, журналіст

Курс на європейську інтег!
рацію та розвиток місцево!
го самоврядування відпові!
дно до європейських стан!
дартів є одними з головних
пріоритетів державної пол!
ітики України. Як невід’ємну
складову цього курсу вста�
новлено щорічне прове�
дення в Україні загальноє�
вропейської кампанії
«Європейський тиждень
місцевої демократії», який
є важливою європейсь�
кою подією, що включає
одночасно національні і
місцеві заходи, які прово�
дяться місцевими органа�
ми влади всіх держав �
членів Ради Європи для
поширення інформації
про місцеву демократію і
сприяння їхнього втілення
в життя на місцевому
рівні.

Радою Європи на початку
кожного року визначається
провідна тематика за�
ходів. Цьогорічний Євро!
пейський тиждень місцевої
демократії, який  проходив
з 14 по 20 жовтня в Європі і
за її межами, присвячений
«Активній громадянській
позиції». Так, на виконання

День відкритих дверей
у рамках проведення Європейського тижня  місцевої демократії відбувся у місті Мукачеві

Указу Президента України
від 27.09.2007 року № 922/
2007 “Про Європейський
тиждень місцевої демок!
ратії”, розпорядження голо!
ви Закарпатської обласної
ради від 17.09.2013 року №
28/01!48 “Про проведення в
області Європейського тиж!
ня місцевої демократії” та на
виконання розпорядження
міського голови № 428 від
04.10.2013 року “Про прове!
дення в місті Мукачеві Євро!
пейського тижня місцевої
демократії”, серед заплано!

ваних заходів із проведення
цього тижня в місті Мукачеві
— організація та проведен!
ня Дня відкритих дверей,
який було проведено 16 жов!
тня, в сесійній залі виконав!
чого комітету Мукачівської
міської ради. В ньому взяли
участь учні 9!11 класів за!
гальноосвітніх шкіл міста,
представники громадських
організацій. Міський голо!
ва Золтан Ленд’єл, його за!
ступник Михайло Лабош та
секретар міської ради Іван
Маняк надали повну, чітку

інформацію та роз’яснення
стосовно   питань місцевої
демократії та місцевого са!
моврядування в Україні, за!
безпечення прав людини на
місцевому рівні та участь
громадян у виборчому про!
цесі. Опісля, виникла жвава
дискусія між учнями та пред!
ставниками влади міста.

Учні не тільки цікави!
лися питаннями щодо всту!
пу нашої країни до Євросо!
юзу, прозорості виборчого
процесу, але й самі запро!
понували цікаву ідею про
створення у нашому місті
молодіжного євроклубу.
Дана пропозиція знайшла
позитивний відгук з боку
міського голови, який зазна!
чив, що радо підтримає цю
пропозицію. Золтан Золта!
нович за підсумками спілку!
вання зі школярами відзна!
чив, що в місті над Латори!
цею  підростає надійне,
відповідальне покоління, яке
має реальний погляд і гарні
перспективи на майбутнє.

 Відділ з питань внут�
рішньої політики

Мукачівського міськви�
конкому /для газети

“Мукачево”/

17 жовтня, у залі міської картинної гале!
реї відбулося урочисте відкриття виставки
творчих робіт представників Чернівецької
обласної організації Національної спілки
художників України.

З привітальним словом до гостей та при!
сутніх звернувся міський голова Золтан
Ленд’єл, який зазначив, що у місті відбу!
вається багато культурно!мистецьких за!
ходів значне місце серед яких займають ви!
ставки творчих доробків митців не тільки
нашого міста, чи області, а й багатьох об!
ластей країни та зарубіжжя, про що
свідчить сьогоднішня виставка. Це радує,
так як для мешканців міста є гарна нагода

знайомитись із творчістю того чи іншого
митця, збагачувати себе духовно, а особ!
ливо це стосується молоді. До вітальних
слів приєднався і заслужений архітектор
України Олександр Андялоші, який відмітив
високий професіоналізм представлених
робіт.

Голова Чернівецької обласної організації
НСХУ Ігор Хілько    подякував всім присутнім
за щирість і теплий прийом, адже це пер!
ша виставка робіт представників спілки у
Мукачеві, яка нараховує 93 митців. У залі
розміщено роботи 23 художників, скульп!
торів, майстрів декоративно!прикладного
мистецтва серед яких народний художник

України –  І. Холоменюк, заслужені худож!
ники України: В. Санжаров, Я. Заєць, Б.
Негода, І. Балан та інші.  Пан Ігор сказав,
що проведення таких виставок — це про!
фесійне спілкування і творчих обмін між
митцями, що є важливими факторами у
творчому розвитку особистості. На завер!
шення він запросив всіх присутніх ознайо!
митись із творчим доробком художників Бу!
ковини, яка  триватиме до 31 жовтня 2013
року.

 Відділ з питань
внутрішньої політики

Мукачівського міськвиконкому
/для газети «Мукачево»/
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Через два дні мукачівці відзначатимуть 69�ту осінь
визволення свого міста від фашистських загарбників.
І скільки б ми не тішилися думкою про те, що подвиг
визволителів немеркнучий, що ніхто не забутий і ніщо
не забуто, але відходять у вічність  ті, хто пам’ятає
визволення, хто допомагав воїнам Червоної Армії у виг�
нанні фашистських окупантів, хто відновлював, відбу�
довував Мукачево від слідів війни. Тож  думаю, як важ�
ливо нагадувати молодому поколінню мукачівців про
ті незабутні дні золотого жовтня 1944 року. Наступно�
го дня, тобто 27 жовтня 1944 року,  було визволено
Ужгород і всю Закарпатську Україну. А 28 жовтня 1944
року вся українська земля стала вільною від фашис�
тських загарбників. Ось чому трудящі міста над Лато�
рицею, Закарпаття, як і весь український народ свято
бережуть пам’ять про тих, хто віддав своє життя за
свободу і незалежність нашої Батьківщини, вони спов�
нені глибокої вдячності усім народам�братам колиш�
нього СРСР за їх неоціненну допомогу у визволенні
української землі від німецько�фашистських окупантів.

І чим далі в історію відходять від нас роки війни, тим
повніше і яскравіше мала би виявлятися велич герої�
чного подвигу нашого народу, який мужньо відстояв у
небачено жорстокій боротьбі з фашизмом нашу
Вітчизну –  Україну. Та, на жаль, минуле забувається,
а коли про нього нікому нагадати, то й зовсім може
стертися в безпам’ятстві. Я щиро вдячний редакції
газети «Мукачево» за серію кореспонденцій, зокре�
ма, «Дивляться мертві у небо, вірять у мудрість жи�
вих…», «Світла пам’ять про визволителів – незгасна»,
«Там, де лежать герої, зароджується патріотизм», «Не
тривожте спокій мертвих», «Мукачево, серцем обійня�
те», «Поважати світлу пам’ять полеглих», «Будьмо
гідними слави батьків», «Не втрачаємо зв’язок по�
колінь»,  що воскресили пам’ять багатьох, а молодих
змусили по�новому подивитися на жорстокі роки оку�
пації нашого краю фашистами, на заподіяні ним зло�
діяння.

…У квітні 1946 року членами Надзвичайної комісії
по встановленню й розслідуванню злочинів фашис�
тських окупантів у Мукачеві  в основному було завер�
шено  копітку роботу по опитуванню постраждалих від
окупантів. Зібрані свідчення лягли на сторінки прото�
колів  й актів, від яких кров холоне у жилах. Зауважу,
що то далеко не повні свідчення, бо багато чого роби�
лося катами таємно, і їх жертви свідчення про  ті зло�
чини понесли з собою у могили. Нічого не могли засв�
ідчити членам комісії й ті, кого силоміць вивезли з на�
шого міста в  фашистські концентраційні табори на
фізичне знищення. Але й те, що вдалося зібрати –
жахає. Ті викривальні документи показують страхіт�
тя, які довелося пережити нашим краянам у роки оку�
пації – з листопада 1938�го по жовтень  1944�го. Лише
в концентраційні табори, так звані фабрики смерті
фашисти кинули 183 тисячі закарпатців, з яких 115
тисячам не судилося залишитися живими. А це в ос�
новному немічні старики, немовлята, діти, жінки…

Шість довгих�предовгих років тривала окупація на�
шого краю. Як свідчить один із документів зібраних у
Мукачеві, з початку окупації «населення міста нема�
дярської національності, головним чином русини (ук�
раїнці)  із�за знущань змушені були тікати з міста пе�
ред знавіснілими загарбниками. Єврей не вважався
за людину, те ж саме – й українець. Окупанти їх нази�
вали різними прізвиськами». Незабаром почалися
переслідування інтелігенції, і,  навіть, представників
прогресивних трудящих угорської національності. В
Мукачеві на повну силу запрацювали так звані «вип�
равдовувальні» комісії. Їх завдання полягало в тому,
щоб виявляти явних і потенційних противників окупа�
ційного режиму, у першу чергу неблагонадійних для
угорських фашистів службовців і негайно усувати їх з
роботи. Окремі комісії були створені для вчителів,
адміністративних службовців, залізничників… Тоді в
Мукачеві й окрузі втратили роботу понад 50 вчителів.
Серед неблагонадійних для угорського режиму опи�
нилися вчителі  – Йосип Жупан, Михайло Туряниця,
Дмитро Циганин…

Видно противників фашистського режиму було так
багато, що в 1940�му році в Мукачеві було створено
пекельну катівню для політичних в’язнів «Ковнер�
каштіль». Тут сатрапи з угорської контрозвідки  «Ке�
мельгарітоосталь» знущалися із своїх жертв, вибива�
ли із них зізнання, нерідко замучували до смерті. Як
засвідчував членам Надзвичайної комісії доглядач кла�
довища, нерідко йому жандарми  наказували «вико�
пати  до вечора дві�три могили в кінці кладовища. За�
катованих привозили на критих підводах уночі. Були
серед них чоловіки, жінки, а в 1944 році й одягнені в
радянську військову форму. Руки багатьох жертв були
зв’язані, щоб не чинили опору катам під час допитів.
Забитих людей кидали у ями, засипали землею. Я ж
мав ті захоронення утрамбувати й могили замаскува�
ти шматками дерну так, щоб на ранок і сліду не зали�
шилося».

Ось як згадував те, що пережив у «Ковнері» борець
проти фашизму, у повоєнні роки директор Кіровсько�
го спецкар’єру Петро Симулик: «…Знову направили
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мене до Мукачева, в «Ковнер». Тут почав уже допиту�
вати мене Катона, який мучив мене дві доби, хотів зна�
ти імена інших комуністів. Я ні в чому не зізнався, про�
сидівши в цьому пеклі три тижні. Найулюбленішими
засобами катування у них був електричний струм і
биття ногами в пах жертви. Не добившись нічого, кати
відпустили мене додому, а наступного дня я вже був у
лікарні, де пролежав три місяці. А комуніст Йосип Га�
велка від тортурів, яких зазнав у «Ковнері», помер у
лікарні.

Комуніст Василь Іванчо, бухгалтер пивзаводу, роз�
повідав членам Надзвичайної комісії, що його «схопи�
ли 19 травня 1941 року на квартирі, відправили в Ужго�
род, звідки після страшних мордувань змушені були
покласти госпіталь в Будапешті».  Зазнали страхітли�
вих катувань у «Ковнері» і житель Чинадієва,   Михай�
ло  Петричко та багато інших борців за Карпатську
Україну, зокрема Юрій Станканинець, Михайло Орос,
Василь Худанич, Юрій Бісун, Іван Ігнатко, Василь Ши�
моняк…

   Жорстоких знущань зазнали мукачівці єврейської
національності. Уже в 1940�му році чоловіків кинули у
робочі й концентраційні табори. Більшість із них з по�
чатком Великої Вітчизняної війни і нападом фашис�
тської Угорщини на СРСР були направлені на Східний
фронт для будівництва укріплень а відтак і споруджен�
ня «лінії Арпада». Ось що згадував про це членам Над�
звичайної комісії кравець із Росвигова Йосип Гринш�
тайн: «Робота на Східному фронті щоденно тривала
14 годин. Нас посилали на заміновані поля, де
більшість людей підривалася на мінах. Внаслідок го�
лодування і антисанітарії в робочих таборах виникала
епідемія тифу. Хворих не лікували, медикаментів не
давали, внаслідок чого люди вмирали, як мухи.. У 1943
році навесні в селі Дороші біля Коростеня понад 500
тифозних хворих загнали у великий сарай. Вночі фа�
шисти підпалили його, а з чотирьох боків розмістили
кулемети так, щоб той, хто  не згорів у полум’ї і нама�
гався вибігти з вогню, загинув під кулями. Тоді в Доро�
шичах загинули наші земляки�мукачівці – адвокат Ка�
луш, службовець Гусман, технік Бернштайн та багато
інших».

У квітні 1944 року в Мукачеві  для жінок, дітей, ста�
риків єврейської національності було створено гетто
на території цегельних заводів. Сюди зігнали з різних

населених пунктів Мукачівщини понад 18 тисяч чо�
ловік. А для більш як 13 тисяч мукачівців єврейської
національності створили гетто на околиці міста. Після
нелюдських знущань їх через місяць відправили в кон�
цтабори Освенцім, Майданек та інші.

Не солодким було й життя мукачівців не єврейської
національності, у тому числі й угорців. Для трудівників
промисловості власті запровадили 10 – 12 годинний
робочий день. А з вступом Угорщини у війну проти Ра�
дянського Союзу робітників заставляли працювати  по
14 – 16 годин на добу. Плата ж за часто каторжну ро�
боту не перевищувала 2 пенге за день, що була у два�
три рази меншою від пати робітника в Угорщині. За�
роблених грошей не вистачало, щоб прогодувати
сім’ю, бо кілограм кукурудзи коштував 1 пенге, кар�
топлі – 0,7 пенге, сала – 3,4 пенге. А про одяг, взуття,
плату за житло годі й говорити. З початком війни було
введено карткову систему. У 1941 році хлібну пайку на
картку зменшили  до 200 грамів, а з 1942 року до 160
грамів на день.

Ось як охарактеризував військового коменданта Му�
качева Енгельбрехта службовець мукачівського банку
Василь Ізай: «Ще в жовтні 1938 року, коли окупанти
вступили у наше місто в ратушу (міський магістрат)
увірвався новопризначений військовий комендант Ен�
гельбрехт і зухвало заявив членам магістрату: «Від
сьогодні я тут господар!». Коли ж у жовтні 1944 року
радянські війська почали наближатися до Мукачева,
то «господар», тобто Енгельбрехт взяв із каси банку
400 тисяч пенго, поспішно сів у машину і зник».

Не слід думати, що в робочі й концентраційні табори
фашистські окупанти відправляли лише євреїв. Му�
качівські робітники Федір Гебеш і Михайло Білак по�
відомили таке: «Нас, близько семисот жителів Мука�
чева мали вивезти на каторгу в Німеччину. Тримали
нас у таборі обнесеному колючим дротом на околиці
міста біля цегельні (колишнє гетто). Раптом до нас
долинув рокіт радянських  танків. Охоронці миттєво
розбіглися. І ми побачили червонозоряних воїнів. Всі
ми кинулися обнімати, цілувати наших визволителів.
Для нас назавжди запам’ятався цей щасливий у нашій
долі день. Було це 26 жовтня 1944 року».

Готуючись до втечі фашисти замінували ряд
підприємств, зокрема, Фрідєшевський  залізоливар�
ний, мукачівські пивоварний і нафтоперегінний заво�
ди… Завдяки робітникам цих підприємств, які вчасно
перерізали проводи підведені до вибухових пристроїв,
підприємства було врятовано. А ось залізничний вок�
зал, мости через Латорицю в Росвигові й Підгорянах
фашистами було підірвано. Є в актах Надзвичайної
комісії свідчення як окупанти влаштовували вогнища в
гімназіях, палячи там книги О.Пушкіна, М.Гоголя,
М.Горького, Т.Шевченка, І.Франка та інших прогресив�
них письменників і поетів…

Фашистська окупація завдала Мукачеву і великої ма�
теріальної  шкоди. Все ж значна кількість обладнання,
сировинні запаси було вивезено. Як підрахувала Над�
звичайна комісія лише населенню міста було завдано
збитків на 285 233 420 карбованців (у цінах 1946 року).
Великої шкоди завдали окупанти промисловості й
транспорту міста. Було знищено значну кількість куль�
турних і архітектурних пам’яток. Документи зібрані Ко�
місією, а це безперечні факти, свідчать про незрівня�
не горе, завдане тисячам людей, величезну шкоду, якої
зазнало Мукачево від шестирічної фашистської оку�
пації. Про це забувати не можна. Знати про це мають
нинішні молоді жителі міста над Латорицею. Знати і
пам’ятати. Тоді подвиг визволителів Мукачева від фа�
шистського уярмлення буде оцінюватися  належно.

Багато було сказано з приводу Обеліска Слави в
центрі Мукачева. У моїх руках газета «Закарпатська
Україна» за п’ятницю 8 грудня 1944 року. Привернуло
увагу таке повідомлення: «За рішенням Народного
Комітету Мукачева в центрі перед будівлею ратуші має
бути споруджений пам’ятник героям Червоної Армії –
визволителям Закарпатської України і партизанам
Закарпаття, які полягли в боротьбі з німецько�угорсь�
кими загарбниками. Відкриття пам’ятника приуро�
чується до першого травня 1945 року. Спеціальна ко�
місія під керівництвом професора А.І.Смужаниці уже
приступила до роботи».

Отже, спорудження Обеліска Слави в центрі Мука�
чева, біля ратуші  було актом всенародної вдячності
радянським воїнам–визволителям, які врятували наше
місто від знищення. Рішення Народного Комітету Му�
качева про спорудження пам’ятника полеглим воїнам�
визволителям і партизанам краю ґрунтувався на ви�
мозі жителів  міста спорудити такий монумент. Гроші
на спорудження пам’ятника збирали мукачівці. Буду�
вали Обеліск із місцевих матеріалів, участь у споруд�
женні монумента  брали мукачівці.  То чи має мораль�
не право хтось зазіхати на святе творіння жителів Му�
качева, які у такий спосіб віддячили незгасною пам’�
яттю своїм визволителям?

Артур КОВАЧ,
студент факультету журналістики

Львівського національного університету
імені Івана Франка
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ПенсІйний вік  неминуче
приходить до кожного із
нас… Ми, інколи з потаєм�
ним бажанням звільнення
від щоденної службової ру�
тини, інколи з певним ост�
рахом (а як воно там, за тією
межею?), з надією на при�
стойну пенсію, на можливість
постійно робити все, що за�
манеться, ігноруючи вказів�
ний перст бувшого керів�
ництва, чекаємо, сподіваю�
чись на те, що звільнення від
записаних в в посадовій
інструкції службових обо�
в»язків надасть нам необме�
жену свободу  в своєму по�
всякденному волевияв�
ленні…

І ось, як  казав колись за�
гальновідомий літературний
герой  Остап Бендер: « сбы�
лись мечты идиота» � в руці
аркуш цупкого ламінованого
паперу з твоїм неоковирним
вже в ці роки, знятим на�
швидкуруч в найближчому
фотоательє і тому дещо пе�
реляканим, фейсом, пенсій�
на картка одного з місцевих
банків, на яку раз в місяць
цяпкає  зароблена твоїм,
більш ніж 43�річним стажем,
пенсія… Пам’ятаєте класич�
не: «свободен, наконец�то
свободен»…

Але поступово з’ясовуєть�
ся, що пенсійна сходинка
неминуче відрізає нас від
звичного кола спілкування,
від певних зв»язків і знай�
омств, які, до речі, стають за
згаданою вже межею куди
більш потрібними, ніж в бла�
гословенні службові часи…
Але ти – вже особистість
зовсім іншої категорії, і зви�
чайна вітальна  формула:
«Ну, як справи?» – зовсім не
свідчить про те, що це
дійсно цікавить цимбора,
якого ви випадково зустрі�
ли… Так, данина ввічли�
вості… Інколи складається
таке враження, що між твоїм,
«пенсійним», та  іншим ма�

Камо  грядеши?
теріальним  світом  –  куле�
непробивне скло: ви – по цей
бік, все інше – по другий.
Неначе – поруч, а, як�не�як
– десь там…

І з’ясувалося, що, не див�
лячись на наявність чима�
ленької кількості чисто до�
машніх клопотів, які у ко�
лишній щоденній буденній
колготні якось залишалися
поза увагою, вельми бра�
кує, за багаторічною звич�
кою, дисциплінарної відпо�
відальності за виконану ро�
боту: адже у власній хаті –
хочу – зроблю, ні – затиш�
но погрію свій викоханий
кендюх на відомому всім
чоловікам дивані, спостер�
ігаючи перипетії чергового
телешоу…

Та, врешті�решт, і самопо�
чуття почало підводити –
змінилися біоритми, на
другий план відійшло усві�
домлення безумовного обо�
в»язку, і вихід вбачався в
реалізації себе в якійсь по�
задомашній роботі, яка б
зобов’язувала і дисципліну�
вала, та, врешті�решт вми�
кала б твою людську сутність
хоча б  в загальноміський
соціум…

Як переважна більшість
перестарків�пенсіонерів,
якийсь час, за рекоменда�
цією сусіда, пропрацював
сторожем в одній з невелич�
ких місцевих  фірм, а після
банкрутства останньої, зно�
ву залишився на соціально�
му узбіччі, і зникло відчуття
хоча б такої�сякої причет�
ності до життя, хай вкрай
недолугої ще сьогодні, але
все ж�таки – держави…

…Чисто випадково, зустріч
з своїм бувшим колегою по
роботі, змінила сутність мого

пенсійного повсякдення.
Вже другий місяць я пра�
цюю при нашій, греко�като�
лицькій церкви. Звісно, хоч
я багаторічний вірник нашої
конфесії, не претендую на
виконання теологічно�квалі�
фікованих обов’язків, зай�
маюся тим, що доручають –
прибирання, дрібний ре�
монт, догляд за квітами, чер�
гування під час недільних і
святкових літургій…

Я завжди подумки по�
сміхаюсь, коли знайомі і,
навіть, родичі, спантеличе�
но не сприймають мого ви�
бору, хоча, наскільки я розу�
мію, є щирими вірниками
нашої конфесії… Звісно, з
їхнього боку, враховуючи мої
дві вищі освіти, досконале
знання обох мов, та й рівень
IQ, за яким я, осмілюся
стверджувати, не поступаю�
ся оточуючому середовищу
та певній частині наших
зверхників, це виглядає
дещо дивним, але, повірте,
я щиро вдячний своєму був�
шому колезі, представникам
церковної двадцятки та вза�
галі, всьому кліру за мож�
ливість сьогодні працювати,
в будь�якій іпостасі, при на�
шому храмі…

Дякуючи Богу, свою служ�
бову кар»єру я закінчував
держслужбовцем, тобто
працював не на дядька�при�
ватника, більшість з яких
гріє руки на експлуатації
своїх підлеглих (Карла Мар�
кса ще ніхто не спростував),
та ще й за рахунок безпосе�
реднього обдурювання дер�
жави в багатьох випадках,
хоча, чесно кажучи, у сьогод�
нішньому вигляді вона на це
– заслуговує…Тож і тепер я
не служу Мамоні…

Не буду стверджувати, що
– слугую Богу, це було б за�
надто пафосно, та й зусилля
мої настільки мізерні перед
лицем Вічності, що навіть
згадувати про них – некорек�
тно, але мене, повірте, втішає
те, що я задовольняю потре�
би громади, яка у відвіду�
ванні храму бачить сутність
свого існування і сповідує
відомі всім Божі заповіді і
християнські цінності…  Хай
чимось і я прислужуся вірни�
кам нашого храму, можливо,
хоч якась дещиця отих моїх
багаточисленних прижиттє�
вих гріхів окупиться тим слу�
жінням…

А тим, хто ще не прийшов
до Бога, щиро побажаю –
зробіть це вже сьогодні,
адже, повірте, ви все одно
рано чи пізно постукаєте в
двері храму, і – дай Бог, щоб
вони відчинилися перед
вами  і в прямому, і в пере�
носному сенсі. І хай завітає у
вашу душу ота Божа благо�
дать, і кожен з вас, безпе�
речно, хай в очікуванні неми�
нучого покарання, з недоско�
налою вірою, але прийде
сюди… Не запізніться, я
знаю, що для поколінь, мо�
лодших за нас, перестарків,
моє щире прохання – голос
волаючого і пустелі, але при�
гадайте оте старослов»янсь�
ке:  «Толците – и отверзеся
вам…» – постукайте, і вам –
відчинять…

…   Я прибирався біля ста�
туї Пресвятої Богородиці,
згрібав порожні пляшки, не�
допалки, сигаретні пачки,
відшкрябував «жвачні»
плювки з гранітних плит, сти�
ха дивуючися отій неповазі
до наших святинь, адже той,
хто перекинув через церков�

ну огорожу пляшку з�під
пива, порожню пачку з –під
«Мальборо» чи «Сандори»,
тільки що перехрестився на
святий образ…

Ба, навіть вміст спадку ще
радянських часів – не�
підйомних залізобетонних
урн для сміття теж викликає
часом подив: мало того, що
на території храму останні
несуть скоріш за все деко�
ративне, а не функціональ�
не навантаження, знаходиш
в них пляшки з�під алко�
гольних напоїв, сигаретні
пачки, недопалки, порожні
упаковки з�під різноманіт�
них ласощів… Звісно, куди
як зручно, вмостившись на
садовій лаві навпроти роз�
п’яття, потягувати горілку чи
пиво, напихаючися водно�
час чипсами, рогаликами
та бондаренківськими
тістечками, але, м»яко кажу�
чи, це якось не дуже прий�
нятно…

…А за моїми намаганнями
привести до ладу зовнішній
храмовий антураж довго
спостерігали двоє: хлопчик і
дівчинка  9 – 10  років… Не
знаю, що їх  спонукало до
цього, – можливо моя ста�
реча, скоцюрблена постать,
– мені ж дуже хотілося б по�
вірити, що надихнула дітей
сама присутність коло статуї
Богородиці, але, так чи іна�
кше, вагаючись, хлопчик не�
рішуче підійшов до мене, і,
простягаючи мені відкриту
пачку кукурудзяних паличок,
стиха, сором»язливо промо�
вив: – Дідусю, пригощайте�
ся…

Старече серце легко роз�
чулити, я з вдячністю поди�
вився на нього, подякував,
але відмовився – для нього

це – улюблені ласощі, а я не
дуже полюбляю солодке…А
все ж�таки якось полегшало
на душі, адже, виходить, не
всі наші нащадки дудлять
пиво, палять відому всім
«травку» і чергують нашу
«співочу, солов»їну» на кож�
ному другому слові з нецен�
зурними виразами… І поду�
малося, що не все так пога�
но, видряпаємося ми з цьо�
го сьогоднішнього багна,
якщо будемо жити з Богом в
душі, і хай наша віра ще сьо�
годні – недосконала,адже
тяжко вимагати від нашого
покоління, що виховувалося
все своє свідоме життя на
принципах відомого всім
«войовничого» атеїзму,тієї
щирої, дещо навіть фанатич�
ної, віри, бодай з оте, канон�
ічне гірчичне зерня, яка при�
таманна  святим, блаженним
і тим, хто праведно прожив
своє життя…

Але і це – теж Віра… То ж
зайдіть у завжди відкриті
ворота, зупиніться біля роз�
п’ятя, подякуйте Богу за все,
на що ви сьогодні багаті… І
–помоліться.  Як казав мій
перший духівник: – Хоча б
«Отче наш», але – кожного
дня, і – щиро…І – не баріть�
ся, інколи буває – пізно…

І завжди при цьому зга�
дую незнайому мені сімей�
ну пару, яку часто бачу на
одній з церковних лав –
збілених сідиною, зігнутих
роками – вони просто дов�
го сидять мовчки навпроти
розп’яття, побравшись за
руки і вдивляючись в да�
лечінь вже зовсім  вицвіли�
ми очима… І мені завжди
здається, що вони – прилу�
чаються до тієї благодатної
аури, якою просякнута сама
атмосфера довкола храму, з
надією на Господнє прощен�
ня в переддень переходу у
вічність…

Просто  вірник

Ó Ö² ÑÂßÒÊÎÂ² ÄÍ²
Гори зліва, гори справа – село все�

редині. Так говорять про мальовниче
село Станово, що на Мукачівщині. Це
село має дуже давню історію. Перші
відомості про село датуються 1364 ро�
ком. У 2014 році с. Станово виповнить�
ся 650 років. З цієї нагоди, з ініціативи
завідуючої бібліотекою Тар О.В., в
сільському будинку культури, було про�
ведено свято «Село моє – моя колис�
ка».

Святково прибраний зал, на столах
виставка рушників, серветок вишитих
майстринями села, з іншого боку «Дари
осені». Збираються жителі села, зап�
рошені, майже весь відділ культури
Мукачівської РДА та ЦРБ. Все це підго�
товила бібліотекар Оксана Василівна,
яка продовжує писати «Літопис села
Станово».

Настала тиша. Ведучі Іванчо Вікто�
рія та Молдавчук Іван, відкривають
свято. Хліб і сіль вручили найстарішій
жительці села Подгорській М.П. Із
вступним словом виступила зав.біблі�
отекою Тар О.В. Привітав присутніх сек�
ретар сільради Губар Д.А.

До слова запрошується ініціатор
свята. Вона сказала,що літопис села

Село моє � моя колиска

написав Дрогобецький М
М.Ф., який 40 років був
бібліотекарем, – починаючи
з хати�читальні до сучасної
бібліотеки. Всі ці матеріали
були розміщені на тема�
тичній виставці. Присутні
уважно слухали розповідь
Антоніни Іванівни про давню
історію села. Її розповідь
супроводжується слайдами
на екрані. Після виступу, ви�
хованці дитсадка в українських костю�
мах Мішко Каміла та Трусис Павло,
бадьорою піснею «Червона калина» ве�
селять присутніх.

І знову спогади.На свято запроше�
ний Лазар І.В., колишній вчитель
Станівської школи, а нині завіду�
вач кабінетом координації і ме�
тодики Закарпатського інституту
післядипломної педагогічної осв�
іти. Він навів багато цікавих
фактів із історії сіл Станово і Ган�
деровиці.З його розповіді при�
сутні дізналися, що історію села
почав писати вчитель Конч Іван
ще в 1924�28 р. р. Колишні жителі
села брали активну участь у пол�
ітичному житті. Федір Балога –
делегат І з’їзду Народних комі�

тетів Закарпаття, приніс у село мані�
фест з’їзду, який жваво обговорював�
ся. Селяни підтримували возз’єднан�
ня Закарпаття з Радянською Україною.
Із спогадами про минуле села висту�
пила Данашевська А.І., вчителька
історії місцевої школи.

Про новітню історію розповів при�

сутнім колишній голова села Іванчо
Ю.В. Він нагадав про тяжку працю се�
лян у колгоспі. Колгосп був не рента�
бельним, тому в 1960 р.р. було органі�
зовано відділення Мукачівського рад�
госпу. В селі побудовано сучасний бу�
динок культури, дитячий садок, ФАП.
Людям стало жити краще і веселіше.

Я,колишній учень, а потім учитель
Станівської школи і автор цих рядків,
розповів присутнім про шкільне життя
50�річної давності. Як славилася шко�
ла, скільки знаменних людей вийшло
з її стін.

Хорошими словами веселив при�
сутніх Алмашій Василь –  землевпо�
рядник сільської ради.

І. ЧОРІЙ,
учасник свята

Ç ìåòîþ íàëåæíîãî â³äçíà÷åííÿ 69-ð³÷íèö³ âèçâî-
ëåííÿ Óêðà¿íè òà ì³ñòà Ìóêà÷åâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çà-
ãàðáíèê³â, âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè òà âèõîâàííÿ ó ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ ïî÷óòòÿ ïàò-
ð³îòèçìó ³ øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ãåðî¿÷íîãî ìè-
íóëîãî ñâîãî ì³ñòà òà êðà¿íè, ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷å-
âà Çîëòàí Ëåíä’ºë âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî ï³äãî-
òîâêó òà â³äçíà÷åííÿ 69-ð³÷íèö³ ç äíÿ âèçâîëåííÿ Óê-
ðà¿íè òà ì³ñòà Ìóêà÷åâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â»,
â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ó íàøîìó ì³ñò³ 25 æîâòíÿ 2013
ðîêó, ó ï’ÿòíèöþ, îá 11.30 â³äáóäåòüñÿ çàãàëüíîì³ñü-
êå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â òà â³íê³â äî îáåë³ñêó âî¿í³â-âèç-
âîëèòåë³â, ç 12.00 äî 13.30 ó ïðèì³ùåíí³ îáëàñíîãî
äåðæàâíîãî ðîñ³éñüêîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó â³äáó-
äóòüñÿ óðî÷èñò³ çáîðè òà ñâÿòêîâèé êîíöåðò.

 26 æîâòíÿ 2013 ðîêó ó Ìóêà÷³âñüê³é ÇÎØ ²-²²² ñòó-
ïåí³â ¹13  ç 10.00  ïðîâîäèòèìåòüñÿ îáëàñíèé òóðí³ð
ç àéê³äî. ïðèñâÿ÷åíèé 69-é ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿-
íè, ì³ñòà òà íàøîãîêðàþ.

 Îðãêîì³òåò



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555524  æîâòíÿ 2013 ð.

¹ 42 (993)¹ 42 (993)¹ 42 (993)¹ 42 (993)¹ 42 (993)

ñò.

Íå âàð³òü ï³ñîê ³ç íàä³ºþ îòðèìàòè êàøó. (×æó-Ñ³).

«МІЙ ХРЕСТ,
МОЯ ПОКУТА»

Слово  – служіння. Це ще
раз підкреслює істину ма�
тері Терези, що ми, письмен�
ники, – олівчики в руках Гос�
пода. Пан Володимир Лис
це підтвердить і його дру�
жина Надія Гуменюк. Ми не
завжди можемо пояснити
цей механізм, метафізич�
ний процес, чому, як, для
чого і про що  ми пишемо.
Це такі речі, коли ти живеш
і шукаєш, може, рятуєшся
цим служінням. І  взагалі,
все, що робимо відпові�
дально, чесно, з оглядом на
Творця, є служінням.  І всі
ці наші потуги, шукання – це
ловлення вітру. Мистецтво,
письменство – ловлення
образу, великої ілюзії, до
якої, нам здається, йдемо.
Коли нам здається, ніби ми
скажемо цьому світові щось
більше, ніж сказали древні
греки чи латиняни, давні
єгиптяни чи іудеї. Але ми це
робимо. Наші душі заплід�
нені якимись бажаннями,
потребою творення, саморе�
алізації. І от ми і  є такі в
Бога, якісь блаженні, якісь
такі�от.

Але творчість – церков�
не слово.  Я б сказав, що
творчість – це робота.
Творчість – це  мій хрест,
моя покута  за те, що  не так
зробив, не так ідеш по цьо�
му світі. А потім  маєш скла�
сти на поріг те, що  могли
зробити – зробити з лю�
бов’ю,  чесно, відповідаль�
но. Творчість – це взагалі
річ дуже інтимна, особисті�
сна.

«ІНСТИНКТ
НЕВМИРУЩОСТІ»

Про що я пишу? Я не пишу
історій, сюжетів, оповідок.
Якщо це є історія – то це
історія душі працьовитої,
тонкої, яка покликана до
свого основного звіту. Це
один з дуже потужних
інстинктів – інстинкт невми�
рущості. І рано чи пізно він
покличе:  чого ти прийшов
у цей світ, що ти робиш, що
ти приніс, із чим підеш. У
моїх  книгах – намагання
відповісти на ці речі. Не я
відповідаю, а герої, які не є
героями. Вони вищі, ніж
герої. Героїзм часто – це
випадкові речі, коли люди�
на може втрапити в якусь
халепу через необе�

Ìèðîñëàâ Äî÷èíåöü: «Âëàäà ñëîâà – íàéâèùà âëàäà»
Редакція нагадує свою пропозицію до відома міської  влади. достойною канди0

датурою на звання Почесного громадянина м.Мукачева 20140го року на  наше
переконання  з врахуванням  широкої громадської думки є кандидатура  добре
відомого нам мукачівця, талановитого письменника, високофахового майстра
літературного слова Мирослава Івановича ДОЧИНЦЯ. Редакція готова надати будь0
кому з читачів  слово до  газетного обговорення нашої пропозиції. Сьогодні ж
друкуємо скорочений варіант діалогу Мирослава Дочинця з шанувальниками його
літературної творчості під час зустрічі мукачівського письменника з читачами у
Луцькому  міському Палаці культури.

режність. А мої герої – це
люди справжні, які якраз
служіння і знаходять. Знахо�
дять сутність своєї по�
трібності в цьому світі, своєї
місії, свого шляху. Згадаймо,
в японців немає слова
«доля», є «путь», давнє гар�
не слово…

Я пишу про потребу душі,
про прямоходіння та прямо�
стояння, про потребу позба�
витися  від страху.  Від стра�
ху злиднів, від страху само�
го страху. Нема гіршого стра�
ху, ніж страх страху! Україн�
цям це дуже потрібно. Нам
це дуже заважає впродовж
всієї історії нашої, яку без
брому важко читати, як ка�
зав наш політик і письмен�
ник. На жаль він, Винничен�
ко, був кращим письменни�
ком, ніж політиком… У нас і
дотепер плутають політику зі
словом, із  творчістю. Деякі
письменники залишають
владу слова, найбільшу вла�
ду в цьому світі, надаючи
перевагу якійсь владі ефе�
мерній – йдуть у депутати.
Це важко зрозуміти. Влада
слова – найвища влада.  Па�
стернак, здається, сказав:
«Не дай мне, Боже, вляпать�
ся во власть». Це велика  не�
свобода – влада.  Гріх найб�
ільший – несвобода. Про це
я намагаюся писати, про со�
кровенні речі, про які не дуже
хочемо говорити, але з ними
живемо, піднімаємося, мо�
лимося, оглядаючись. Ми
шукаємо відповіді. А вона
дається нам тільки з однієї
Інстанції.

«СВІЖИЙ
СКОНЦЕНТРОВАНИЙ
ОБРАЗНИЙ ЗГУСТОК»

Пишу я дуже важко. Пишу
повільно і постійно, з неймо�
вірно низькою продуктивні�
стю. Це, знаєте, якесь ков�
тання каміння чи якась
інкрустація слова. Потуга
така, я б сказав, каменярсь�
ка… Кажуть, що читається
легко. Але балерина теж
літає легко. Але що за тим її
польотом, за такою легкі�
стю… Повірте, не може бути
якості без  якоїсь кількості
праці, поту, нервів, якогось
неймовірного спротиву.
Справжня творчість, у тому
числі писання, – обов’язко�
во спротив, подолання чо�
гось, штампу –  перш за все.
Мене запитували сьогодні,
чого я  відійшов від газети,

зрадив журналістику. Жур�
налістика – це штамп. А ху�
дожня проза – це подолання
штампу.

Ми сприймаємо не хроні�
ку, не розповідь, не сюжет.
Ми сприймаємо образ,
свіжий сконцентрований
образний згусток. Це знає
пан Володимир Лис, мій ко�
лега, мій учитель якоюсь
мірою.  Мене постійно запи�
тують: був чи ні такий
Андрій Ворон? Принципове
питання. А я питаю: був та�
кий Дон Кіхот чи ні? Всі зна�
ють Дон Кіхота, якого не
було,  і мало хто знає Сер�
вантеса, який був. Речі до�
кументальні, які є наріжні в
нашому житті (в тому числі
– людські характери, обра�
зи) можна піднести до такої
концентрованої сили, до
такої міфічної кристалізації,
до такого  кодифікованого
сприйняття, що це зали�
шається, будить уяву, сер�
це, приносить радість, за�
лишається внаслідок
сприйняття художнього сло�
ва. Це найбільша функція
книги. Тому я пишу, намага�
юся це робити, створюва�
ти. Я до кінця не можу все
це  оцінити. Треба ще доро�
сти до своїх книг, – іноді
мені таке говорять.  Абсо�
лютно справедливо!  Я рос�
ту, стараюся, вчуся. Пишу�
чи, я теж учуся. Я – не «Кри�
ничар», не «Вічник», не «Го�
рянин», не «Андрій Ворон»…
Я  й приїжджаю не для того,
щоб вчити, як жити, моли�
тися. Ні, звичайно. Я пере�
даю свою якусь учнівську
потугу, якісь відкриття цього
світу, цього духу, який мені,
дякуючи долі, відкрився. Я
цим мушу поділитися. І маю
допомогу велику на це. Тому
й роблю це на диханні. Це
не натхнення, це – подив.

«ТОМУ Я ПИШУ
ТІЛЬКИ ДЛЯ СЕБЕ»
Для кого я пишу? Для себе.

Не для вас. Чому? Тому що я
не уявляю, не можу й не хочу
уявити  собі читача. Бо це
буде  якась залежність, ка�
торга, коли писати для яко�
гось редактора, читача, вга�
дувати його інтелектуальне,
релігійне бачення. Цього не
можна робити. Це морду�
вання. Тому я пишу тільки для
себе.

Той же Сервантес, якого
ми згадували, який написав

найбільшу книгу в світовій
історії, писав її, щоб скоро�
тати свій тюремний термін.
Шість років сидів, скаліче�
ний, з шістьма зубами, по�
шкодженою правицею,  у
в’язниці.  Писав лівою ру�
кою, щоб себе наснажити,
розважити таким чином,
дати радість, веселість,
якесь внутрішнє полегшення
іншим людям. Це і було, ма�
буть, подолання дій�сності.
Це, як казав великий Ніцше,
якого я не люблю, порятуван�
ня нас від смерті життя. Літе�
ратура художня – як якийсь
буфер, прошарок, що допо�
магає  нам  м’яко це життя
сприймати. Книга –  це ве�
ликий дар Божий.  Ніщо не
дасть вам того, що книга. Це
– не знання, не освіта, не ре�
цепція, не розвага. Це – сво�
бода, піднесеність духу, які
дає книга справжня, велика,
чесна. Такі книги слід писа�
ти, а не целюлозу множити.
Таке усвідомлення прийшло
мені років чотири тому. Хоч
пишу, відколи себе пам’я�
таю.

Вражає дух книги, який
живе між рядками. Він є або
його нема. Я не знаю, звідки
він з’являється…

«АДЖЕ ЦЕ –
КРИСТАЛ

ЛІТЕРАТУРИ»
Я не романіст. Я – новеліст.

Я прикидаюся романістом.
Чому? Тому що роман – це
продукт, який потрібен літе�
ратурі. Його чекають ви�
давці й читачі.  Нам здаєть�
ся, що ми читаємо роман. Це
модно, це солідно. Українці
не створили романів.  Чи,
точніше, вони  створили
всього кілька романів: «Сес�
три Річинські»  Ірини
Вільде, «Волинь» Уласа
Самчука, може,  кілька творів
Олеся Гончара та інших ав�
торів. Ми – новелісти. Ми
мислимо мірками коротки�
ми. Українець живе від
Різдва до Великодня, від
посіву до жнив, від виборів

до виборів, від президента
до президента. Ми апелює�
мо до такого короткого мис�
лення, такої короткої перс�
пективи. Ми маємо но�
велістів світового рівня –
Стефаник, Коцюбинський,
Тютюнник, Гончар (у нього
новели кращі, ніж романи)…
Є різні школи – львівська,
закарпатська… Тобто, це
наше найкраще, що ми при�
несли цьому світові, як  і ви�
шивка, пісня. До речі, і японці
вважають новелу найважли�
вішим жанром літератури.
Там найбільша, державна
премія – саме за новелу.
Адже це – кристал літерату�
ри, психологічна пружина,
яка має тримати тебе до
кінця і потім вистрелити, й
показати звичайне у незви�
чайному, незвичайне у зви�
чайному.

Якщо ви читаєте мої рома�
ни, то їх усіх можна розділи�
ти на новели… Так що ми від
себе.  Себе не обманемо. Від
себе  не втечемо  нікуди. Ми
й тут таким чином присто�
совуємося до світового літе�
ратурного процесу.

«…НАСТІЛЬКИ МИ
БІЛЬШ ВІЛЬНІ»

У дитинстві я книг не чи�
тав. Як  і більшість сільських
дітей. Хоча потреба мови,
мабуть, посіяна нам генетич�
но. Коли  чув у селі, як вони
говорять смачно, тонко, гос�
тро, не переставав дивува�
тися й радіти. До речі, одна
з моїх наступних книг буде
називатися «Мудрість Кар�
пат».

Ким би я був? Може,
бібліотекарем десь у мона�
стирі. Може, був би виноро�
бом, як мій батько.

Наскільки я залежний від
слова? Залежності не про�
винно бути, це несвобода.
Залежність може бути тільки
від Слова з великої букви. А
Слово – це є Бог. Настільки,
наскільки від Нього ми за�
лежніші, настільки ми більш
вільні.

«НАЙБІЛЬШІ УК0
РАЇНСЬКІ ПРОБЛЕМИ
–  КОЧУБЕЇВЩИНА,
ІМПЕРІЯ, НЕЙМОВІР0
НА ПРОВІНЦІЙНІСТЬ»

Візьміть газети, інтернет.
Іде  планомірне, якесь  ти�
хеньке опрацьовування,
знищення  українського
духу. Україна – специфічна
країна, вона – як на розтяж�
ках між імперськими світа�
ми: з одного боку – Росією ,
з другого – Європою  та
Америкою. Думаєте, вони
нас дуже люблять? Тому й
розхитують цей дух, спря�
мовують в інше русло.

Мойсей вів свій народ со�
рок років. Він, коли пройш�
ло двадцять років, знав,
куди, до чого  веде. Ми за
два десятки років  ні до чого
не прийшли. Я приїхав у
Хуст, де не був 35 років. І
побачив, що за цей час
містечко це гіршим стало. В
бур’янах, у пилюці, обшар�
пане…  Де�не�де вкраплені
бізнесові оази з євро�
пейським опорядженням,є�
вропейською технологією.
Страшна провінційність.

Де ми? Самі знаєте. Ніхто
не веде нас. Так, як із 13�го
століття. Наших князів нема.
Ми себе продаємо іншим.
Найбільші українські про�
блеми – кочубеївщина,
імперія, неймовірна про�
вінційщина. Ми в ней�
мовірній кризі. Ми на тако�
му дні. У нас є одна успішна
галузь, що має 23% розвит�
ку. Це фармація. Інше ви�
робництво мінусує. Ми по�
тужно, посилено лікуємося.
Ми входимо в цей процес
«упоєнія», в нас аптека на
кожному кроці. В аптеках –
черги…

Київ  колись був містом,
куди знать із Росії їхала
відпочивати, аби подихати
його атмосферою, тим ду�
хом, тією культурою, тепер
(ще з двадцятих років) став
провінційним. Це не озна�
чає, що там не крутиться ка�
пітал. Але чи в Києві наше
національне серце, наш на�
ціональний дух? Абсолютно
ні! Духу більше в Закарпатті.
Як і мови української. Хоча
закарпатці себе й українця�
ми (більше половини) не
вважають. Знаєте про це?
Русинами вважали себе і
Стефаник, і Грушевський, і
Леся Українка. Поняття русин
у Закарпатті збереглося, а тут
розмилося. Русинські – це
архаїчні давні українські сло�
ва, які розуміють на Волині,
в Луганську. Це все наше –
духовне, ностальгійне, коре�
неве…

Віктор ВЕРБИЧ
м. Луцьк

Фото Володимира
Твердохліба

Центр обслуговування платників по�
датків Мукачівської ОДПІ Головного уп�
равління Міндоходів у Закарпатській
області функціонує з квітня минулого
року. Центром у січні�вересні 2013 року
надано 96 166 адміністративних послуг
громадянам та платникам податків,
зокрема:

� видача картки платника податків –
6 301;

� реєстрація книг обліку розрахун�
кових операцій, реєстраторів розра�
хункових операцій та розрахункових
книжок – 2 795;

� видача свідоцтв платників ПДВ –
51;

Понад 90 тисяч адміністративних послуг надано
у Мукачівському Центрі обслуговування платників податків

маційні та тематичні стенди зі зраз�
ками заповнення заяв, податкової
звітності, актуальною інформацією
про зміни в оподаткуванні. Для зруч�
ності відвідувачів обладнано місця
для очікування, забезпечено доступ до
мережі Інтернет, є безпровідна сис�
тема Wi�Fi. Встановлена скринька для
зауважень та пропозицій від плат�
ників податків.

Мукачівська ОДПІ запрошує скори�
статися послугами Центру обслугову�
вання платників податків, який знахо�
диться за адресою: м.Мукачево, вул..�
Горького, 21”а”. Графік роботи: понед�
ілок�п’ятниця – з 9.00 до 20.00 год., у
суботу – з 09.00 до 16.00 год.

� видача довідок про відсутність за
межами України валютних цінностей
та майна – 154; реєстрація Книг об�
ліку доходів та витрат – 797;

� видача довідок про відсутність за�
боргованості – 232;

� видача свідоцтв про сплату єди�
ного податку – 985;

� проведення звірок нарахованих та
сплачених податків та зборів – 1 230;

� приймання податкової звітності –
71 779;

� надано консультацій усно та теле�
фоном – 11 330;

� надано інших адміністративних по�
слуг – 512.

У залі Центру оформлено інфор�

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОДНИМУТ
С января следующего года пособия при рождении ре�

бенка увеличат на 6,8%. Так, на первого ребенка будут пла�
тить 29310 гривен (сейчас — 27510), на второго — 58620
грн. (сегодня — 54920), на третьего и последующих — 117240
грн. (нынче — 109840). Также с нового года увеличатся сум�
мы доплат на детей из малообеспеченных семей: на малы�
шей от 3 до 13 лет родителям полагается 180 грн. в месяц,
а на детей от 13 до 18 лет — 360 гривен.

Чиновники считают, что государственные выплаты —
действенный способ облегчить жизнь новоиспеченным
родтвлям. Но так ли это на самом деле? Ведь по данным
специалистов служб занятости, около 85% матерей выхо�
дят на работу, не дожидаясь окончания положенного трех�
годичного декретного отпуска. Причины — нехватка денег,
страх за такой длительный срок потерять рабочее место,
нежелание утратить полученные умения и навыки. Во�вто�
рых, детские выплаты в последнее время задер-живают,
перечисляя их на полтора�два месяца позже положенных
сроков. И, наконец, есть опасность увеличить количествен�
ные демографические показатели за счет маргинального
контингента. Ни для кого не секрет, что за последние годы
стало намного больше семей, где дети в прямом смысле
кормят безработных родителей.
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1. Давід  Василь Юрійович – 1948 р.н.
2. Загородна  Марія Антонівна – 1919 р.н.
3. Дудинська Ганна Василівна – 1935 р.н.
4. Небрат Марія  Іванівна – 1929 р.н.
5. Олексик  Слава Васильович – 1972 р.н.
6. Митровка Марія Василівна – 1928 р.н.
7. Чопик  Власта Карлівна – 1929 р.н.
8. Пішта Василь Андрійович – 1954 р.н.
9. Руденчук  Григорій Васильович – 1937 р.н.
10. Ковач Єлізавета  Георгіївна – 1942 р.н.
11. Мазур  Єва  Михайлівна – 1955 р.н.
12. Хлевной  Анатолій  Іванович – 1940 р.н.
13. Боркач  Ельза Леопольдівна – 1928 р.н.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

ЗІ  СВЯТОМ АВТОМОБІЛІСТА!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного

свята – Дня автомобіліста і дорожника!
Важко уявити собі сучасне життя, господарську

діяльність та побут кожної людини без автомобільного
транспорту. У цій важливій сфері економіки трудиться
численна армія професіоналів, праця яких багато в
чому визначає функціонування всіх галузей господар(
ства міста, життєдіяльність населених пунктів.

Автомобіліст – професія особлива, зі своєю роман(
тикою, своїми традиціями, характером та укладом.
Недарма в народі про неї складено скільки чудових
пісень та історій. Це дуже напружена і, в той же час,
почесна праця, що вимагає високої фізичної та емоц(
ійної самовіддачі, професіоналізму, таланту. Саме се(
ред автомобілістів такі поняття, як взаємовиручка, честь
гордість за свою професію, „відчуття ліктя” мають
особливе значення.

Вітаю всіх, хто вірний професійному обов’язку, тру(
диться на автобусах, вантажному та легковому транс(
порті. Ви керуєте різними машинами, але всі ви – на
одному шляху. Від вашої майстерності залежить своє(
часність здійснення перевезень. Ваша завзята та відпо(
відальна праця викликає заслуженої поваги.

Щиро бажаю всім працівникам автомобільного
транспорту та дорожнього господарства щастя, доб(
робуту, нових трудових здобутків, невичерпної енергії,
міцного здоров’я, подальшої успішної та безаварійної
роботи! Нехай дорога буде легкою, “залізний кінь” –
міцним, а дома завжди чекають рідні та близькі! І, як
кажуть, “ні гвіздка, ні жезла”!

Золтан ЛЕНД’ЄЛ,
міський голова Мукачева.

Øàíîâí³ àâòîìîá³ë³ñòè!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ

ç íàãîäè âàøîãî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà!
Öå ñâÿòî îá’ºäíóº ì³æ ñîáîþ ïðîôåñ³îíàë³â òà àâ-

òîëþáèòåë³â. Â³òàþ óñ³õ, õòî âäåíü ³ âíî÷³ ïðàöþº íà
ãðîìàäñüêîìó,  ëåãêîâîìó òà âàíòàæíîìó òðàíñïîðò³.
Âè ñèäèòå çà êåðìîì ð³çíèõ àâòî, àëå óñ³ âè — íà
îäí³é äîðîç³. Â³ä âàøî¿ ìàéñòåðíîñò³ òà ÿêîñò³ ðîáî-
òè äîðîæíèê³â çàëåæèòü ñâîº÷àñí³ñòü çä³éñíåííÿ ïå-
ðåâåçåíü òà áåçïåêà ïàñàæèð³â.

Ñàìå òîìó ùèðî áàæàþ âñ³ì ïðàö³âíèêàì àâòî-
ìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó ùàñòÿ, äîáðîáóòó, íîâèõ òðó-
äîâèõ çäîáóòê³â, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ïîäàëüøî¿ óñï³øíî¿ òà áåçàâàð³éíî¿ ðîáîòè!
Íåõàé óñ³ äîðîãè áóäóòü ð³âíèìè ³ âåäóòü âàñ äî óñï-
³õó. Áóäüòå çàâæäè êåðìàíè÷àìè ñâîãî æèòòÿ ³ í³êîëè
íå ñòàâàéòå ó÷àñíèêàìè äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ
ïðèãîä!

Â. ÁÓÁÐßÊ,
Äèðåêòîð ÌÌÊÏ «ÐÁÓ»

ËÅÍÄªË Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷
Ùèðîñåðäíî â³òàºìî Âàñ, øàíîâíèé þâ³ëÿðå.
Ñïèíèòè ÷àñ í³õòî íå âçìîç³
² ãðàº ë³ñ, ³ êâ³òíå ñàä,
Íà Âàø³ì ñîíÿ÷í³ì ïîðîç³
Ç’ÿâèëîñü ìóäðèõ 60.
Âàø þâ³ëåé – ïîâàæíà äàòà
Ïðî öå íàãàäóâàòü íå ñë³ä,
À êðàùå ùèðî ïîáàæàòè
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ é äîâãèõ ë³ò.
Ùîá çàâæäè Âè æèëè ó ìèð³
Â êîë³ ð³äíî¿ ñ³ì’¿,
Õàé ï³ñí³ âåñåë³ é ùèð³
Âàì ñï³âàþòü ñîëîâ’¿.

Â³ä êîëåêòèâó Êàëüíèöüêî³ ÀÇÏÑÌ

В Мукачівському міському відділі
міліції перевірили фізичний рівень
підготовки правоохоронців відділу.
Весь особовий склад складали нор(
мативи з бігу на 100м, 1000м,  підтя(
гування та віджимання.

Для перевірки фізичної підготов(
ки співробітників міліції до
міськвідділу прибули представники
відділу професійної підготовки Уп(
равління кадрового забезпечення
УМВС України в Закарпатській об(
ласті – керівник відділу професій(
ної підготовки управління кадрово(
го забезпечення Віктор Вішован та
старший інспектор відділу Андрій
Даскалюк.

Слід зазначити, що своєрідні іспи(
ти на профпридатність правоохо(
ронців, проводяться щорічно у всіх
підрозділах краю і в Мукачівському
міськвідділі зокрема. Працівники
міліції повинні мати належну фізич(
ну підготовку, постійно тренуватись
і вдосконалювати свої професійні
навички, – зазначив майор міліції
Андрій Даскалюк. Окрім цього, пра(
воохоронці постійно беруть участь
у змаганнях та чемпіонатах, на яких

Невблаганна смерть забрала з життя порядну, жінку, достойE
ну християнку,   турботливу матір, порадницю дітям і внукам

Марію Андріївну ГРИГУ
Поділяємо горе, яке спіткало її сина М.В. Григу і його дружину

викладачку ветеринарних дисциплін Мукачівського аграрного
коледжу Н.П.Григу в зв’язку із смертю їх матері.  Висловлюємо
співчуття рідним та близьким почилої.

Родичі, друзі, колеги,  сім’ї Богдан,
Бейреш, Легети.

ÇÄÎÐÎÂ’ß,
ÙÀÑÒß É

ÄÎÂÃÈÕ Ë²Ò!
Öèìè äíÿìè  ñâ³é ñâ³òëèé

þâ³ëåé ñâÿòêóº çàâ³äóþ÷èé
Êàëüíèöüêî¿ àìáóëàòîð³¿ çà-
ãàëüíî¿ ïðàêòèêè  ñ³ìåéíî¿
ìåäèöèíè  ë³êàð-òåðàïåâò,
òóðáîòëèâèé áàòüêî ³ ä³äóñü

Педагогічний колектив МуE
качівської ЗОШ  №16 висловE
лює глибокі і щирі співчуття
вчительці  школи ШАНДОР
Наталії Іванівні з приводу  неE
поправної втрати—передчасE
ної смерті  матері
ХІМІНЕЦЬ Лариси Іванівни

ÍÀ ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò
Ñüîãîäí³ ó ðîçêâ³ò³ äóõîâíèõ ³ ô³çè÷íèõ ñèë ïðå-

êðàñíèé æèòòºâèé þâ³ëåé â³äçíà÷àº ñïðàâæí³é ïðî-
ôåñ³îíàë  ñâîº¿ ñïðàâè ïåðóêàð ñàëîíó «Ãðàö³ÿ»

Â³êòîð³ÿ Àäàëüáåðò³âíà
ÊÀ×ÓÐ.

Ð³äí³ òà áëèçüê³ áàæàþòü äîðîã³é ³ìåíèí-
íèö³ ïîâñÿêäåííîãî õîðîøîãî íàñòðîþ,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè ³ äîñ-
òàòêó, äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ.

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊ² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÖ² ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÓÂÀËÈÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊ² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÖ² ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÓÂÀËÈÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊ² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÖ² ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÓÂÀËÈÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊ² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÖ² ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÓÂÀËÈÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊ² ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÖ² ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÓÂÀËÈ
ÑÂ²É Ð²ÂÅÍÜ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈÑÂ²É Ð²ÂÅÍÜ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈÑÂ²É Ð²ÂÅÍÜ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈÑÂ²É Ð²ÂÅÍÜ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈÑÂ²É Ð²ÂÅÍÜ Ô²ÇÈ×ÍÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÌ
ÑÂßÒÎÌ!

Ñ³ëüñüêà ðàäà Ëàëîâà (ãîëîâà ª.Â. Ãåëìåö³)
â³òàº ç Äíåì àâòîìîá³ë³ñòà  ÒÎÂ «Àâòî-ïëþñ»
(êåð³âíèê Â.². Ãàðä³é) ³ áàæàº ïðàö³âíèêàì  àâ-
òîìîá³ëüíîãî ï³äðîçä³ëó  â ïåðøó ÷åðãó ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ , íåâòîìíîñò³, çåëåíîãî ñâ³òëà ³ óñ-
ï³øíèõ ðåéñ³â, à òàêîæ ðîäèííîãî ³ îñîáèñòîãî
ùàñòÿ.

Ìèñëèâñüêå Òîâàðèñòâî «Ìàéîðíÿ» â³òàº
ÒÎÂ «Àâòî-ïëþñ», à òàêîæ àâòîìîá³ë³ñò³â Òî-
âàðèñòâà  ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì, áàæàº àâòî-
ìîá³ë³ñòàì  íà  êîæåí äåíü ëåãêî¿ äîðîãè ³ ñè-
ðèí÷³ â ïóò³.

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

представляють свій підрозділ, по(
казують високі результати та зай(
мають призові місця.

Підбивши підсумки здачі заліків із
фізпідготовки особового складу
Мукачівського міського відділу

міліції, можна впевнено сказати, що
рівень підготовки наших правоохо(
ронців дозволяє вправно виконува(
ти поставленні завдання.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777724 æîâòíÿ 2013 ð.

¹ 42 (993)¹ 42 (993)¹ 42 (993)¹ 42 (993)¹ 42 (993)

ñò.

Æèòòÿ – íå ³ìåííèê, à ä³ºñëîâî. (Ø. Ã³ëìàí).

Íàñòóïíî¿ ñóáîòè ïðåêðàñíå þâ³-
ëåéíå ñâÿòî ïðèëèíå äî äóæå ïîðÿä-
íîãî, ÷åñíîãî, ìóäðîãî, ÷óéíîãî ³
êîìóí³êàáåëüíîãî ×îëîâ³êà, ìóäðî-
ãî, òóðáîòëèâîãî Áàòüêà,  í³æíîãî,
ëàñêàâîãî Ä³äóñÿ äèâîâèæíî ñâ³òëî¿
äóø³, ÿêèé óì³º ç³ãð³âàòè ñåðöÿ îñîá-
ëèâîþ òóðáîòîþ òà ëàñêàâèì ñëîâîì,
ï³äáàäüîðèòè íàñòð³é, äàòè ñëóøíó
ïîðàäó, íàäçâè÷àéíîãî æèòòºëþáà òà
íåçàóðÿäíî¿ îñîáèñòîñò³,  çíàíîãî íå
ò³ëüêè â Ìóêà÷åâ³, îáëàñò³, àëå é ñòî-
ëèö³, ÿê äîáðîãî îðãàí³çàòîðà, òàëà-
íîâèòîãî ïðîôñï³ëêîâîãî ä³ÿ÷à, äèðåêòîðà òîðãîâèõ çàê-
ëàä³â… À ïî÷èíàâ ñâîþ òðóäîâó êàð’ºðó óðîäæåíåöü Âåðõ-
íüî¿ Âèçíèö³

Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷ ÂÀÑÜÎ
áðèãàäèðîì ñòîëÿð³â àðò³ë³ «Âïåðåä»,  â³äòàê íà÷àëüíèêîì
ñòîëÿðíîãî öåõó Ìóêà÷³âñüêîãî  ìåáëåâîãî êîìá³íàòó, äå äî-
ñÿã îñîáëèâîãî  âèçíàííÿ. Âñþäè â÷èâñÿ, ï³äêîðþâàâ  ó æèòò³
á³ëüøå, âàæëèâ³øå. Ïî çàê³í÷åíí³ Ìóêà÷³âñüêîãî êîîïåðàòèâ-
íîãî òåõí³êóìó îá³éìàâ ïîñàäó äèðåêòîðà ìàãàçèíó ¹ 1
ì³ñüêêîîïòîðãó, â³äòàê î÷îëþâàâ ïåêàðíþ ÒÎÂ «Áàðâà»…   Äå
á íå ïðàöþâàâ þâ³ëÿð, âñþäè âèÿâëÿâ ñåáå êâàë³ô³êîâàíèì é
³í³ö³àòèâíèì ñïåö³àë³ñòîì, êì³òëèâèì ³ ï³äïðèºìëèâèì îðãàí-
³çàòîðîì, ëþäèíîþ, ÿêà çàâæäè äî ñïðàâè ñòàâèòüñÿ ïî-ä³ëî-
âîìó ³ âì³º äîñÿãàòè âèñîêî¿  ðåçóëüòàòèâíîñò³. Á³ëüøå äâîõ
äåñÿòèë³òü áóâ ãîëîâîþ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ì³ñüêêîîï-
òîðãó. Íåõàé ùèð³ñòü íàøèõ ïî÷óòò³â ç³ãð³âàº Âàøå äîáðå
ñåðöå, äàº ñèëè, à ëþáîâ áëèæí³õ ïðèíîñèòü ðàä³ñòü. Ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ ðîê³â, ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò áàæà-
þòü Âàì, äîðîãèé Ìèõàéëå Ìèõàéëîâè÷ó –

Äðóæèíà, äîíüêà Ìàð’ÿíà, îíóêè Ñàáð³íà, Åäãàð,
ð³äí³, äðóç³…

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
 Ó öþ áàãàòîáàðâíó  ïîðó êàçêîâî¿ îñåí³ â³äçíà÷àº

Äåíü íàðîäæåííÿ  ÷àð³âíà, ïðàöüîâèòà , òóðáîòëèâà,
ïðåêðàñíî¿ äóø³  æ³íêà – êîëèøí³é ïðàö³âíèê  Ìóêà÷-
³âñüêî¿ ÎÄÏ²

Ìàðãàðèòà Òèáåð³¿âíà ÕÈÌÈÍÅÖÜ.
Ùèðî â³òàºìî é ïðîñèìî  äîëþ,
Ùîá ùàñòÿ é çäîðîâ’ÿ  ïîñëàëà äîâîë³.
Ñïàñèá³  òîá³, ùî æèâåø íà ñâ³ò³,
 Çà äîáðå ñåðöå, çà î÷³ ïðèâ³òí³,
Çà ðóêè  ðîáîòÿù³ é íåâòîìí³,
Çà äóøó ÷óòëèâó,
Ùî çàâæäè  ïðèãîðíå.
Õî÷åòüñÿ ðàçîì ùå ïîáàæàòè
Ñòî ë³ò Òîá³ æèòè ³ ãîðÿ íå çíàòè!

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ ³ ëþáîâþ òâî¿ ð³äí³
òà áëèçüê³, à òàêîæ  ãëèáîêî øàíóþ÷à Òåáå

ðîäèíà Äâîðíè÷åíê³â.

ÓÑÏ²Õ²Â ² ÁËÀÃÎÏÎËÓ××ß !
28 æîâòíÿ  ñâÿòêóâàòèìå  ñâ³é

ïðåêðàñíèé æèòòºâèé þâ³ëåé
ìóäðà, ÷àð³âíà, òàëàíîâèòà
æ³íêà – çàâ³äóþ÷à Ìóêà÷³â-
ñüêîãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó ¹ 23
ÒÅÒßÍÀ ÀÍÄÐ²¯ÂÍÀ

Ë ² Á À
Øàíîâíà þâ³ëÿðêî!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³  â³òàííÿ

òà ïîáàæàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî
þâ³ëåþ! Áàæàºìî  Âàì ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, ùåäðî¿ äîë³, ìèðó, çëàãîäè, äîáðà.

Íåõàé çä³éñíÿòüñÿ âñ³ Âàø³ òâîð÷³ çàäóìè òà çà-
ïîâ³òí³ ìð³¿.

Õàé  êîæåí Âàø äåíü áóäå îñÿÿíèé ïî-
÷óòòÿì ëþáîâ³ é âçàºìîðîçóì³ííÿ, à äîá-
ðå çäîðîâ’ÿ ³ ãàðíèé íàñòð³é ñòàíóòü çà-
ïîðóêîþ  Âàøî¿ óñï³øíî¿ òà ïë³äíî¿
ïðàö³.

Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ, ñîíöÿ  ó çåí³ò³,
Ëþáîâ³, äîáðîòè ³ ùàñòÿ ïîâåí ä³ì.
Íåõàé ó ñåðö³ ðîçêîøóº ë³òî
² ñîíÿõîì êâ³òóº çîëîòèì!

Ì.Ìîòèëü÷àê,  íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó.

Õ.Ìèõàéëîâà, ãîëîâà ì³ñüêêîìó ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè

   Ùèðî â³òàºìî ç ïîëóäíåì â³êó ïðåêðàñíó æ³íêó, åíåð-
ã³éíîãî, ìóäðîãî êåð³âíèêà, ùåäðó, âèòîí÷åíó äóøåþ òà
äîáðîçè÷ëèâó çàâ³äóþ÷ó ðåàá³ë³òàö³éíèì â³ää³ëåííÿì
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

Ë³ë³àíó Âîëîäèìèð³âíó ÁÅÍÞÊ.
Áàæàºìî çîëîò³é þâ³ëÿðö³ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðï-

íî¿ åíåðã³¿, íàòõíåííÿ, çä³éñíåííÿ âñüîãî çàìð³ÿíîãî, ìèðó,
ëþáîâ³ òà çëàãîäè. Íåõàé Âàøà ïîêðîâèòåëüêà Ïðåñâÿòà
Ä³âà Ìàð³ÿ áåðåæå Âàñ â³ä óñüîãî ëèõîãî ³ ïîäàðóº Âàì
äîâãèé ñóâ³é àêòèâíèõ ë³ò ó ùàñò³, ëþáîâ³, äîñòàòêó, ó
ðîäèííîìó çàòèøêó ç â³ðíèìè äðóçÿìè, óëþáëåíèìè ñïðà-
âàìè ³ çàõîïëþþ÷èìè óñï³õàìè áëàãîñëîâåííèìè Áîãîì ³
âàøèìè ïàö³ºíòàìè.

   Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – êîëåêòèâ â³ää³ëåííÿ
ðåàá³ë³òàö³¿, Âàø³ ïàö³ºíòè

³ Ãàííà Àëìàø³é ç Ãàíäåðîâèö³

Ç ×ÓÄÎÂÈÌ ÞÂ²ËÅÉÍÈÌ
ÑÂßÒÎÌ!

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!

   ßñêðàâó, òâîð÷ó, ä³ëîâó, ÷àð³âíó
Äðóæèíó, äóæå ìóäðó, òåðïëÿ÷ó,

òóðáîòëèâó Ìàìî÷êó, ïîðÿäíó
Äîíüêó, Íåâ³ñòêó, Ñåñòðè÷êó

²ííó Ìèêîëà¿âíó
ÁÅÉÐÅØ

â³ä óñ³º¿ äóø³ ùèðîñåðäíî
â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì
íàðîäæåííÿ! Íàøà ñëàâíà ³

ð³äíà, íàéêðàùà ó ñâ³ò³, ç Òî-
áîþ íàì çàâæäè çàòèøíî ³ ñâ³òëî,

Òè ãàðíà õàçÿéêà ³ ìàìà ÷óäîâà, äàðóºø òóðáîòó ³
ìîðå ëþáîâ³. Ñïàñèá³ çà ëàñêó, çà ðóêè óì³ë³, çà òå,
ùî ï³äòðèìóºø ñëîâîì ³ ä³ëîì, ùî â ð³äíîìó äîì³
íàä³éíî ³ ùèðî. Æèâè íàì íà ðàä³ñòü ó ùàñò³ òà ìèð³.
Ùèðî Òåáå â³òàºì ç ñâÿòîì óðî÷èñòèì ³ óêë³í Òîá³
øëåìî íèçüêèé äî çåìë³, õàé íàä Òîáîþ íåáî çàâæäè
áóäå ÷èñòèì, ðàä³ñíî íà ñåðö³, áàãàòî íà ñòîë³. Â³ä
äóø³ Òîá³ çè÷èì øàíè òà ëþáîâ³, ëàäó ó äîì³âö³,
óñï³õ³â â òðóä³, ùîá áóëà Òè çàâæäè ìèëà òà çäîðîâà, à
äóøåþ é ñåðöåì – â³÷íî ìîëîäà.

   Äóæå øàíóþ÷³ ³ ëþáëÿ÷³ Òåáå – ÷îëîâ³ê,
ñèíè ªâãåí, Âîëîäèìèð, áàòüêè, ñåñòðà ²ðèíà,

øîâãîðèíÿ Íàä³ÿ, øîâãîð ²âàí, ïëåì³ííèê Ðîì÷èê,
ð³äí³, äðóç³, òîâàðèø³ ïî ðîáîò³…

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!

ТІЛЬКИ 30 ЖОВТНЯ В М. МУКАЧЕВО,
 площа Миру,  б. 30,

“Товариство підкарпатських русинів”

з 12:00 до 13:00

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Öèìè òåïëèìè æîâòíåâèìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâ³é  Äåíü

íàðîäæåííÿ ÷óäîâà æ³íêà, òóðáîòëèâà ìàòóñÿ, ëþáëÿ÷à
áàáóñÿ, íàøà êîëåãà

ÇÀÉ×ÓÊ Îëåíà Ïàâë³âíà
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî ñâÿòà! Áà-

æàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó, îñîáèñòîãî ùàñ-
òÿ, çëàãîäè, ùîäåííî¿ óäà÷³, íåâè÷åðïíîãî îïòèì³çìó, ðî-
äèííîãî òåïëà. Íåõàé Ìàò³ð Áîæà ïîêðèâàº Âàñ
ñâî¿ì Ñâÿòèì Îìîôîðîì, äàðóº áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ òà äóøåâíèé ñïîê³é, äîñòàòîê â äîì³,
øàíó ³ ïîâàãó â³ä ëþäåé. Äîáðà Âàì ³ ñî-
íÿ÷íèõ äí³â!

Õàé çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê,
Ñèïëþòüñÿ íåìîâ âèøíåâèé öâ³ò,
Õàé ìàëþº äîëÿ ç áóäí³â ñâÿòî,
² äàðóº Âàì áàãàòî ë³ò!

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ êîëåêòèâè ÏÏ «Àóäèò»
òà ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåð³â»



 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 приміщен�

ня  до 25 кв.м. площею з ремонтом.
Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерційну

діяльність 22 кв. м на вул. Яр Мудро�
го,15�6.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мукачеві

на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщення під

склад 100 кв.м по вул. Крилова, 15�А,
біля елеватора.
Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  торго�

ву площу у магазині «Універсам�Тарту»
на вул. Данченко,2� а у Росвигові.
Зверт.: 050�5530508

Продається окремий промис!
ловий об’єкт  в Мукачеві, (неза!
вершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

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

     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

Плюс – літня кухня з кімнатою, 7сотин
землі. Тел.066�4670618. 3�94�72.
     Продається добротний будинок

з гаражем та прибудовами в с.
Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації. Тел.:
095 337 64 50.
     Продається 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.
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     Продается 2�х комнатная кварти�
ра в 4�х квартирном кирпичном доме
по ул. 26 октября. Застекленный бал�
кон, подвал, место для гаража.

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

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

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

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

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

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

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

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

Стан квартири: потрібен ремонт,
центральне опалення відімкнене.

Тел. 0506001388 Альона.

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

Зверт.  0663800128.

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

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 у Мукачеві будинок по

вул. Л. Шевцової, площа 75 кв. м., усі
комунікації,  літня кухня, гараж, госпо�
дарські прибудови, зем. ділянка 5  со�
тин. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.
     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.

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

  Îðåíäà

     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.

Потрібен на постійну роботу
офіс!менеджер в туристич!
ну агенцію з обов’язковим
досвідом роботи в сфері

туризму. Вимоги: коммуні!
кабельність, вміння спілку!

ватися з людьми, по!
рядність, володіння ПК.

0956140068, 0979249555

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» біло�

го кольору  в доброму технічному стані
та бджоло пасіка у с. Вишково Хустсь�
кого району.   Тел.  0974748181.
     Продається  "Москвич"�2140  з ст.

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

  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 кімнатні квіти («те�

щин язик»), 15 шт. висотою 1 м і більше.
Зверт. 3�54�96.

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

чальника (інспектора) відділу
кадрів. Освіта 6 досвід роботи, по�
свідчення, знання законодавства
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.

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.

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

ТЕЛЕФОН:

095 566 94 29

  Êóïëþ

     Продається магазин на ав!
тостанції. Т. 0508598852 (На!
талія)

Òîâàðè òà ïîñëóãè
     Продается  виноград цьогоріч�

ного урожаю сорту «Ізабелла» близь�
ко 200 кг по договірній  ціні.

Зверт. 099�3094492.
     продається ручний прес для ви�

нограду у хорошому стані (майже но�
вий). Зверт. 066�052�9276.
     Продаються щенки  (3�месячн.)

породі Чи�хуа�хуа, ціна за домовленіст.
Дзвонити: 099�3422037.

     Продається холодильник «Снай�
га» у хорошому стані, морозильна ка�
мера �154 л. ,посудний сервант

Зверт. 095�20�555�31.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ

Кур’єр для розношення
 журналів та газет по місту .

Оплата  договірна.
Тел. для довідок 5�41�16, 4�49�91

     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.

ПРОДАЁТСЯ
ВСПУЧЕННЫЙ

ПЕРЛИТ
(штукатурный и сельс!

кохозяйственный).
Тел.: 050 501 30 03, 050

372 99 86, 067 541 30 03)

В РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО
ПОТРІБЕН  НА ПОСТІЙНУ

РОБОТУ МЕНЕДЖЕР.
Тел.: 050 372 51 55; 2!13!57.

Підприємство шукає працівника
на виробництво.

Вимоги: мужчина до 26 років,
акуратність, усидчивість, вміння

працювати руками.
Звертатись: 050 281 60 26

 з 9.00 до 18.00.



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 9999924  æîâòíÿ 2013 ð.

¹ 42 (993)¹ 42 (993)¹ 42 (993)¹ 42 (993)¹ 42 (993)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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

прийме на роботу працівників
на наступні посади :

� СЛЮСАР�САНТЕХНІК;
� ЕЛЕКТРИК;
� КОМІРНИК;

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

м.Мукачево, вул.Ужгородська, 17.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     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

     Втрачений  диплом  АК  №30066265, виданий у
2006 році  Мукачівським ПТУ №7 на ім’я Ганкулич В’я�
чеслав Славович, вважати недійсним.

     Втрачений  диплом  АК №30066264, виданий  у
2006 році  випускникові Мукачівського ПТУ №7 Ганкули�
чу Віталію Славовичу,  вважати недійсним.

     Втрачену довідку Форми 4�ОПП, видану Мукачі�
вською ОДПІ на ім’я Росул Мар’яна Андріївна (ід. код.
2619702782), вважати недійсною.

НЕРУХОМІСТЬ
2�х кімн. квартира в р�ні Пентагон в цегляному будинку на 5�

му поверсі, частково з ремонтом, автон. опалення, можливе
переоформлення кредиту. Ціна 196 тис. грн. Тел. 095�421�63�
65

2�х кімн. кварт. Вул. Д. Галицького(Дзержинського) на 7�му
поверсі з автон. опаленням . Ціна 192тис. грн. Тел. 095�421�
63�65

2�х кімн. кварт. Р�н Росвигово на 2�му пверсі, євроремонт,
автон. опалення, пласт. вікна, з меблями. Ціна 250тис.грн. Тел.
095�421�63�65

2�х кімн. кварт. Вул. Петефі на 3�му поверсі 5�ти поверхово�
го будинку  нового планування.Заг. площ. 56кв.м, зроблений
ремонт, автон. опалення, пласт. вікна, є балкон, лоджія. Ціна
270 тис. грн. Тел. 095�421�63�65

3�х кімн. квартира р�н Росвигово на 3�му поверсі з автон.
Опаленням Ціна 259тис.грн.  Тел. 095�421�63�65

3�х кімн. квартира по вул. П. Набережна на 7�му поверсі,
пласт. вікна. паркет,   нормальний стан. Ціна 238 тис.грн. Тел.
095�421�63�65

3 кімн.квартира по вул.Осипенка на 5 поверсі, рік побудо�
ви1996, площа 87 кв.м., цегла,  без ремонту, нове плануван�
ня, велика кухня, 2 балкони. Ціна 245тис.грн.    Тел: 0954216365



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

42 (993)42 (993)42 (993)42 (993)42 (993)
 10 10 10 10 10 24 æîâòíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

²ñòîð³ÿ øëþáó: ïîåç³ÿ, ïðîçà, äðàìà. (NN²ñòîð³ÿ øëþáó: ïîåç³ÿ, ïðîçà, äðàìà. (NN²ñòîð³ÿ øëþáó: ïîåç³ÿ, ïðîçà, äðàìà. (NN²ñòîð³ÿ øëþáó: ïîåç³ÿ, ïðîçà, äðàìà. (NN²ñòîð³ÿ øëþáó: ïîåç³ÿ, ïðîçà, äðàìà. (NN

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

08.50 "Æèòè çäîðîâî!". 09.55,
02.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "×àñ
îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'-
ÿ÷êà!". 12.45 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20, 00.35 Ò/
ñ "Äîìðîá³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä".
15.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³
ç óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.40, 01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ñèí îòöÿ
íàðîä³â". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30 "Ïîçíåð".

ÑÒÁ
06.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
08.00, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.40 "Ìîÿ ïðàâ-
äà. Àííà Ãàëüºðñ. ×óæà ñåðåä
ñâî¿õ". 10.35 Õ/ô "Çäðàñòóéòå
Âàì!". 12.45 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê".
15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.15
"Êóá - 4". 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³
- 4". 23.20 "Îäèí çà âñ³õ". 00.45
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 01.40 Õ/
ô "Ñòàðîìîäíà êîìåä³ÿ"(1).
03.10 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30
Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäíå
ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ"
(1). 09.10 Ò/ñ "Êâèòîê íà äâîõ".
13.15 Ëþáëþ! ×åêàþ ! 14.15,
17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
16.00, 04.30 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê ! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 03.50 "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ. Ñåçîí äðóãèé" 18, 19 ñ.
23.30 Õ/ô "Ã³ïíîòèçåð". 02.05
Õ/ô "Áóãèìåí".

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1) .09.55, 21.00 Êðà¿íà Ó.
11.00, 00.25 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1) .12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ëþáîâ ç ìàéáóòíü-
îãî. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ
"Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00 Ïðèí-
öåñà òóò ß!. 19.00 Ìîäó íàðîäó.
20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.05
Â³òàëüêà. 23.05 Äóðíºâ+1. 23.45 Ò/
ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.15 Òåîð³ÿ çðà-
äè 2 .02.00 Òâîþ ìàìó! 02.25 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 - "×ÀÑ". 12:40
-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- Äîê./ñ. 14:00 - Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15
- Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 - Õ/
ô. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 - "
Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.

ðîá³òíèöÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05, 04.40 Ò/ñ
"Äåëüòà". 20.00, 02.35 "Ïîäðîáèö³".
00.30 Õ/ô "Çàë³çíà ëþäèíà 2" (2).
03.05 Ä/ô "Âîëîäèìèð ²âàñþê. ²äå-
àëüíå âáèâñòâî".

 ICTV
06.15 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.25 Ò/
ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ãîëîâíà ïðîãðàììà. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25, 16.40 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.20,
22.05 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/ñ "Ïàñòêà".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.10 Õ/ô "Øè-
ðîêî êðîêóþ÷è" (2). 00.55 Íàâ÷³òü
íàñ æèòèè. 01.50 Õ/ô "Ïàðøèâà
â³âöÿ" (2). 03.20 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.35 Ò/ñ "Äîìðîá³ò-
íèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø
÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Ñèí îòöÿ íàðîä³â". 22.45
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâè-
íè. 23.30 "Âîëÿ ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü".

ÑÒÁ
06.25 "Âñå áóäå äîáðå! 08.10, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.00 Õ/ô "Ñåñòðîíüêà"(1). 12.00 Õ/
ô "Êîõàííÿ Àâðîðè"(1). 13.55 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â". 15.00 "Çâàíà âå-
÷åðÿ". 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.25 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2".
23.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
02.50 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 03.40
Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.20 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 07.00,
09.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäíå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé"
17 ñ. (1). 12.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü.
Îñòàííº ³íòåðâ'þ Îëüãè Àðîñº-
âîþ". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê ! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1).
19.20, 03.50 "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé"
20, 21 ñ. 23.45 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 6" 9, 10 ñ. 01.30 Õ/ô "Ã³ïíîòè-
çåð".

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.55, 21.00 Êðà¿íà Ó.
11.00, 00.25 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ëþáîâ ç ìàéáóòíü-
îãî. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ
"Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00 Ïðèí-
öåñà òóò ß! 19.00 Ìîäó íàðîäó.
20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.05
Â³òàëüêà. 23.20 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 01.15 Òåîð³ÿ çðàäè 2. 02.00 Òâîþ

ïåðåâ³ðêà". 14.35, 20.10 Ò/ñ "Ïàñò-
êà" .18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.25 Õ/ô
"Øèðîêî êðîêóþ÷è-3: Ïðàâîñóääÿ
îäèíàêà" (2). 01.30 Ñòîï-10. 02.30
Õ/ô "Ñïèñîê ïðèðå÷åíèõ" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.05 "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, 00.35 Ò/ñ "Äîìðîá³ò-
íèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø
÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.55
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Âèñîöüêèé". 22.40 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30
"Ïîë³òèêà". ×åòâåð, 31 æîâòíÿ

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.20,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ìèñ-
ëèâèö³ çà ÷óæèìè ÷îëîâ³êàìè".
10.55 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2".
13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 15.00
"Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô
- 3". 01.30 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1).
02.15 Õ/ô "Ëþäèíà í³çâ³äêè"(1). 03.35
Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 05.20 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 07.00,
09.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäíå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé"
19, 20 ñ. 12.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü.
Íå òóðáóéòåñÿ Ëåîí³äà Àðêàä³éî-
âè÷à !" 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê ! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1).
19.20, 03.50 "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé"
22, 23 ñ. 23.45 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 6" 11 ñ. (2). 01.30 Ò/ñ "Ôîðñ-
ìàæîðè" 2, 3 ñ. 04.30 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü".

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.55, 21.00 Êðà¿íà Ó.
11.00, 00.25 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ëþáîâ ç ìàéáóòíü-
îãî. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ
"Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00 Ïðèí-
öåñà òóò ß!. 19.00 Ìîäó íàðîäó.
20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.05
Â³òàëüêà. 23.20 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 01.15 Òåîð³ÿ çðàäè 2. 02.00 Òâîþ
ìàìó! 02.25 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê./ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê./
ñ . 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ". 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê./
ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
"×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
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.10 Ïîãîäà. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" .11.00, 17.55
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.25 Kids
Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ
"Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà". 16.50, 00.15
Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé â³ê". 19.00,
00.05 Ðåïîðòåð. 19.15 Àáçàö! 20.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàíäà". 21.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ". 22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ ãàð-
íà". 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 01.10
Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ" (2). 02.40 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.45, 04.00 Çîíà
íî÷³. 02.50 ×åìï³îí ÷åìï³îí³â.

×ÅÒÂÅÐ, 31 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
08.50 "Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.15
"Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äà-
òè!" 11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
12.45 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00
²íø³ íîâèíè. 13.20 Ò/ñ "Äîìðîá³ò-
íèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø
÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".

22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.30, 08.30, 19.55, 00.35 Ïîãîäà.
09.00 Õ/ô "Ñóò³íêè. Ñàãà. Ñâ³òàíîê:
×àñòèíà 2". 11.10, 17.55 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.30, 14.35 Kids Time. 14.50
Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè
áåç ãðîøà". 16.55, 00.40 Ò/ñ "Áàëü-
çàê³âñüêèé â³ê". 19.00, 00.30 Ðåïîð-
òåð .19.15 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ìîëî-
ä³æíà êîìàíäà". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ ãàðíà". 23.00
Ñï³âàé, ÿêùî çìîæåø. 01.40 Ò/ñ
"Âåðîí³êà Ìàðñ" (2). 03.05 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 03.10, 04.00 Çîíà
íî÷³. 03.15 Óêðà¿íö³ Â³ðà 1÷.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 29 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.45 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòà-
ðîãî ìîñòó" 18ñ. (1). 10.25 Ò/ñ "Àãåíò
îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ" 5ñ. 11.20
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè .12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 13.20 Õ/ô "ßê
Âàñ òåïåð íàçèâàòè?" (1). 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.45 Ðîÿëü â êóùàõ.
16.20 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñ-
òó" 17ñ. (1). 17.05 Ò/ñ "Â³÷íèé ïî-
êëèê" 8ñ. (1). 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.10 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.30
Ôîðìóëà çàõèñòó. 19.40 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà Â.Òèõàíîâè÷à "Èñòîðèÿ
ëþáâè" 1÷. (ïî÷àòîê). 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
Â.Òèõàíîâè÷à "Èñòîðèÿ ëþáâè"
1÷(ïðîäîâæåííÿ). 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.15 Ä/ô "Âåëèê³
áèòâè. Ôðàíêî-ïðóñüêà â³éíà".
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. 03.00 Íàø ñïîðò. Äî 20-ð³÷÷ÿ
îë³ìï³éñüêîãî äåáþòó Óêðà¿íè.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45, 05.15 "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). 11.40 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.45, 13.45 Ò/ñ
"Ïèëüíà ðîáîòà". 14.45, 15.45,
20.15, 21.15 Ò/ñ "Ïîï³ë" (1). 16.45,
05.30 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 22.15
"Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 00.00, 03.30 Õ/ô
"Àãåíò Ãàì³ëüòîí: Â ³íòåðåñàõ íàö³¿"
(3). 02.00 Ò/ñ "Ïèëüíà ðîáîòà" (1).

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 "Îäíîëþáè".
11.20, 12.20, 04.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.45 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîì-

ìàìó! 02.25 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 - "×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 -  "Òîï õ³ò 20" (ïî-
âòîð). 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ. 16.20 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ  . 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ".
19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè
"×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40
- Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
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
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.30 Kids
Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ
"Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà" .16.50,
00.25 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé â³ê".
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 19.15 Àá-
çàö!. 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàí-
äà". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 22.00 Ò/ñ "Äî
ñìåðò³ ãàðíà". 23.00 Çíàéòè êðàéíü-
îãî. 01.25 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ" (2).
02.55, 03.50 Çîíà íî÷³. 03.00 Óê-
ðà¿íö³ Â³ðà. 03.55 Ïðèñòðàñò³ íàâêî-
ëî ñèìâîë³êè .

ÑÅÐÅÄÀ, 30 ÆÎÂÒÍß
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10.00 Ïðÿìå âêëþ÷åííÿ ç Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 10.15
Ò/ñ "Àãåíò îñîáëèâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ" 6ñ. 11.05 Ïðåì'ºðà. Ä/ô
"Òðèï³ëëÿ. Çàáóòà öèâ³ë³çàö³ÿ
Ñòàðî¿ ªâðîïè". 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30 Ôîð-
ìóëà çàõèñòó. 12.40 Ñâ³òëî.
13.00 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À
äî ß. 13.30 Óêðà¿íñüêîãî ðîäó.
13.50 Õ/ô "Ìàéîð Âèõîð" 1ñ.
(1). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15  Euronews.
15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.35 Êðîê äî ç³ðîê. 16.25 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 18ñ.
(1). 17.10 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê"
9ñ. (1). 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.10 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà Â.Òèõàíîâè÷à "Èñòîðèÿ
ëþáâè" 2÷. 20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Î.Øàêà
"Ïî îáëàêàì" 1÷. 22.50 Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.15 Ä/ô
"Âåëèê³ áèòâè. Áèòâà ï³ä Åäæõ-
³ëëîì". 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâ-
íå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.35 "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). 11.40 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 12.45, 13.45, 02.00 Ò/ñ
"Ïèëüíà ðîáîòà". 14.45, 15.45,
20.15, 21.15 Ò/ñ "Ïîï³ë" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ëþ-
áîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 22.15, 05.00
"Òåðèòîð³ÿ îáìàíó". 23.50 "Òà÷êè -
2". 00.15, 03.30 Õ/ô "Øêåðåáåðòü"
(2).

IÍÒÅÐ
05.30, 22.35 Ò/ñ "×åðâîí³ ãîðè".
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 "Îäíîëþáè". 11.20,
12.20, 03.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.45 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.05, 04.35 Ò/ñ "Äåëüòà". 20.00,
02.35 "Ïîäðîáèö³". 00.30 Õ/ô "Ìåê-
ñèêàíåöü". 03.05 Ä/ô "Äðàêóëà òà
³íø³".

 ICTV
06.20, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.25
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.35 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 ×åòâåðòà âåæà. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 10.25, 16.35 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.10, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ,  28 ÆÎÂÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 09.50 Ïîë³òòåàòð. 10.10
Áåç öåíçóðè. 10.35 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" 17ñ. (1). 11.20 Íå-
õàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Êíèãà.ua. 12.45 ßê öå? 13.10 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í? 13.45 Íå â³ð õóäîìó
êóõàðþ. 14.10 Ïðàâî íà çàõèñò.
14.30 Òåìíèé ñèëóåò. 14.40 Â³êíî â
Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 15.55 "Ñåêðåòè
óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 16.35 Ò/
ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 7ñ. (1). 17.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 18.05 Àãðî-News. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50
Ñ³ëüðàäà. 19.10 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â
Êîáëåâî. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Ôåñ-
òèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó.
23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.15 Ä/ô
"Âåëèê³ áèòâè. Âåñíÿíèé íàñòóï".
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.25, 02.55 "ÒÑÍ".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05
Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 11.50,
01.40 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
12.55 Õ/ô "Ïåðåâ³çíèê - 2" (1).
14.45, 20.15, 21.15 Ò/ñ "Ïîï³ë" (1).
16.45, 02.30 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1).
22.15, 04.55 "Ãðîø³". 23.40, 03.10
Õ/ô "×îðíèé ëåá³äü" (2).

IÍÒÅÐ
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.10 Õ/ô "Â³÷íà êàçêà".
11.10, 12.20, 04.05 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.40
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 "Æäè ìåíÿ".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.05, 04.45 Ò/ñ "Äåëüòà". 20.00,
03.35 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Îäíî-
ëþáè". 22.35 Ò/ñ "×åðâîí³ ãîðè".
00.30 Ò/ñ "Ó ñàäó ÷è â ãîðîä³".

 ICTV
06.15, 07.25 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.20
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.30 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.10 Ìàêñèìóì â Óê-
ðà¿í³. 10.50, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óê-
ðà¿íñüêè .11.05 Õ/ô "Îñîáëèâîñò³
íàö³îíàëüíîãî ïîëþâàííÿ ó çèìî-
âèé ïåð³îä". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.25 Ò/ñ "Ìàéñòåð ³ Ìàðãàðèòà".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè .20.10 Ò/ñ "Ïàñòêà".
22.05 ×åòâåðòà âåæà. 23.00, 03.00
Ñâîáîäà ñëîâà .01.05 Õ/ô "Øîññå
ñìåðò³" (2). 02.30 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ãî? 00.20 Õ/ô "Òî÷êà ïîâåðíåííÿ".
03.00 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 6" 13,
14 ñ. 05.10 Ò/ñ "Ïîäçâîíè â ìî¿
äâåð³" (1).

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Åñê³ìîñêà" (1). 07.35
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçè-
êè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä"
(1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/
ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1).  11.05 Ì/ô
"Â³äüìî÷êà-õðåùåíà: ïîìñòà
Äæèìì³" (1). 12.05 Õ/ô "Ïðîãðàìà
çàõèñòó ïðèíöåñ" (1). 14.00 Õ/ô
"Êðèõ³òêà ç Áåâåðë³ - Ã³ëëç - 3. Â³âà
ëÿ ô³ºñòà" (1). 15.55 Õ/ô "Øàõðà¿"
(1). 17.55 Õ/ô "Ö³ïîíüêà" (1). 20.00
Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00 Âåëèêà

ð³çíèöÿ. 00.10 Õ/ô "Áîæåâ³ëüíèé
Äåíü ïîäÿêè" (1). 01.55 Äî ñâ³òàí-
êó.

«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 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Õ/ô. 18.30 - "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 -
Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô. 01:20 - Í³÷ ç
Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.55 Ìÿñîðóïêà. 10.00 Â³éíà
ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè Øåôà. 12.05
Øóðî÷êà. 13.20 Ðóä³. 14.15 Äî-
ðîñë³, ÿê ä³òè. 15.20 Óæå êîòðèé
äåíü. 16.30 Ïðî ùî ãîâîðÿòü òâà-
ðèíè. 17.30 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.00
Ì/ô "Àëüîøà Ïîïîâè÷ ³ Òóãàðèí
Çì³é". 19.40 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Ô³ëî-
ñîôñüêèé êàì³íü". 22.50 Õ/ô "Ïåòëÿ
÷àñó" (2). 01.25 Õ/ô "² òàê, ³ í³". 03.25
Çîíà íî÷³. 03.30 Ñåìåðåíêè.

ÍÅÄ²Ëß, 3 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
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07.05 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 07.30
Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.00 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 09.50 Îêîëèöÿ.
10.25 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêó-
í³íîþ. 10.50 Áëèæ÷å äî íàðîäó ç
Â³ëë³ Òîêàðåâèì 1÷. 11.25 ßê Âàøå
çäîðîâ'ÿ? 12.25 Êðîê äî ç³ðîê.
13.10 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 13.55
Áàñêåòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ñóïåðë³ãà. ÌÁÊ "Ìèêîëà¿â" - ÁÊ
"Áóä³âåëüíèê". 16.00 Çîëîòèé ãó-
ñàê. 16.25 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ.
17.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.  Òèæäåíü.
17.50 Óí³âåðñèòåò ç³ðîê. 18.40
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà äî Äíÿ ìà-
òåð³. 20.30 Ìè õî÷åìî, ùîá âè
çíàëè. 20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.
20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.55 Ïîë³òòåàòð.
22.20 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëå-
âî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00 Åðà á³çíåñó.  Ï³äñóìêè.
23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 23.55
Òîê-øîó "Äðóæèíà". 01.20 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 02.10 Íàø ñïîðò. Îë³ì-
ï³éñüêèì êóðñîì. 02.20 Äèòÿ÷èé
ôåñòèâàëü "Âñ³ ìè ä³òè òâî¿, Óê-
ðà¿íî" ÷.2. 03.05 Äîêè áàòüêè
ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì.

 Êàíàë «1+1»
06.40 "Êîõàííÿ áåç êîðäîí³â". 08.30
Ìóëüòô³ëüì (1). 09.00 "Ëîòî-
çàáàâà". 10.00, 05.05 "Íåä³ëÿ ç
Êâàðòàëîì - 2". 11.00 "Ñìàêóºìî".
11.45 "Ø³ñòü êàäð³â". 12.55 Õ/ô
"²ðîí³ÿ äîë³, àáî Ç ëåãêîþ ïàðîþ!"
(1). 17.05, 03.25 Õ/ô "ßñíîâèäèöÿ".
19.30 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 20.15 Õ/ô
"Ìåòðî". 23.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
00.05 "Ùî? Äå? Êîëè? 2". 01.10 Õ/ô
"Ïîçàìåææÿ" (2).

ÑÒÁ
04.20 Õ/ô "Äîíå÷êî ìîÿ"(1). 05.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 07.00, 15.55 Õ/ô "Òåðîðèñòêà
²âàíîâà"(1). 14.55 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 00.10 "Êóá - 4".
01.45 Õ/ô "Ñ³ìü ñòàðèõ òà îäíà
ä³â÷èíà"(1). 03.00 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 07.00, 09.00,
17.00, 19.00, 02.50 Ïîä³¿. 07.30,
15.25 Ùèðîñåðäíå ç³çíàííÿ. 08.00
Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10, 13.10,
17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé" 23, 24 ñ.

12.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü. Êóáà-ëþáîâ
ìîÿ". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê ! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1).
19.20, 03.10 "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé"
26 ñ. 23.40 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 6"
15 ñ. (2). 01.30 Ò/ñ "Ôîðñ-ìàæîðè"
5, 6 ñ. 04.35 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè
6" 9, 10 ñ.

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1).
09.55 Êðà¿íà Ó. 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî
ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00
Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55 Ëþ-
áîâ ç ìàéáóòíüîãî. 13.55 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºì-
íèö³" (1). 18.00 ²êîíà ñòèëþ. 20.30
Õ/ô "Ö³ïîíüêà" (1). 22.40 Òóç³ê &
Áàðáîñ øîó. 23.20 Ò/ñ "Õîäÿ÷³
ìåðö³" (3). 01.45 Òâîþ ìàìó! 02.10
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
06.20, 13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
19.55, 00.10 Ïîãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 17.55 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 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 "Áàëü-
çàê³âñüêèé â³ê". 19.00, 00.05 Ðåïîð-
òåð. 19.15 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ìîëî-
ä³æíà êîìàíäà". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ ãàðíà". 23.00
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 01.10 Ò/ñ "Âå-
ðîí³êà Ìàðñ" (2). 02.35, 03.30 Çîíà
íî÷³. 02.40 Òá ïðî ÒÁ.

ÑÓÁÎÒÀ, 2 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

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 Äîðîñë³ ³ãðè. 12.00 Õ/
ô "Ãàðÿ÷èé ñí³ã" (1). 13.55 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 14.50 Ïîãîäà. 14.55 Â ãîñ-
òÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 16.50 Óêðà¿íñü-

17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 03.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30 Ò/ñ "Âèñîöüêèé". 22.40
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.15 Í³÷í³ íî-
âèíè. 23.25 "Ïðîòè íî÷³". 00.20,
02.05 Õ/ô "²ì'ÿ".

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 00.05
"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). 11.40 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
12.45, 13.45, 02.30 Ò/ñ "Ïèëüíà ðî-
áîòà". 14.45, 15.45, 20.15, 21.15 Ò/
ñ "Ïîï³ë" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàí-
íÿ" (1). 19.30 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 22.15 "Êîõàííÿ áåç êîð-
äîí³â". 00.20, 04.00 Õ/ô "ÌÈ. Â³ðè-
ìî â ëþáîâ" (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 "Îäíîëþáè". 11.20,
12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 13.45 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.05, 04.40 Ò/ñ "Äåëüòà". 20.00,
02.15 "Ïîäðîáèö³". 00.30 Õ/ô "Ó ïî-
øóêàõ ãàëàêòèêè". 02.45 Ä/ô "Âîëî-
äèìèð Áàñîâ. Á³ãóí íà äîâã³ äèñ-
òàíö³¿". 03.40 Ò/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".

 ICTV
06.15, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.20
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.30 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40
Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 10.25, 16.35 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.35, 20.10
Ò/ñ "Ïàñòêà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.20 Õ/ô "Ïðîïàù³ õëîïö³. Ïëåì'ÿ"
(2). 01.25 Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 02.20
Õ/ô "Ãàìàíåöü àáî æèòòÿ" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.15 "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 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ!" 18.55, 03.05 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Âè-
ñîöüêèé". 22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.15 Í³÷í³ íîâèíè. 23.25 "Ïðîòè
íî÷³". 00.20, 02.05 Õ/ô "²ì'ÿ".

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Õðåùåíèé
áàòüêî". 06.50, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!" 08.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 10.10 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 13.55 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 01.00
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 01.55 Õ/ô "Ãà-
ëàñëèâèé äåíü"(1). 03.30 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
 07.30, 15.25 Ùèðîñåðäíå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé" 21, 22 ñ.
12.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü. Ç ë³òí³ì îá-
ëè÷÷ÿì". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê ! Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ" (1). 19.20, 03.40 "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí
äðóãèé" 24, 25 ñ. 22.00 ÄÍÊ. Ó ïî-
øóêàõ æ³íêè. 23.05 Ïîñò-øîó. ÄÍÊ.
Ó ïîøóêàõ æ³íêè. 00.15 Ò/ñ "Ìåí-
òîâñüê³ â³éíè 6" 13, 14  ñ. 02.00 Ò/ñ
"Ôîðñ -ìàæîðè" 3, 4 ñ. 04.20 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 05.10 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.55, 21.00 Êðà¿íà Ó.
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³"
(1). 12.55 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî.
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00 Ïðèíöå-
ñà òóò ß! 19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00
Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.05 Â³òàëü-
êà. 23.20 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3).
02.10 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 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðà-
âî". 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ"
(ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê./
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.

êèé àêöåíò. 17.25 Çîëîòèé ãóñàê.
17.50 Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà".
20.15 Êðîêè íà Çàõ³ä. 20.35 Ñëîâî
ðåã³îíàì. 20.45 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæ-
íÿ. 20.55 Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Áåç öåíçóðè. 22.00 Óê-
ðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Êîíöåðò Ì.Ïîï-
ëàâñüêîãî "ß ëþáëþ òåáå, Óêðà¿-
íî!" 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Ñëîâî
ðåã³îíàì. 01.55 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³î-
íàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 03.05 Äîêè áàòüêè ñïëÿòü.
Ìóëüòô³ëüì.

Êàíàë «1+1»
06.10, 19.30, 05.15 "ÒÑÍ". 06.55 Õ/
ô "ß âðîäëèâà ³ ñòðóíêà" (1). 09.00

"Õòî òàì?" 10.00 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ".
10.05 "Ø³ñòü êàäð³â". 10.55
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 12.05, 05.50 "×î-
òèðè âåñ³ëëÿ - 1". 13.20 "Îïåðàö³ÿ
êðàñà". 14.55 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 16.30
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³-
øè êîì³êà - 4". 20.00 "Âèøêà". 22.20
Õ/ô "Òàêñ³ 2". 00.10, 03.35 Õ/ô "Õðå-
áåò äèÿâîëà" (2). 02.10 Õ/ô "Ç Ïà-
ðèæà ç ëþáîâ'þ" (2).

IÍÒÅÐ
09.40 "Óñå äëÿ ìàìè". 10.10 Ä/ô
"Áðàòè Ìåëàäçå. Âñóïåðå÷". 11.10,
03.45 Õ/ô "Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà,
àáî íîâ³ ïðèãîäè Øóðèêà". 13.00 Õ/
ô "Îñ³íí³é ëèñò". 15.00 "Ì³æíàðîä-
íèé ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà".
18.00, 20.30 Ò/ñ "Çàðàäè òåáå".
20.00, 02.55 "Ïîäðîáèö³". 22.25 "Âå-
ëèêà Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè 2013".
23.25 Õ/ô "Âàøà çóïèíêà, ìàäàì".
01.20 Õ/ô "Ñòåðâî" (2).

ICTV
06.55 Õ/ô "Ó ïàñòö³ ÷àñó". 09.05
Ç³ðêà YouTube. 10.10 Äà÷à. 10.55
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.55 Çà êåð-
ìîì. 12.15 ÏóÒÜÎâà êðà¿íà. 12.35
Íàøà Russia. 13.10 Ò/ñ "Ìàéñòåð ³
Ìàðãàðèòà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 20.00 Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ". 22.45
Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ. Ãðà ò³íåé". 01.20
Õ/ô "Õàé òàì ùî, àáè âñòèãíóòè" (2).
02.50 Õ/ô "Ïòàõà" (2).

ÎÐÒ
06.55 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
07.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Ìèõàéëî Òàíè÷. Îñ-
òàííº ìîðå". 11.15 "²äåàëüíèé ðå-
ìîíò". 12.15 Õ/ô "Àõ, âîäåâ³ëü, âî-
äåâ³ëü..." 13.40 "Ëüîäîâèêîâèé ïå-
ð³îä". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15
Ò/ñ "Ðîá³íçîí". 18.10 "Óãàäàé ìåëî-
ä³þ". 18.40 "Õâèëèíà ñëàâè. Øëÿõ
íà Îë³ìï!" 20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüî-
ãîäí³ ââå÷åð³". 22.10 "Ùî? Äå?
Êîëè?" 23.30 "Âñòèãíóòè äî îï³â-
íî÷³". 00.10 Ò/ñ "Îðåë ³ ðåøêà". 01.40
Õ/ô "Ïðèâ³ò â³ä ×àðë³-ñóðìà÷à".
03.00 Õ/ô "Òðåò³é òàéì".

ÑÒÁ
05.40 Õ/ô "Äâàíàäöÿòü ñò³ëüö³â"(1).
07.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 07.50
"¯ìî âäîìà". 08.55 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!" 10.35 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³
- 3". 15.05 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 19.00 "Õ-Ôàêòîð
- 4". 22.00 "Ìîÿ ïðàâäà. Õàÿë
Àëåêïåðîâ. Êàâêàçüêèé ïîëîíåíèé".
23.15 "Õ-Ôàêòîð - 4 Ï³äñóìêè
ãîëîñóâàííÿ". 00.40 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 4". 01.30 Õ/ô "Êèòàéñüêèé
ñåðâ³ç"(1). 03.05 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 6" 11 ñ.
07.00, 19.00, 02.40 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"Ïîë³öåéñüêèé ç ïîëîâèíîþ" (1).
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" 95, 96 ñ. 10.00
Ò/ñ "²íòåðíè" 169, 170 ñ. 11.00 1 çà
100 ãîäèí. 12.00 ßê äâ³ êðàïë³. 15.00
Õ/ô "Ò³ëüêè êîõàííÿ" (1). 17.00, 19.20
Ò/ñ "×óæà æ³íêà". 21.20 Ò/ñ "²íòåð-
íè" 171, 172 ñ. 22.20 Ò/ñ "²íòåðíè"
103, 104 ñ. 23.20 Õòî ã³äíèé á³ëüøî-

IÍÒÅÐ
06.35 "Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñü-
êè 2013". 07.40 "Ì³æíàðîäíèé ôåñ-
òèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà". 09.25
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íàçàä ó
ÑÐÑÐ". 11.00 "Îñ³ííÿ êóõíÿ". 12.00
Õ/ô "Âàøà çóïèíêà, ìàäàì". 14.00
Ò/ñ "Ìàìà áóäå ïðîòè". 18.10 Øîó
"Îäíà ðîäèíà". 20.00, 03.55 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 Ò/ñ "Ñ³ëüñüêà
³ñòîð³ÿ". 00.55 Ò/ñ "Çàðàäè òåáå".
04.40 Ä/ô "Ñìåðòü çà ðåöåïòîì".

 ICTV
06.45 Êâàðòèðíå ïèòàíÿ. 07.35
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 07.55
Äà÷à. 08.40 Õ/ô "Ó ïàñòö³ ÷àñó".
11.00 Êîçèðíå æèòòÿ.  11.30 Ìàøèíà
÷àñó. Òåëåïîðò-øîó. 13.30 Õ/ô "Øåð-
ëîê Õîëìñ". 16.10 Õ/ô "Øåðëîê
Õîëìñ. Ãðà ò³íåé". 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 19.55 Íàøà Russia. 20.40 Ïó-
ÒÜÎâà êðà¿íà. 21.00 Ãîëîâíà ïðî-
ãðàììà. 22.10 Õ/ô "Õàé òàì ùî, àáè
âñòèãíóòè" (2). 00.05 Õ/ô "Ìàìîíò"
(2). 02.00 Õ/ô "Áëàêèòíà áåçîäíÿ"
(2).

ÎÐÒ
05.35 Õ/ô "Ìà÷óõà". 07.05 "Àðì³éñü-
êèé ìàãàçèí". 07.40 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 07.55 "Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íå-
ïóòí³ íîòàòêè". 09.35 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà". 10.30 "Ôàçåíäà". 11.15 Õ/ô "Âåñ-
íà íà Çàð³÷í³é âóëèö³" (êîë.). 13.10
Õ/ô "Ïîõîâàéòå ìåíå çà ïë³íòóñîì".
15.30 "Çîëîòèé ãðàìîôîí". Êðàùå çà
15 ðîê³â. 17.00 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüî-
çàì íå â³ðèòü". 20.00 "×àñ". 20.20
"ÏÎÂÒÎÐÈ!" Ïàðîä³éíå øîó. 22.50
Õ/ô "Çèìîâèé âå÷³ð ó Ãàãðàõ". 00.35
Õ/ô "Òðè äí³ ïîçà çàêîíîì". 02.10 Õ/
ô "Ïîñâ³äêà íà ïðîæèâàííÿ". 03.35
"Ç³íà¿äà Ê³ð³ºíêî. "Çëà íå ïàì'ÿòàþ,
îáðàç íå òðèìàþ".

ÑÒÁ
05.00, 00.30 Õ/ô "Äâàíàäöÿòü
ñò³ëüö³â"(1). 06.15 "¯ìî âäîìà".
07.05, 10.55 "ÌàñòåðØåô - 3". 09.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 09.55 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 14.05 "Õ-Ôàêòîð - 4".
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ-
³êè ïðîòè æ³íîê". 21.15 "Îäèí çà
âñ³õ". 22.30 Õ/ô "Äîâãîî÷³êóâàíå
êîõàííÿ"(1). 03.25 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ïîä³¿. 07.20 Ò/ñ "Ïîäçâîíè â
ìî¿ äâåð³" (1). 09.00 Ñâ³ò íà ñìàê.
10.00, 11.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 12.00
Ò/ñ "Òðîº â Êîì³" 8, 9 ñ. 14.00 Ò/ñ
"Òðîº â Êîì³" 10, 11 ñ. 14.50 Ò/ñ
"²íòåðíè" 97, 98 ñ. 16.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" 101, 102 ñ. 18.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" 171, 172 ñ. 19.00, 03.00
Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00 ßê äâ³ êðàïë³.
23.30 Âåëèêèé ôóòáîë. 01.15 Õ/ô
"Êåíä³ìåí". 03.45 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 6" 15 ñ. (2) .05.10 Õ/ô "Ò³ëüêè
êîõàííÿ" (1).

Ò Å Ò
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.40 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.00 Ì/
ô "Ïîâåðíåííÿ â Ãàéþ" (1). 12.55
Õ/ô "Øàõðà¿" (1). 14.55 Îäíà çà âñ³õ.
16.55 Êðà¿íà Ó. 18.00 Çóïèí³òü, ÿ
çàêîõàëàñü! 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³"
(2). 22.00 ²Íàðîäíèé àðòèñò. 00.00
Õ/ô "Äæåíòëüìåíè Áðîíêî" (2).
01.45 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
 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 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê./ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õ/ô.
20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15
- "Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô. 01.00
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

08.00 Ñï³âàé, ÿêùî çìîæåø. 09.35
Ì/ô "Àñòåðèêñ ïðîòè Öåçàðÿ". 11.20
Ìà÷î íå ïëà÷óòü. 11.55 Áîæåâ³ëü-
íèé àâòîñòîï. 12.55 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîò-
òåð ³ Ô³ëîñîôñüêèé êàì³íü". 16.00
Ì/ô "Àëüîøà Ïîïîâè÷ ³ Òóãàðèí
Çì³é". 17.50 Ò/ñ "Êóõíÿ". 19.30
Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè Øåôà.
21.20 Õ/ô "²íä³àíà Äæîíñ ó ïîøó-
êàõ óòðà÷åíííîãî êîâ÷åãà". 23.50
Õ/ô "P.S. ß òåáå êîõàþ" (2). 02.20
Õ/ô "Íîñôåðàòó. Æàõ íî÷³" (3).
03.10, 04.00 Çîíà íî÷³. 03.15, 04.05
Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé. 04.50, 05.25
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.55 Ìàéñòåð
ìóçè.

Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ. 17:50
- Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  "×ÀÑ".
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 -
"×ÀÑ". 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, 00.10 Ïî-
ãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðà-
çîì". 11.00, 17.55 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè". 13.20, 14.25 Kids Time
.14.50 Ò/ñ "Äðóç³".  15.55 Ò/ñ
"Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà". 16.50,
00.15 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé
â³ê". 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð.
19.15 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ìî-
ëîä³æíà êîìàíäà". 21.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ" .22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³
ãàðíà". 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 01.15 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ"
(2). 02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.45, 03.40 Çîíà íî÷³.

Ï’ßÒÍÈÖß, 1 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
06.35 Õî÷ó âñå çíàòè. 06.45

Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20, 07.40 Êðà¿-
íà online. 07.35 Åðà á³çíåñó.
07.45 Òåìà äíÿ. 08.15 Îãëÿä
ïðåñè. 08.20 Òåìà äíÿ. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.35 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.40
Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó"
20ñ. (1). 10.30 Ò/ñ "Àãåíò îñîá-
ëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ" 8ñ. 11.20
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 13.15 Õ/ô "Ãà-
ðÿ÷èé ñí³ã" (1). 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.45 Ñëîâ"ÿíñü-
êèé áàçàð ó Â³òåáñüêó 2013.
Ùîäåííèê. 16.20 Ò/ñ "Òàºìíè-
öÿ ñòàðîãî ìîñòó" 20ñ. (1).
17.05 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 11ñ.
(1). 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.15 Êðèâå äçåðêàëî.
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.
23.20 Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 00.15 Ä/ô "Âåëèê³
áèòâè. Áèòâà çà Àòëàíòèêó".
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
03.15 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãî-
ðîäåíñüêîþ. 03.50 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷"
(1). 11.40, 05.10 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 12.45, 13.45, 02.00 Ò/ñ
"Ïèëüíà ðîáîòà". 14.45, 15.45 Ò/ñ
"Ïîï³ë" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1).
20.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 22.10 Õ/ô
"Ç Ïàðèæà ç ëþáîâ'þ" (2). 00.05,
03.30 Õ/ô "Çàëÿãòè íà äíî ó Áðþããå"
(3).

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 "Îäíîëþáè". 11.20, 12.20
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.45 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³".
16.45 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ". 18.00,
04.05 Ò/ñ "Äåëüòà". 20.00, 02.25
"Ïîäðîáèö³". 20.30 "Øóñòåð Live".
00.40 Õ/ô "Îêî çà îêî" (2). 02.55 Ä/
ô "Ïðîäàâö³ ìð³¿".

 ICTV
06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.45 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.35 Ç³ðêà YouTube. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25, 16.35 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.10,
22.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.35 Ò/ñ "Ïàñòêà". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.00 Ìàøèíà ÷àñó.
Òåëåïîðò-øîó. 23.10 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³. 23.35 Õ/ô "Ïðîïàù³ õëîïö³.
Ñïðàãà" (2). 01.30 Õ/ô "Ïðîïàù³
õëîïö³. Ïëåì'ÿ" (2). 03.05 Õ/ô "Ãà-
ìàíåöü àáî æèòòÿ" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45 "²ñòè-
íà 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.
17.40 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 18.55 "Ïîëå
÷óäåñ". 20.00 "×àñ". 20.30 "Âèøêà".
22.50 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.50 Õ/ô
"Ôðàíöóç". 01.40 Õ/ô "Ó çíàê ïðîòå-
ñòó!" .03.05 Õ/ô "Íàøà äà÷à".
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ОВЕН. Ви зараз не
дуже схильні до діло�
вого спілкування.
Зате  будете здатні
гідно оцінити затишок

свого будинку. Варто пори�
нути в  службову рутину, ба�
жано – по вуха. Постарайте�
ся відпочити від суєти та
шуму.

ТЕЛЕЦЬ . У позитив�
ний бік будуть міняти�
ся відносини з друзя�
ми  і колегами по ро�
боті. Ви зможете чітко

усвідомити, що заважає ва�
шому  духовному росту і роз�
витку, це дозволить почати
корекцію негативних рис  ха�
рактеру.

БЛИЗНЮКИ . Форту�
на посміхнеться вам у
найнесподіваніший
момент, а це обіцяє
виконання давніх, вже

майже забутих бажань. За�
вершуйте старі, дрібні спра�
ви, що нагромадилися.

РАК . Якщо ви не бу�
дете говорити зайве,
то ваше життя значно
покращиться. Цікаві
зустрічі відкриють для

вас нові перспективи. Бажа�
но  дотримуватися розумної
обережності.

ЛЕВ. Цей тиждень
варто присвятити
інтенсивній роботі.
Будьте  обережні з
д о к у м е н т а ц і є ю .

Ваша робота може бути по�
в'язана з відрядженнями,  це
гарний період, щоб просуну�
тися і в особистих справах, і
на роботі.

ДІВА. Тиждень обіцяє
бути аж ніяк не нуд�
ним, і зовсім не про�
стим. Будьте обе�
режні при спілкуванні

з колегами і начальством, не
всі  ваші висловлення знай�
дуть їхнє схвалення.

ТЕРЕЗИ. У вас проки�
неться спрага пригод
і розваг, але начисто
пропаде тяга до ро�

боти. Наберіться терпін�
ня, тому що колеги по роботі
і  родичі можуть почати сми�
кати вас зі всяких дрібниць.
До вихідних терпіння  вже не
допоможе – прийдеться по�
яснювати, що входить у ваші
обов'язки, а що  від вас вима�
гати безглуздо.

СКОРПІОН. Вам про�
сто необхідно твердо
стояти на землі, не
витати в хмарах і уни�

кати невиразних ситуацій.
Скористайтеся допомогою
друзів, близьких, колег по
роботі. Може відбутися важ�
лива подія, що  позитивно
вплине на вашу подальшу
долю.

СТРІЛЕЦЬ.  Ініціа�
тивність і зібраність
вам необхідні, щоб
уміти керувати ситуа�
цією. Бажано не шу�

кати лазівок, а випливати за�
конними  шляхами. Вам до�
ведеться вчитися володіти
собою.

КОЗЕРІГ. Ви можете
стати помітною фігу�
рою в себе на роботі.
Ваші навички і досвід
виявляться корисни�

ми для ваших співробітників,
ви  легко завоюєте їх визнан�
ня.

ВОДОЛІЙ.  Ви може�
те відчути, що робота
не приносить належ�
ного  задоволення в
плані винагороди.

Ваші мети будуть здаватися
навколишнім  недосяжними,
але ви одержите приголом�
шливі результати.

РИБИ. Висока пра�
цездатність, гарне са�
мопочуття і відмінний
настрій стане гаран�

тією успіху. Не самий удалий
час, щоб нагадати  началь�
ству про свої досягнення,
ваші наміри можуть непра�
вильно витлумачити.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 28.10.13 – 03.11.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 34
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 23
     äiâ÷àòîê – 11
     îäðóæèëîñÿ –

19 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 19 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

Ðåäêîå õîááè  ó âðà÷à
Ïåòðåíêî. Óæå êîòîðûé
ãîä îí êîëëåêöèîíèðóåò
ïîñëåäíèå ñëîâà ñâîèõ
ïàöèåíòîâ.

Âñòðå÷àþòñÿ  äâå ïîä-
ðóãè:

– Òû ÷åãî òàêàÿ ðàäîñ-
òíàÿ?

– Âàñüêà îò àðìèè
óâèëüíóë!!!

– Îòêîñèë èëè çàïëàòè-
ëè?

– Â òþðüìó ñåë!!

Âñòðå÷àþòñÿ äâå áëîí-
äèíêè…

– Êàê äåëà?
– Ðàçâåëàñü. Æèâó íà ëå-

êàðñòâàõ…
Âàëåðüÿíêà ïÿòü ðàç â

äåíü.
– Áåäíàÿ, íèêòî  òåáÿ

íå ëþáèò, íå ïîíèìàåò…
– Íó, ïî÷åìó æå. Êîò…

ëþáèò!

– Ìåæäó ïðî÷èì, ó ìåíÿ
òîæå 128 ïðûæêîâ. Ïðè-
÷åì, áåç ïàðàøþòà!

– Òîæå ïàðàøþòèñò?
– Íåò, ëþáîâíèê…

Åñëè ó âàñ îáâèñëà
ãðóäü,– ñäåëàéòå ïëàñ-
òèêó íîñà, ýòî îòâëåêà-
åò âíèìàíèå.

Íàèáîëåå äîõîäíîé îò-
ðàñëüþ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà  ÿâëÿåòñÿ íåóïëà-
òà íàëîãîâ.

Íåçàëåæíà Óêðàèíà-
ýòî ÑÑÑÐ ìèíóñ áåñ-
ïëàòíîå îáðàçîâàíèå è
áåñïëàòíàÿ ìåäèöèíà.

Â íàøåé ñòðàíå ÷èíîâ-
íèêè äåëÿòñÿ íà äâå êà-
òåãîðèè  – ÷åñòíûå è òå,
êòî óæå ïîïàëñÿ.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà! ☺ ☺ ☺

ÁÓÄÜ Â ÆÈÒÒ² ÙÀÑËÈÂÈÌ!
29 æîâòíÿ äî äóæå ãàðíî-

ãî, ðîçóìíîãî, ïîðÿäíîãî
ñèíà, í³æíîãî ÷îëîâ³êà,
òóðáîòëèâîãî áàòüêà

ÂÀÑÈËß
ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×À

×ÎÐ²É
ïðèëèíå  30-é

ðàä³ñíèé,  þâ³ëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ.

Íàø ìèëèé  ³ äîáðèé, íàéêðàùèé ó ñâ³ò³,
Áàæàºìî ùàñòÿ, äàðóºìî êâ³òè.
Ùîá ñîíöå ³ çîð³ ïëåêàëè òåïëî,
² ùîá çàâæäè çäîðîâ’ÿ  ó òåáå áóëî.
Ùîá ñìóòêó íå çíàâ òè, ìè ïðîñèìî äîë³,
Äîáðà òîá³ é ðàäîñò³, ð³äíèé,  äîâîë³.
Áî ëþäÿì äëÿ ùàñòÿ  áàãàòî íå òðåáà –
Ñ³ìåéíîãî çàòèøêó é ìèðíîãî íåáà.
Ç Äíåì Íàðîäæåííÿ!

Ëþáëÿ÷³ Òåáå –  ìàìà ³ òàòî,
 ñèíî÷îê Àíäð³éêî, äîíå÷êà Àíàñòàñ³éêà

òà äðóæèíà Êàòåðèíà

ÙÀÑËÈÂÈÕ ÂÀÌ
² ÑÂ²ÒËÈÕ ÞÂ²ËÅ¯Â!

Ç ïðåêðàñíèì ³ õâèëþþ÷èì
þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ
ùèðî â³òàºìî íàøó øàíîâíó
êåð³âíèöþ – çàâ³äóþ÷ó  ÄÍÇ
¹ 23, ÷óéíó ³ äóøåâíó æ³íêó

Ë ² Á Ó
ÒÅÒßÍÓ

ÀÍÄÐ²¯ÂÍÓ
³ çè÷èìî  âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â.
À íàñàìïåðåä – ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, ùàñòÿ  ðÿñíîãî, äîáðîáóòó ó
ñ³ì’¿. Íåõàé í³êîëè  íå çì³ë³º ð³êà äîáðîòè ó Âàø³é
äóø³, æèòòÿ Âàøå íåõàé áóäå íàïîâíåíå  ëèøå  ðàä-
³ñíèìè ïîä³ÿìè, à óñï³õ  ñ óïðîâîäæóâàòèìå  Âàñ ó
âñüîìó ³ çàâæäè!

Áàæàºìî çàâæäè ïåðåìàãàòè,
Ó ñëàâ³ ³ øàí³ áóòè ïîâñÿê÷àñ,
² ëåãêî, ìóæíüî òðóäíîù³ äîëàòè,
Íà ïðàöþ é òâîð÷³ñòü íàäèõàòè íàñ!

²ç ùèðîþ ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ î÷îëþâàíèé
Âàìè êîëåêòèâ ÄÍÇ ¹23.

Японські виробники, які
колись зварили пиво для
собак, взялися за кішок – у
продаж надійшло вино для
котів.

Напій «Ня�Няу Нуво» (на
фото) з'явився на прилав�
ках у невеликих пляшках
ємністю 180 мілілітрів за
ціною 10 дол. у перерахунку
з єн. Надалі планується зни�
зити ціну до 4 дол. Компа�
нія В&Н Lifes, яка випусти�

ВИНО – ДЛЯ КОТІВ, ПИВО — ДЛЯ СОБАК
ла вино, пояснює, ще воно
– для тих, хто переживає,
що їхній домашній улюбле�
нець не може відзначити з
господарями день народ�
ження, Новий рік чи інші
свята. Вино для кішок не
містить алкоголю і є вітам�
інним напоєм, що містить
солодку глюкозу, олігосаха�
риди, котячу м'яту, виног�
радний сік. Єдине, що
ріднить напій з вином, —

наявність вітаміну С. За
задумом, котяча м'ята га�
рантовано приверне увагу
кішки через ефірну олію,
що викликає специфічну
реакцію у котячих, схожу з
впливом валер'янки. Це
змусить кішку випити
напій. Раніше у Японії по�
чали продавати спеціаль�
не пиво для собак «Ван�
Ван Біру» («Пиво Гав�
гав»).

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

1108 гривень
Таку матеріальну допомогу в середньому отримували без�

робітні у вересні. У серпні ця сума була трохи більшою —
1136 гривень. Розмір матеріальної допомоги залежить від
розміру зарплати, яку людина отримувала до звільнення, та
терміну, впродовж якого безробітний перебуває на обліку у
Службі зайнятості (чим довше без роботи, тим менше пла�
тять). За даними Держстату, минулого місяця допомогу от�
римали 326,9 тисячі безробітних. Станом на 1 жовтня в Ук�
раїні було зареєстровано 422,1 тисячі безробітних.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

27  æîâòíÿ  î 12.00  âèñòàâà  äëÿ ä³òåé
Ñ.Áºëîâà ³ Ñ. Êóâàºâà

"Ïðîòè êîãî äðóæèìî?"
ÖÜÎÃÎ  Æ  ÄÍß  î 17.00-âèñòàâà äëÿ

äîðîñëèõ  À. Ãàí³íà "Êîíêóðñ".

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
У зв’язку з відкриттям  у місті  но�
вого масажного кабінету, з
дійснюється попередній запис
пацієнтів  на такі види масажу
�ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
�ЛІКУВАЛЬНО�ОЗДОРОВЧИЙ
�РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ�КЛАСИЧНИЙ
�АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ

Звертатися:  м. Мукачево,
вул. Пушкіна, 44, приміщення�2.

(біля ЗОШ№1) Тел. 099�775�14�05.
Руслан Борисович
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