
РОЗПОЧАЛАСЯ
ПЕРЕДПЛАТА

на газету “Мукачево”
на  2014�й рік

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.

44 (995)
7 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

ШВЕЙЦАРСЬКI фiнансисти за наслiдками
щорiчного аналiзу визнали, що українська гривня
найкрасивiша з усiх свiтових валют.На другому
мiсцi – австралiйський долар на третьому – євро.

РАЙЦЕНТР Золочiв на Львiвщинi  першим в
Українi вiдмовився вiд газу i перейшов на альтер�
нативне паливо – дешевi дрова.

ПРЕЗИДЕНТ Росiї Володимир Путiн за
мiжнародним рейтингом визнаний найвпливовiшою
людиною 2013�го року.

70�РIЧНА українська пенсiонерка Свiтлана
Хiсалутдiнова  легко долає забiги тривалiстю 19(!)
дiб. За цей час  вона пробiгає 2340 кiлометрiв.

ЩОРIЧНИЙ метеоритний  потiк в небi над Украї�
ною – "Леонiди" слiд очiкувати вiд 7�го до 21�го
листопада.

НА ХАРКIВЩИНI у Змiївському районi встанов�
лено  памятник росiйському царевi Олександру III
на згадку про драматичну аварiю залiзничного по�
їзда, у якому перебував  у той момент i цар з сiмїю.

ВИЯВЛЕНО найхолоднiший  обєкт у Всесвiтi. Це
туманнiсть  Бумеранга, температура в  якiй  ста�
новить 272,15 градау по Цельсiю.

IРАНСЬКА  влада  засудила чотирьох християн
до 80 ударiв палицею за вживання спиртного��
вина, яке вони пили пiд час обряду причастя.

У ДНIПРОПЕТРОВСЬКУ – космiчнiй столицi Ук�
раїни, вiдкрито "Парк ракет". Бажаючi можуть оз�
найомитися тут з колекцiєї космiчних лiтальних
апаратiв.

62�РIЧНИЙ пенсiонер з Хмельницького Володи�
мир Макогон протягом мiсяця  обїхав на
велосипедi 11 країн.

       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

Ó Â À Ã À !
Ðàéîííèé â³ää³ë äåðæàâíî¿

âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ìóêà÷³âñü-
êîãî ì³ñüêðàéîííîãî óïðàâë³-
ííÿ þñòèö³¿ ïîâ³äîìëÿº, ùî
19.11.2013 ðîêó ç 10.00 ãîä., ïî
13.00 ãîä., ó ïðèì³ùåíí³ ðàé-
îííîãî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âè-
êîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ìóêà÷³âñüêî-
ãî ì³ñüêðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ
þñòèö³¿ áóäå çä³éñíþâàòèñü
ïðèéîì ãðîìàäÿí ïîñàäîâîþ
îñîáîþ óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿
âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³, ç ïèòàíü ïðè-
ìóñîâîãî âèêîíàííÿ ð³øåíü
ñóä³â òà ³íøèõ îðãàí³â óïîâíî-
âàæåíèõ âèäàâàòè âèêîíàâ÷³
äîêóìåíòè.

2 листопада відзначив ювілей — 15 років за кер�
мом самої потужної в Україні ЦРЛ ВАСЮТА Василь
Васильович, заслужений лікар України, депутат об�
ласної Ради.

В складні часи реформування медицини, він
зумів зберегти весь колектив ЦРЛ, розвинути ма�
теріально�технічну базу. Завдяки повазі та автори�
тету до Василя Васильовича владних структур,
шанованих меценатів – структурні підрозділи
лікарні оснащені найсучаснішою діагностичною та
лікувальною апаратурою. Лікарня обігріта, з пост�
ійним забезпеченням холодною та гарячою про�
тічною водою, забезпечена медикаментами та хар�
чуванням.

Приємно слухати вдячні відгуки пацієнтів та їх
родичів.

Дружньо із розумінням працюють всі підрозділи
лікарні, кваліфіковано надається лікарська допомога хворим у всіх струк�
турних підрозділах ЦРЛ.

Співробітники ЦРЛ, вдячні пацієнти висловлюють подяку головному ліка�
рю Мукачівської ЦРЛ – Васюті В.В.

Бажаємо йому міцного здоров’я, терпіння і ще довгі роки керування лікар�
нею.

О. РЕШЕТАР
За доручення колективу Мукачівської ЦРЛ Голова профкому

З ТРУДОВИМ ЮВІЛЕЄМ!
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Óêðà¿íà ðîçïî÷àëà ñóäîâèé
ïðîöåñ ç ïîâåðíåííÿ â Óêðà¿íó

âêðàäåíèõ ì³ëüéîí³â
Ì³í³ñòåðñòâî äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ðîçïî-

÷àëî ñóäîâèé ïðîöåñ ó ÑØÀ òà Øâåéöàð³¿ äëÿ
çàõèñòó ³íòåðåñ³â äåðæàâè Óêðà¿íà ó ñïðàâ³ ïðî
ðîçêðàäàííÿ $ 200 ìëí., ó íåçàêîííîìó ïðè-
ñâîºíí³ ÿêèõ ï³äîçðþºòüñÿ ãðóïà îñ³á, âêëþ÷íî
³ç óêðà¿íñüêèìè åêñ – ïðåì’ºðàìè Þë³ºþ Òèìî-
øåíêî òà Ïàâëîì Ëàçàðåíêîì.

Ì³íäîõîä³â äîðó÷èëî ì³æíàðîäí³é þðèäè÷í³é
ô³ðì³ Lawrence Graham ïðåäñòàâëÿòè ¿õ ³íòåðå-
ñè â ìàéáóòí³õ ñóäîâèõ ïðîöåñàõ ó íèçö³ êðà¿í
ñâ³òó ³ ïðèéíÿòè âñ³ íåîáõ³äí³ çàõîäè äëÿ íàéê-
ðàùîãî çàõèñòó ³íòåðåñ³â äåðæàâè Óêðà¿íà, ïðî
ùî ³ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ íà ñàéò³ ö³º¿ ô³ðìè.

Çàðàç ëîíäîíñüêîþ ãðóïîþ ôàõ³âö³â Lawrence
Graham êåðóº ñòàðøèé ïàðòíåð ³ ãîëîâà â³ää³ëó
ç ïèòàíü åêîíîì³÷íèõ çëî÷èí³â òà ïîâåðíåííÿ
àêòèâ³â Åíäðþ Â³òòñ.

“Ìè ðàä³ âçÿòè ó÷àñòü ó ö³é âàæëèâ³é ñïðàâ³, ³
ââàæàºìî, ùî íàøà ì³æíàðîäíà ìåðåæà
þðèñò³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ åêîíîì³÷íèìè çëî÷è-
íàìè ³ â³äíîâëåííÿì àêòèâ³â, äàº íàì íåîáõ³ä-
íèé ïðîôåñ³éíèé äîñâ³ä äëÿ âèð³øåííÿ çàâäàíü
òàêîãî òèïó”, – ïîâ³äîìèâ Å.Â³òòñ.

Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ ñàéòó Lawrence Graham,
íåçàêîíí³ ä³¿ îñ³á, ï³äîçðþâàíèõ â ó÷àñò³ â ðîçò-
ðàò³, áóëè â ìèíóëîìó ïðåäìåòîì êðèì³íàëüíèõ
ðîçñë³äóâàíü àáî ñóäîâèõ ðîçãëÿä³â ó ÑØÀ,
Øâåéöàð³¿ òà Óêðà¿í³.

Òèì ÷àñîì, íàðîäíèé äåïóòàò Âîëîäèìèð
Îë³éíèê ââàæàº, ùî âèïóñêàòè åêñ-ïðåì’ºðà
Óêðà¿íè Þë³þ Òèìîøåíêî ç êðà¿íè çà êîðäîí
çàðàç íåäîö³ëüíî ó çâ’ÿçêó ç íîâèìè îáñòàâè-
íàìè, ÿê³ íåùîäàâíî áóëè â³äêðèòèìè ³ ñâ³ä÷àòü
ïðî íàÿâí³ñòü ó íå¿ çíà÷íîãî êàï³òàëó ñóìí³â-
íîãî ïîõîäæåííÿ çà êîðäîíîì.

“ßêùî ìè ¿¿ çàðàç âèïóñòèìî ï³ä áóäü-ÿêèì
ïðèâîäîì, öå îçíà÷àòèìå, ùî ö³ ãðîø³ áþäæåò
í³êîëè íå ïîáà÷èòü. Òàê ³ Óêðà¿íà ìîæå á³ëüøå
íå ïîáà÷èòè Òèìîøåíêî. Ñüîãîäí³ â ÑØÀ òà
Øâåéöàð³¿ áóëî ³í³ö³éîâàíî äâà ñóäîâ³ ñïðàâè ç
ïîâåðíåííÿ êîøò³â Þë³¿ Òèìîøåíêî. Çàãàëüíà
ñóìà çíàéäåíèõ ãðîøåé ñòàíîâèòü ì³í³ìóì
ï³âì³ëüÿðäà äîëàð³â ÑØÀ”, – öèòóº Â.Îë³éíè-
êà ïðåñ – ñëóæáà Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.

Çà éîãî ñëîâàìè, ÷àñòèíà öèõ êîøò³â – ñï³ëüí³
ãðîø³ ç åêñ -ïðåì’ºðîì Ïàâëîì Ëàçàðåíêîì, ÿê³
çààðåøòîâàí³ ³ çíàõîäÿòüñÿ íà ðàõóíêàõ ó ÑØÀ,
÷àñòèíà – ó øâåéöàðñüêîìó áàíêó íà ðàõóíêó
Þ. Òèìîøåíêî. “Êð³ì òîãî, Óêðà¿íà ðîçðàõîâóº
â³äñóäèòè êîøòè â³ä ïðîäàæó êàë³ôîðí³éñüêî¿
â³ëëè Ïàâëà Ëàçàðåíêà, ïðèäáàíî¿ çà êîðóïö³éí³
íàäõîäæåííÿ êîëèøíüîãî ïðåì’ºðà”, – ï³äêðåñ-
ëèâ äåïóòàò.

“Þë³ÿ Òèìîøåíêî ìàº áîðãè ³ â Ðîñ³¿. Ó ñïðàâ³
ªÅÑÓ ³ñíóº áîðã ïî  äåðæãàðàíò³ÿõ, ÿêèé ñòà-
íîâèòü á³ëüø í³æ 400 ìëí äîëàð³â”, – äîäàâ â³í.

Â.Îë³éíèê ââàæàº, ùî ç óêðà¿íñüêîãî áîêó
“áóëî á äóæå äèâíî â³äïóñòèòè Þë³þ Òèìîøåí-
êî äî ¿¿ íåçàêîííî ïðèäáàíîãî ³ ïðèõîâàíîãî çà
êîðäîíîì ñòàíîì”.

“Çàðàç êðà¿íà íå â òàêîìó ô³íàíñîâîìó ñòàí³,
ùîá ìîãëà ñîá³ äîçâîëèòè ïðèïèíèòè áîðîòü-
áó çà êîðóïö³éíî ïðèäáàí³ ãðîø³ Þë³¿ Òèìîøåí-
êî ³ Ïàâëà Ëàçàðåíêà. Ëþäè íàñ íå çðîçóì³þòü,
ÿêùî ìè ¿¿ â³äïóñòèìî äî ¿¿ çàñîáàì. Òîä³ ìè òî÷-
íî íå ïîáà÷èìî í³ ¿¿, í³ ¿¿ êîøò³â, ÿê í³êîëè íå
ïîáà÷èìî â Óêðà¿í³ Ïàâëà Ëàçàðåíêà”, – ïðî-
ãíîçóº” ðåã³îíàë”.

 Àíäð³é ÐÀÂÅÖÜÊÈÉ, æóðíàë³ñò

Ó  ö³ äí³ ìóêà÷³âåöü,
ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâíèê,
ó÷àñíèê ãåðî¿÷íî¿ îáîðî-
íè Ëåí³íãðàäà, âî¿í-âèç-
âîëèòåëü Ïðèáàëòèêè â³ä
ôàøèñòñüêî¿ îêóïàö³¿

²âàí ²âàíîâè÷
ÒÊÀ×ÎÂ

â³äçíà÷àº äâ³ çíàìåíí³
äàòè: 90-é Äåíü íàðîä-
æåííÿ ³, ðàçîì ç ÷àð³â-
íîþ, ìèëîþ, ðîçóìíîþ,
äîáðîþ ³ òåðïëÿ÷îþ äðó-
æèíîþ

Ìàð³ºþ
Ìèõàéë³âíîþ

ñâÿòêóþòü 65-òó ð³÷íè-
öþ ïîäðóæíüîãî æèòòÿ.
Ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì òàëà-
íîâèòà â÷èòåëüêà ïîáó-
âàëà â äåñÿòêàõ ãàðí³-
çîí³â ìàëî íå ïî âñüîìó
ÑÐÑÐ, ñòâîðþâàëà ó
êâàðòèðàõ òåïëî ³ çàòè-
øîê. ² â ì³ñò³ íàä Ëàòî-

Ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ ó ëþáîâ³ ³ ðàäîñò³!

ðèöåþ ãð³º ¿õ îñåëþ
ì³öíå êîõàííÿ ³ âçàºìî-
ðîçóì³ííÿ. Äîæèëè äî
ä³àìàíòîâîãî âåñ³ëëÿ ³
íå ðîçãóáèëè âîíè íà
ñâîºìó íåëåãêîìó øëÿ-
õó í³ ëþáîâ³, àí³ äîáðîòè
³ ùåäðîñò³, ùèðîñò³ é ïî-
âàãè. Â³äïî÷èòè á òåïåð.
Àäæå ñò³ëüêè  âñüîãî
ïåðåðîáëåíîãî íèìè íà
â³êó. Òà äå òàì òîé â³äïî-
÷èíîê! ² äîñ³ ñóñ³äè é
çíàéîì³ äèâóþòüñÿ  ¿õ

íåâòîìíîñò³ òà çàâçÿò-
òþ. ²âàí ²âàíîâè÷ ³ Ìà-
ð³ÿ Ìèõàéë³âíà  – âåëèê³
òðóäàð³. Í³êîëè áåç ä³ëà
íå ñèäÿòü.

   Ùèðîñåðäíî â³òàºìî
äîðîãîãî þâ³ëÿðà ç 90-
ð³÷÷ÿì!  À ïîäðóææþ
Òêà÷îâèõ   áàæàºìî ùå
äîâãî æèòèè ó çäîðîâ’¿,
ùàñò³ é äîáð³, ä³òÿì, îíó-
êàì, ïðàâíóêàì ðàä³òè ³
íå êîðèòèñÿ á³ä³. Íåõàé
ëþáîâ ³ ëàñêó â³ä Áîãà

äî Âàñ Âàø àíãåë äîíå-
ñå, ³ ëþäÿì Âàøà äîïî-
ìîãà äî Âàñ ñòîðèöåþ
ïðèéäå. Áàæàºì çäîðî-
â’ÿ ì³öíîãî ³ ìèðó â ðî-
äèí³, ùîá ùàñòÿ âñì³õà-
ëîñü ïðè êîæí³é ãîäèí³.
Õàé ñì³õîì ³ âåñåë³ñòþ
ïîâíèòüñÿ õàòà, õàé áóäå
ðîäèíà çäîðîâà, áàãàòà.
Ìè ïîñèëàºì ö³ âäÿ÷í³
ñëîâà, Ãîñïîäü õàé äàðóº
ìíîã³ ë³òà!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ –
ñèíè Þð³é, ²ãîð, íå-
â³ñòêè Àëëà, Òåòÿíà,
îíóêè Ñåðã³é, Â³òàë³é,
Íàñòÿ, Íàòàë³ÿ,
ïðàâíóêè Àë³íà, Êñå-
í³ÿ, Åì³ë³ÿ, ²ðèíà, Àð-
ñåí³é, ð³äí³, Îëåêñàíäð
Ì³øèí –  â³ä ³ìåí³ Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Òîâàðèñòâà ³íâàë³ä³â
â³éíè ³ Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè

Вести бізнес і в Україні, і в Мука�
чеві – як і раніше, справа не най�
легша. Довгий час до суто економ�
ічних чинників ризику додавалися
різноманітні бар’єри у вигляді чис�
ленних податків, для обслуговуван�
ня яких треба було наймати штат
бухгалтерів. І якщо з ринковими ри�
зиками в епоху глобальних криз бо�
ротися важкувато, то навести лад у
системі оподаткування і покарати
корисливих чиновників теоретично
можливо.

Одним з багатообіцяючих про�
ектів спрощення відносин з подат�
ковою став он�лайн�сервіс «Подат�
ковий асистент». По суті, це пере�
вірка (аудит) звітів платників по�
датків, якими займається та сама
податкова. Ось тільки робиться це
до офіційної здачі декларацій. Тоб�
то за помилки та неточності
підприємець відповідальність не
несе. Замість цього у нього з’яв�
ляться шанс самостійно виправи�
ти помилки й уникнути додаткових
перевірок. «Податковий асистент»
працює з кінця минулого року. За
цей період він вказав 51 тисячі плат�
ників податку на ризиковані місця в
їхніх звітах. І безкоштовно! Все ли�

ÇÂ²ÒÈ, ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯ ÒÀ ÏÅÐÅÂ²ÐÊÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÖ²
ÌÎÆÓÒÜ ÏÐÎÉÒÈ ×ÅÐÅÇ ²ÍÒÅÐÍÅÒ

стування відбувається електрон�
ною поштою і залишається конфі�
денційним.

Податківці активно просувають
інші он�лайн�сервіси, покликані
полегшати життя і самій подат�
ковій, і бізнесменам. Кожного міся�
ця українські підприємці одержують
близько 380 тисяч довідок з Єдино�
го реєстру податкових накладних
(за 2013 рік їх вже 1,8 мільйона).
Також у податковій обробили понад
3,5 тисячі запитів щодо наявності
підприємств в реєстрі платників
ПДВ.

Завдяки такому попиту бізнесу на
різноманітні он�лайн�послуги (а
кількість постійних клієнтів порта�
лу вже складає 750 тисяч фізичних
та юридичних осіб) у Міністерстві
доходів і зборів зараз працюють над
впровадженням єдиного вікна елек�
тронної звітності, а також системи
«Електронний кабінет платника по�
датків».

Така стратегія зрозуміла � це
зменшення прямих контактів бізне�
су і податкових інспекторів, що
істотно знижує ризик корупції. З
тією ж метою працює і телефонний
сервіс «Пульс». За його допомогою

можна повідомити про підозрілі дії
перевіряючих, одержати  консуль�
тації щодо роботи податкової.

У цьому році вже майже 3,5 тисячі
підприємців «перевірили «Пульс».
Чиновники обіцяють обробляти
кожне звернення не довше трьох
днів і кажуть, що у 90% випадків їм
це вдається. Головні теми, за яки�
ми телефонують, стосуються про�
блем реєстрації податкових декла�
рацій (у паперовому та електрон�
ному вигляді) або труднощів із от�
риманням довідок, а також непра�
вомірних дій інспекції.

Наявність усіляких механізмів
для спрощення справ і захисту інте�
ресів бізнесу у відносинах з подат�
ковими органами � добра євро�
пейська практика. Приємно, що
поступово вона впроваджується і у
нас в країні, і в Мукачеві. Але варто
відзначити, що не все тут залежить
лише від податківців � самі
підприємці повинні прагнути розіб�
ратися в нових інструментах. І хоча
для цього потрібен певний час (яко�
го бізнесменам завжди не виста�
чає), вигода від нового досвіду вар�
та того.

Юрій ПАНЧЕНКО

З 23 жовтня набрав чинності Закон України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо
сплати судового збору» . Зокрема, внесено зміни до Ко�
дексу України про адміністративні правопорушення та до
Закону України “Про судовий збір”, якими запроваджу�
ються нові ставки судового збору у справах про адмініст�
ративні правопорушення та підвищуються окремі ставки
судового збору, які справляються за подання до суду по�
зовних та інших заяв, передбачених процесуальним за�
конодавством.

Одним із нововедень Закону є те, що  встановлено ди�
ференційовану шкалу розміру ставки судового збору, яка
справляється за подання до суду позовної заяви про
відшкодування моральної шкоди. Розмір ставки судового
збору ставиться у пряму залежність від розміну ціни по�
зову.

Судовий збір у провадженні по справі про адміністра�
тивне правопорушення у разі винесення судом (суддею)

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА  ЗАКОНУ «ПРО СУДОВИЙ ЗБІР»

постанови про накладення адміністративного стягнення
сплачується особою, на яку накладено таке стягнення  та
становить 0,03 розміру мінімальної заробітної плати (34,41
грн.)

Законом також передбачено збільшення розміру ставки
судового збору за подання до суду позовної заяви про роз�
ірвання шлюбу. Якщо раніше потрібно було сплачувати  су�
довий збір у розмірі 114, 7 грн, то зараз ця сума складає
229,40  грн.

Під час подання адміністративного позову майнового ха�
рактеру сплачується 10 відсотків розміру ставки судового
збору. Решта суми судового збору стягується з позивача
або відповідача пропорційно до задоволеної чи відхиленої
частини вимоги.

З більш детальною інформацією щодо сплати судового
збору, Ви можете ознайомитися на сайті нашого суду: http:/
/mkm.zk.court.gov.ua
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Íå ñóùåñòâóåò ïóòè ê ñ÷àñòüþ: ñ÷àñòüå – ýòî è åñòü ïóòü. (Ó. Äàéåð)

Êð³ì çãàäàíèõ òóò õðèñòèÿíñüêèõ
ïðîñâ³òèòåë³â íà  ñëîâ’ÿíñüêèõ çåì-
ëÿõ, ó âèäàíí³  ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî áà-
ãàòüîõ âèäàòíèõ áîëãàðñüêèõ  ä³ÿ÷³â,
ÿê³ æèëè  òà ïðàöþâàëè íà òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè. Òàêîæ  êîðîòêî  îïèñàíà  ³ñòî-
ð³ÿ  àðõ³òåêòóðíî-ìèñòåöüêèõ  ïàì’ÿ-
òîê, ñòâîðåíèõ  áîëãàðñüêèìè ä³ÿ÷à-
ìè, ùî çáåðåãëèñÿ  äî íàøîãî ÷àñó é
ìàþòü âåëèêó ³ñòîðè÷íó  ö³íí³ñòü.
Êíèãà ³ëþñòðîâàíà  óí³êàëüíèìè ôî-
òîãðàô³ÿìè  ³ñòîðèêî- êóëüòóðíèõ ïà-
ì’ÿòîê òà ñòàðîäàâí³õ ñïîðóä, ïðà-
äàâí³õ çîáðàæåíü íà ³ñòîðè÷íó òåìà-
òèêó.Ó  ¿õ ÷èñë³ ³ äîáðå çíàéîìèé íàì
óñëàâëåíèé ïàì’ÿòíèê Êèðèëîâ³ ³ Ìå-
ôîä³þ â Ìóêà÷åâ³ — íàéêðàùèé ç
â³äîìèõ ó ñâ³ò³.

Ó âñòóïí³é ÷àñòèí³ äî êíèãè
Êðàñ³ì³ð Ì³í÷åâ — Íàäçâè÷àéíèé ³
Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Áîë-
ãàð³¿ â Óêðà¿í³  ðîçïîâ³äàº, ùî  Áîëãà-
ðî-óêðà¿íñüê³ â³äíîñèíè áåðóòü ïî÷à-
òîê ùå ç äàâí³õ ÷àñ³â. «¯õ êîð³ííÿ ìîæ-
íà çíàéòè ó íàøîìó ñï³ëüíîìó ñëîâ’-
ÿíñüêîìó ïîõîäæåíí³ òà ïèñåìíîñò³ íà
îñíîâ³ êèðèëèö³, ÿêó ñòâîðèëè âåëèê³
ïðîñâ³òíèêè Êèðèëî òà Ìåôîä³é. Íå
ìîæó íå â³äçíà÷èòè òîé ôàêò, ùî îñ-
íîâíîþ ðåë³ã³ºþ â îáîõ êðà¿íàõ º ïðà-
âîñëàâ’ÿ.

Òóò, â Óêðà¿í³, çíàõîäèòüñÿ Ïàì’ÿò-
íèé õðåñò íà ìîãèë³ Êàíà Êóáðàòà,
âåëèêîãî Êàíàáàòüêà. Éîãî äåâ³ç:
«ªäí³ñòü äàº ñèëó» ñòàâ ñèìâîëîì
ñó÷àñíî¿ Áîëãàð³¿. Ó âàæê³ ÷àñè, êîëè
íàøà êðà¿íà çíàõîäèëàñÿ ï³ä ³íîçåì-
íèì ïàíóâàííÿì, ñàìå íà óêðà¿íñüê³é
çåìë³ çíàõîäÿòü õë³á ³ ïðèòóëîê òèñÿ÷³
áîëãàðñüêèõ ñ³ìåé. Íà òåðåíàõ Óêðà¿-
íè ïðîæèâàëî ÷èìàëî àêòèâ³ñò³â íà-
ö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóõó Áîëãàð³¿,
òàêèõ ÿê: Õðèñòî Áîòåâ, Ãåîðã³é Ðà-
êîâñüêèé, Ëþáåí Êàðàâåëîâ, Âàñèë
Äðóìåâ òà ³íø³. Ñàìå òóò, íà óê-
ðà¿íñüê³é òåðèòîð³¿, îòðèìóþòü òâîð-
÷å íàòõíåííÿ åìáëåìàòè÷í³ äëÿ Áîë-
ãàð³¿ ²âàí Âàçîâ, ²âàí Áîãîðîâ òà ³íø³
êëàñèêè áîëãàðñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ÿê³
çðîáèëè ñâ³é âíåñîê ó çàõèñò áîë-
ãàðñüêîãî íàö³îíàëüíîãî äóõó é òðà-
äèö³é.

Êð³ì òîãî, Óêðà¿íà é óêðà¿íö³ â³ä³ãðà-
ëè âàæëèâó ðîëü ó äîë³ Áîëãàð³¿ òà
áîëãàðñüêîãî íàðîäó. Ìè ïàì’ÿòàºìî
ãåðî¿çì óêðà¿íñüêèõ âî¿í³â ç ×åðí³-
ã³âñüêîãî, Àçîâñüêîãî, Áåññàðàáñüêî-
ãî, Õåðñîíñüêîãî ïîëê³â, ÿê³ áðàëè
ó÷àñòü ó ðîñ³éñüêî-òóðåöüê³é â³éí³
1877-1878 ðîê³â, âîþâàëè íà áîë-
ãàðñüê³é çåìë³ çà çâ³ëüíåííÿ Áîëãàð³¿
â³ä îñìàíñüêîãî ðàáñòâà. ²ìåíà óñ³õ
â³äîìèõ ³ íåâ³äîìèõ âî¿í³â íàïèñàí³
çîëîòèìè ë³òåðàìè ó áîëãàðñüê³é
³ñòîð³¿.

²ñíóº áàãàòî áîëãàð, ÿê³ çíàéøëè
ñâîº ã³äíå ì³ñöå â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè òà

ÂÈÄÀÒÍ² ÁÎËÃÀÐÈ
Â ²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Книга ця присвячена  1150�річчю Великоморавської місії

Святих братів Кирила та Мефодія.

óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Çàâäÿêè êíèç³
«Âèäàòí³ áîëãàðè â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè»
÷èòà÷³ ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü ä³çíàòè-
ñÿ ïðî âåëèêèõ áîëãàðñüêèõ îñîáè-ñòî-
ñòåé (äî XXI ñò.). ¯õ ä³ÿëüí³ñòü –
ì³öíèé ôóíäàìåíò äëÿ äðóæáè ì³æ íà-
øèìè íàðîäàìè.

Öÿ êíèãà, áåçïåðå÷íî, ñïðèÿòèìå ïî-
äàëüøîìó çì³öíåííþ äðóæáè òà âçàº-
ìíî¿ ïîâàãè ì³æ íàøèìè êðà¿íàìè. ß
ââàæàþ, ùî âîíà áóäå áåçö³ííîþ äëÿ
ñîòåíü òèñÿ÷ áîëãàð, ÿê³ ïðîæèâàþòü
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè: âîíè âïðîäîâæ
ñòîë³òü íå ò³ëüêè íå çàáóëè ñâîþ ïðà-
áàòüê³âùèíó ìàòè-Áîëãàð³þ, òà êð³ì
òîãî é ñüîãîäí³ ïðîäîâæóþòü íàïîëåã-
ëèâî âèâ÷àòè ìîâó, êóëüòóðó, ³ñòîð³þ ³
òðàäèö³¿ ñâî¿õ ïðåäê³â, â³ääàþòü äàíè-
íó ïîâàãè áåçñìåðòíèì ñèíàì Áîë-
ãàð³¿.

Êíèãà äîçâîëèòü áîëãàðàì òà óêðà¿-
íöÿì ä³çíàòèñÿ ïðî òå, ùî ñàìå íàñ
îá’ºäíóº â ³ñòîðè÷íîìó ïëàí³, ïðî áà-
ãàòîâ³êîâ³ äðóæí³ ñòîñóíêè òà ñï³âðî--
á³òíèöòâî ì³æ áîëãàðñüêèì òà óêðà¿-
íñüêèì íàðîäàìè.»

Ó çàêëþ÷íîìó ðîçä³ë³ êíèãè «Áîë-
ãàðñüê³ êîð³ííÿ â Çàêàðïàòò³» ðîçïîâ³-
äàºòüñÿ ïðî ñàìîâ³ääàíèé âíåñîê áîë-
ãàðñüêèõ çåìëåðîá³â, ïåðåäóñ³ì ãîðîä-
íèê³â ó ðîçâèòîê îâî÷³âíèöòâà â Çàêàð-
ïàòò³, çîêðåìà – íà Ìóêà÷³âùèí³. ßñê-
ðàâèì ñâ³ä÷åííÿì ÷îãî º òîé ôàêò, ùî
â ÷èñë³  íàéïåðøèõ Ãåðî¿â Ñîö³àë³ñòè÷-
íî¿ Ïðàö³ ó íàéìîëîäø³é îáëàñò³ Óê-
ðà¿íè  – óêðà¿íêà Ãàííà Âàñèë³âíà Ëåõ-
ìàí, óãîðêà Îëåíà Âàëåíòèí³âíà Ñåéï³,
à òàêîæ – áîëãàðèí Ïåí÷î Ãåí÷åâè÷
Ïåí÷åâ ç Ìóêà÷³âñüêî¿ àðò³ë³  ³ìåí³ Äè-
ìèòðîâà.

Íàçâàíó êíèãó, ùî âèéøëà íåùîäàâ-
íî äðóêîì ó âèäàâíèöòâ³ "Êîíäîð" ëþ-
á'ÿçíî ïîäàðóâàâ ðåäàêö³¿ ãàçåòè  "Ìó-
êà÷åâî" îäèí ç ¿¿ àâòîð³â,÷ëåí ðàäàê-
ö³éíî¿ êîëåã³¿ íàø çåìëÿê Õðèñòî Éî-
ñèïîâè÷ Ðîãëºâ, çà ùî ìè ùå ðàç ñêëà-
äàºìî éîìó ñâîþ ùèðó âäÿ÷í³ñòü ³
äàºìî ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íåþ
âñ³ì áàæàþ÷èì.

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ.

ÄÈÊÀÍÜ
ÌÈÕÀÉËÎ

ÊÈÐÈËÎÂÈ×
Íàðîäèâñÿ 25 ñ³÷íÿ

1930 ð. â ñ. Êîâæèæà
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ â
ðîá³òíè÷³é ñ³ì’¿. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿
øêîëè â ì. Êîìñîìîëü-
ñüêó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ ó
1948 ðîö³ âñòóïèâ äî
Õàðê³âñüêîãî ³íñòèòóòó
³íæåíåð³â çàë³çíè÷íîãî
òðàíñïîðòó, ÿêèé çàê³í-
÷èâ ó 1953 ðîö³ ç â³äçíà-
êîþ.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áóâ
íàïðàâëåíèé ó â³ää³ëîê
²âàíî-Ôðàíê³âñüêà Ëü-
â³âñüêî¿ çàë³çíèö³, äå ïðà-
öþâàâ äî 1955 ðîêó íà
ïîñàä³ ñòàðøîãî ³íæåíå-
ðà, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó
åêñïëóàòàö³¿ ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêîãî â³ää³ëó çàë³ç-
íèö³. Â 1955 ð. ïåðåâåäå-
íèé íà÷àëüíèêîì çàë³çíèö³
ñòàíö³¿ Ìóêà÷åâî.

Ó 1961 ð. îáðàíèé äðó-
ãèì ñåêðåòàðåì ì³ñüêêî-
ìó Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè, ó
1962 ð. – ñåêðåòàðåì
Ñâàëÿâñüêîãî ïðîìèñëî-
âîãî âèðîáíè÷îãî ïàðò-
êîìó, ó 1964 ð. – ãîëî-
âîþ Ñâàëÿâñüêîãî ðàé-
âèêîíêîìó.

Ó 1965 ðîö³ áóâ îáðà-
íèé ãîëîâîþ Ìóêà÷³âñü-

ВІН СЛУЖИТИМЕ ПРИКЛАДОМ
ПРАЦЬОВИТОСТІ І ПОРЯДНОСТІ

êîãî ì³ñüêâèêîíêîìó, äå
ïðàöþâàâ äî 1970 ðîêó.

Çà ÷àñ ðîáîòè â Ìóêà-
÷åâ³ íà ïîñàä³ ãîëîâè
ì³ñüêâèêîíêîìó Ì. Äè-
êàíü áàãàòî çðîáèâ äëÿ
ðîçáóäîâè ì³ñòà, íàðî-
ùóâàííÿ ïðîìèñëîâî-
åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó,
áóä³âíèöòâà ³íæåíåðíèõ
êîìóí³êàö³é, ðîçâèòêó
î÷îëþâàíèõ íèì âåëè-
êèõ ï³äïðèºìñòâ, àäæå ç
1970 ïî 1976 ð³ê áóâ äè-
ðåêòîðîì çàâîäó “Òî÷ï-
ðèëàä”, à ç 1976 ïî 1990
ð³ê – çàñòóïíèêîì, à çãî-
äîì ³ äèðåêòîðîì çàâî-
äó “Ìóêà÷³âïðèëàä”.

Ïî÷èíàþ÷è ç 1957 ð.,
îáèðàâñÿ íåîäíîðàçîâî
äåïóòàòîì ì³ñüêî¿ ³ îá-
ëàñíî¿ ðàä íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â, î÷îëþâàâ äåïó-
òàòñüê³ êîì³ñ³¿.

Î÷îëþþ÷è ìóêà÷³âñü-
êó ì³ñüêó ðàäó, âèð³øó-
âàâ îñîáëèâî ãîñòð³ ïðî-

áëåìè ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ íàñåëåííÿ, çàáåçïå-
÷åííÿ ãîðîäÿí æèòëîì ³
âîäîþ, äèòÿ÷èìè ñàäêà-
ìè. Òîä³ áóëè ïîáóäîâàí³
ìàãàçèíè “Äèòÿ÷èé
ñâ³ò”, ðåñòîðàí “Ëàòîðè-
öÿ”, áóäèíêè ïîáóòîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, îâî÷åâà
áàçà, ÀÒÑ íà 10 òèñÿ÷
íîìåð³â ó öåíòð³ ì³ñòà,
Êîëü÷èíñüêèé âîäîçàá³ð
³ç íàïîðíèìè ðåçåðâóà-
ðàìè íà ×åðíå÷³é ãîð³,
øëÿõîïðîâ³ä ÷åðåç çàë³-
çíèöþ ïî âóë. Áå-
ðåã³âñüê³é òà ö³ëèé ðÿä
³íøèõ îá’ºêò³â.

Ïðàöþþ÷è íà÷àëüíè-
êîì çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿,
äîì³ãñÿ ïåðåâåäåííÿ íà
åëåêòðè÷íó òÿãó êîë³¿,
ðåêîíñòðóêö³¿ ïàñà-
æèðñüêîãî ïàðêó. Ó Ñâà-
ëÿâ³ áóëî ïîáóäîâàíî
íàéá³ëüøå â îáëàñò³
ìåáëåâå ï³äïðèºìñòâî,
ñêëîòàðíèé çàâîä, øêî-
ëà-³íòåðíàò, ñàíàòîð³¿
“Êâ³òêà ïîëîíèíè” ³ “Ñî
íÿ÷íå Çàêàðïàòòÿ”, ó
Âîëîâö³ – ë³êàðíþ. Öå
äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê
òîãî, ùî çàëèøèâ ÷àñò-
êîþ ñâîº¿ ïðàö³ ìàéáóò-
íüîìó ïîêîë³ííþ.

Ì. Ê. Äèêàíü – òðèâà-
ëèé ÷àñ áóâ çàñòóïíèêîì
ãîëîâè Ðàäè ïî÷åñíèõ ãðî-
ìàäÿí ì³ñòà Ìóêà÷åâà.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
È ÐÀÇÄÅËÅÍÍÎÅ ÃÎÐÅ

26 октября  ушел в мир иной наш родной человек — муж, отец,  дедушка ДЫ�
КАНЬ  Михаил Кириллович. Но как  ни велико наше горе, мы понимаем, что этот
час наступает для  каждого из нас. В этот скорбный час  мы хотим поблагодарить
всех, кто  последние годы продлевал  жизнь дорогого нам человека, облегчал его
физические страдания.

Мы чрезвычайно признательны главному врачу  Мукачевской   ЦРЛ Васюте
Василию Васильевичу, главному врачу  поликлиники  Головчаку  Юрию Нико�
лаевичу, зав. кардиологического отделения  Василию Ильичу  Леманинцу, зав.
пульмологического  отделения  Ирине Ивановне  Вайде, врачам&кардиологам
Ларисе Александровне  Романовой, Ольге Николаевне  Потоки, зав. хирурги&
ческого отделения Паламарчуку Сергею  Васильевичу и всему медицинскому
персоналу  кардиологического отделения.

 Спасибо  всем за поддержку, за подаренные  годы жизни любимого и дорогого
нам человека, за  разделенное наше горе.

Семья Дыкань — жена, дети, внуки.

Учергове українці матимуть мож�
ливість перевірити знання мови. Учас�
ники радіодиктанту, які покажуть най�
кращі результати, отримають призи.

Традиційно диктуватиме текст Олек&
сандр Авраменко, доцент Київського уні&
верситету імені Б. Грінченка, автор
шкільних підручників з української мови
та літератури. Саме він упорядковував
оригінальний текст. Обіцяє, що він не буде
дуже складним.

До слова, уперше “Всеукраїнський дик&
тант національної єдності” написали ще
2000 року. Відтоді щороку кількість його

ПЕРЕВІР СВОЮ ГРАМОТНІСТЬ
Уже готовий текст “Всеукраїнського диктанту національної єдності”,

який прозвучить на національному радіо 11 листопада

учасників збільшується, до написання до&
лучаються також українці з&за кордону.

Торік національне радіо отримало 15
227 листів. Щоправда, тільки двоє учас&
ників — із Житомира та Львова — напи&
сали диктант без жодної помилки. Їм вру&
чили пам’ятні подарунки та по 5 тисяч
гривень премії. У 35 роботах була одна
помилка.

Цікаво, що торік переможцем радіодик&
танту стала жінка, котрій виповнилося 72
роки. А найстаршій учасниці з Полтави —
94 роки.

Богданна МАРТИНИК
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Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿
ë³êàðí³ ùèðîñåðäå÷íî â³òàº çàâ³äóþ÷îãî ïñèõî-íå-
âðîëîã³÷íèì äèñïàíñåðîì,

Ìèêîëó Ìèêîëàéîâè÷à ÊÐÈËÎÂÀ
ç íàãîäè þâ³ëåþ – 60-ð³÷÷ÿ ç Äíÿ íàðîäæåííÿ,

ÿêå â³í â³äçíà÷èâ 30 æîâòíÿ.
Øàíîâíèé ³ìåíèííèêó, ñâîºþ áëàãîðîäíîþ ïðî-

ôåñ³ºþ òà âåëèêîþ ëþäÿí³ñòþ, âèñîêèì ïðîôåñ³îíà-
ë³çìîì Âè çàñëóæèëè ñïðàâæíº âèçíàííÿ ³ ãëèáîêó
ïîâàãó ëþäåé, ïðàö³âíèê³â òà ñâî¿õ êîëåã. Ùàñòÿ ð³êîþ
õàé ëëºòüñÿ ³ âñå â æèòò³ óäàºòüñÿ. Ì³öíîãî Âàì çäî-
ðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîáðà ³ ìèðó íà ìíîãàÿ ë³ò!

Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà ïðîôêîì Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË.

Äóæå äîáðó, ÷óéíó, íàä³éíó ³ êîìóí³êàáåëüíó, ç âèñî-
êèì ïî÷óòòÿì îáîâ’ÿçêó Ëþäèíó äèâîâèæíî ñâ³òëî¿, äæå-
ðåëüíî ÷èñòî¿ äóø³, ÿêà âì³º ç³ãð³âàòè ñåðöÿ îñîáëèâîþ
òóðáîòîþ òà ëàñêàâèì ñëîâîì, ïðèéòè íà äîïîìîãó, ï³äáà-
äüîðþâàòè íàñòð³é, äàòè ìóäðó ïîðàäó, íàäçâè÷àéíîãî
æèòòºëþáà òà íåçàóðÿäíó îñîáèñò³ñòü, íàä³éíîãî äðóãà

Ìèõàéëà Àðõèïîâè÷à ÌÀÍÈ×ÅÂÀ,
 ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç 70-ð³÷÷ÿì! Â³éñüêîâå çàãàðòóâàí-
íÿ çàëèøèëîñÿ ç Âàìè íàçàâæäè, áî é  âèéøîâøè íà çàñ-
ëóæåíèé â³äïî÷èíîê, Âè çàâçÿòî  ïðîäîâæèëè ìèðíó
ñëóæáó. Âàñ ö³íóþòü ³ ëþáëÿòü çà òâîð÷ó íàñíàãó ³ ëþ-
äÿí³ñòü, ïîäâèæíèöòâî òà åíåðã³þ. Íåõàé ùèð³ñòü íàøèõ
ïî÷óòò³â ç³ãð³âàº Âàøå äîáðå ñåðöå, äàº ñèëè, à ëþáîâ
áëèæí³õ ïðèíîñèòü ðàä³ñòü, áàæàºìî, ùîá äîëÿ ñòîðè-
öåþ âîçäàâàëà Âàì, äîðîãèé þâ³ëÿðå, Â³ðîþ òà Íàä³ºþ
çà íåï³äðîáíó, ñïðàâæíþ ùåäð³ñòü ³ òåïëî Âàøî¿ äóø³.
Íåõàé ç Âàìè ïîðÿä çàâæäè áóäóòü ùèð³ñòü äðóæí³õ ñåð-
äåöü òà íåâè÷åðïíå áàæàííÿ òâîðèòè äîáðî îòî÷óþ÷èì.
Õàé ùåäðî Ãîñïîäü,  òà Âàø íåáåñíèé çàõèñíèê Àðõ³ñò-
ðàòåã Ìèõà¿ë,  íàãîðîäÿòü Âàñ ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, ùàñ-
òÿì, ìèðîì ³ íàòõíåííÿì, ùîá Âè ïðîæèëè ñîòíþ ë³ò ï³ä
Áîæèì ³ ëþäñüêèì áëàãîñëîâåííÿì!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ –
 êîëåêòèâ ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»

   Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ, äîðîãîé
Ìèõàèë Àðõèïîâè÷ ÌÀÍÈ×ÅÂ,

îäíîãî èç òåõ, êîìó âûïàëà ÷åñòü ñòîÿòü â áîåâîì ñòðîþ
çàùèòíèêîâ Ðîäèíû, ñ 70-ëåòèåì! Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé
æèçíè Âû ïîñâÿòèëè ñëóæáå â àðìèè, ñîâåðøåíñòâóÿ ñâîå
è ïîä÷èíåííûõ áîåâîå ìàñòåðñòâî, íàñòîé÷èâî îñâàèâàÿ
íîâåéøóþ òåõíèêó, ïîñòîÿííî ïîâûøàÿ îðãàíèçîâàííîñòü,
ñòðîãî âûïîëíÿÿ âîåííóþ ïðèñÿãó. Âû ïîñòîÿííî âîñïè-
òûâàëè ëè÷íûé ñîñòàâ âîèíñêèõ ïîäðàçäåëåíèé, ãäå äîâå-
ëîñü Âàì ñëóæèòü, â äóõå âûñîêîé èäåéíîñòè è ïîëèòè-
÷åñêîé áäèòåëüíîñòè, èíòåðíàöèîíàëèçìà è áîåâîãî ñî-
äðóæåñòâà ñ âîèíàìè Ãåðìàíñêîé Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè, âåðíîñòè ðåâîëþöèîííûì è áîåâûì òðàäèöèÿì
îòöîâ è äåäîâ, áåççàâåòíîé ïðåäàííîñòè ðîäíîé Îò÷èçíå.
È â ìèðíîì òðóäå, Âû, ãâàðäèè ïîäïîëêîâíèê â îòñòàâêå,
íàøëè ñåáÿ, ïîêàçàâ ñåáÿ  äîáðûì, îòçûâ÷èâûì, çíàþ-
ùèì, ðåøèòåëüíûì è îòâåòñòâåííûì â ñâîèõ ïîñòóïêàõ
×åëîâåêîì. Âû – èíòåëëåêòóàëüíûé ñîáåñåäíèê, Âàø õà-
ðàêòåð èñïîëíåí öåëåóñòðåìëåííîñòè,  ñèëû, âîëè è,  âìå-
ñòå ñ òåì,  âåëèêîäóøèÿ è äîáðîòû. Òàê ïóñòü æå Âàøå
çîëîòîå ñåðäöå âñåãäà ïîëíèòñÿ ëþáîâüþ, îïòèìèçìîì, è
âñå çàäóìàííîå óäàåòñÿ ëåãêî. Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ è
óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ, íå òîëüêî â þáèëåé, óëûáîê ÿñíûõ,
ñîëíå÷íîãî ñìåõà, è ðÿäîì áëèçêèõ, ëþáÿùèõ ëþäåé! Ïóñòü
êàæäûé íîâûé äåíü ïðèíîñèò ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è óäà÷ó,
äóøåâíîå òåïëî è æèçíè ñâåò. Ãîäà – áîãàòñòâî Âàøå è
íàãðàäà. Äàé Áîã Âàì äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò!

Î÷åíü óâàæàþùèå Âàñ – êîëëåãè ïî Ìóêà÷åâñêîé
ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé  îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ

Çàïàäíîé ãðóïïû âîéñê.

Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç þâ³ëåé-
íèì Äíåì íàðîäæåííÿ ìóäðó, òàëà-
íîâèòó ëþäèíó, â³äîìîãî ë³êàðÿ–
ñòîìàòîëîãà, âåñåëîãî, æèòòºðàä³ñ-
íîãî, åíåðã³éíîãî, êðàñèâîãî, ùèðî-
ãî ó ñï³ëêóâàíí³, äóøåâíîãî, ÷óé-
íîãî, òóðáîòëèâîãî áàòüêà, âèñîêî-
ïîðÿäíîãî, ³íòåë³ãåíòíîãî ïðîôåñ³-
îíàëà íàéâèùîãî ð³âíÿ

Ëåîí³äà Êîñòÿíòèíîâè÷à
ÄÌÈÒÐÅÍÊÀ.

Ñåðäå÷íî áàæàºìî Âàì ì³öíîãî êàðïàòñüêîãî çäîðîâ’ÿ
íà áàãàòî ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ. Çàëèøàéòåñÿ é íàäàë³
òàêèì åíåðã³éíèì ³ íåâòîìíèì, çàâçÿòèì ³ íåñïîê³éíèì äó-
øåþ, ùèðèì ³ òóðáîòëèâèì, ùåäðèì íà äîáðî. Õàé Ãîñ-
ïîäü îáåð³ãàº ³ äîïîìàãàº çàâæäè ³ â óñüîìó. Õàé çáó-
äóòüñÿ óñ³ ìð³¿ òà çàäóìè!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äîíüêà Àííà-Ìàð³ÿ, Ãåëåíà,
ð³äí³, êîëëåãè, äðóç³… ÕÀÉ ÆÈÒÒß ÁÓÄÅ ÁÀÃÀÒÈÌ

ÍÀ ÄÎÁÐÎ!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî

ç þâ³ëåºì
Äþëó Ïåòðîâè÷à ÓÑÒÓ.

Õàé æèòòÿ áóäå äîâãå,
                                  áåçêðàº,
Äîëÿ ùåäðà ³ ïîâíà äîáðà,
Õàé  â æèòò³ âñå áóäå,
Ùî ïîòð³áíî, áåç ÷îãî
Íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ –
Çäîðîâ’ÿ, Ëþáîâ,
                   Äðóæáà, Ùàñòÿ
Òà â³÷íà íåñòàð³þ÷à Äóøà.

Ëþáëÿ÷³  Òåáå äðóæèíà Ëþáîâ, äî÷êà Íàòàë³ÿ,
çÿòü Ìèõàéëî, âíó÷êà Àíãåëèíà.

Â²ÒÀªÌÎ ÞÂ²ËßÐÀ! Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÄÎËÃÎËÅÒÈß! Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÉ
ËÞÁÎÂÜÞ!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
11 ëèñòîïàäà ñâÿòêóº ñâîº 60-ð³÷÷ÿ ÷óäîâèé êåð³â-

íèê, ñïðàâæí³é ïðîôåñ³îíàë ñâîº¿ ñïðàâè – äèðåê-
òîð ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó Ìóêà÷³âñü-
êîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

ÊÓØÍ²Ð ²âàí ²âàíîâè÷.
Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè þâ³ëåéíîãî

Äíÿ íàðîäæåííÿ!
Õàé öüîãî äíÿ ³ âñ³ ïðèéäåøí³ ðîêè, øàíîâíèé ²âàíå

²âàíîâè÷ó, Âàøó æèòòºâó äîðîãó îñÿþº ëèøå ñîíöå
óñï³õó, âçàºìîðîçóì³ííÿ òà óäà÷³. Âàøà ïîâàãà äî
êîëåã ³ ï³äëåãëèõ, ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà
â³ääàí³ñòü ñïðàâ³ ñëóãóþòü ïðèêëàäîì äëÿ âñ³õ, õòî
ïðàöþº ðàçîì ç Âàìè.

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, îêðèëåíîãî íàñòðîþ, ðåàë³çàö³¿
çàäóì³â, íåâïèííîãî ðóõó âïåðåä, ùàñòÿ, äîáðà, áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ!

Íåõàé äîëÿ äàðóº Âàì áàãàòî ñâ³òëèõ ë³ò ó ìèð³ òà
äîáðîáóò³!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî

 óí³âåðñèòåòó

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåí-

íÿ ÷óäîâèé êåð³âíèê, ÷àð³âíà æ³íêà – äèðåêòîð á³áë³îòå-
êè Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

ÌÅÐÖÈÍ Ãàëèíà Îëåêñàíäð³âíà.
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå, ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç ö³º¿

íàãîäè.
Âàì, äîðîãà Ãàëèíî Îëåêñàíäð³âíî, äîëÿ äàðóâàëà àê-

òèâíå, áàãàòå ³ ö³êàâå æèòòÿ. Ïðèòàìàííèé òàëàíò îðãàí³-
çàòîðà, ïîìíîæåíèé íà âåëèêå áàæàííÿ ðîáèòè ëþäÿì äîá-
ðî, ñòàëè çàïîðóêîþ Âàøîãî æèòòºâîãî óñï³õó. Íåõàé Âàñ
ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ ³ íàäàë³ ñóïðîâîäæóº óñï³õ òà óäà÷à, à
óëþáëåíà ñïðàâà ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ ³ òâîð÷³ ïåðåìî-
ãè.

Áàæàºìî Âàì çàâæäè çàëèøàòèñÿ òàêîþ æ ìîëîäîþ ³
÷àð³âíîþ, ãàðìîí³éíî ïîºäíóþ÷è âèòîí÷åí³ñòü ³ç âèñî-
êèì ïðîôåñ³îíàë³çìîì êåð³âíèêà, ÿêîìó ïðèòàìàíí³ âîëÿ,
ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ³ áàãàòñòâî âíóòð³øíüîãî ñâ³òó.

Áàæàºìî Âàì  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, òåïëà. Íåõàé
ð³äí³ ³ äðóç³ ïðèíîñÿòü Âàì ùèð³ óñì³øêè òà äîáð³ ñëîâà,
à ñåðöå ç³ãð³âàº ðîäèííèé çàòèøîê, ìèð, çëàãîäà ³ ï³äòðèì-
êà ëþáëÿ÷èõ ëþäåé.

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

ÙÀÑËÈÂÈÕ ² ÄÎÂÃÈÕ ÐÎÊ²Â ÆÈÒÒß!

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåí-

íÿ  àñèñòåíò êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ
ØÀÕÐÀÉ Ñòàí³ñëàâ Ïåòðîâè÷.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåé-

íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ.  Õàé íà æèòòºâîìó øëÿõó Âàñ çàâæäè
ñóïðîâîäæóþòü âäà÷à, òâîð÷à íàñíàãà òà äîáðîáóò!

Áàæàºìî Âàì óñï³õ³â ó âñ³õ Âàøèõ ïî÷èíàííÿõ, âò³ëåííÿ
ó æèòòÿ âñ³õ çàäóì³â, îïòèì³çìó, ùàñëèâèõ ³ äîâãèõ ðîê³â
æèòòÿ!

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

ÒÀÊÈÉ ×ÓÄÎÂÈÉ,
ÙÅ ÇÎÂÑ²Ì ÞÍÈÉ ÞÂ²ËÅÉ

 öèìè äíÿìè â³äçíà÷àº íàøà äîðîãà
ïîäðóãà, ìèëà ³ ÷àð³âíà æ³íêà

Ì³ëà
ÏÎÏÔÎËÓØ².

 Äîðîãà Ì³ëà! Ïðèéìè ç  òàêî¿ íà-
ãîäè íàø³ â³òàííÿ ³ ùèð³ ïîáàæàííÿ

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

Òâî¿ íàéêðàù³ äðóç³.

ÙÀÑÒß ÍÀ ÂÑ² ÐÎÊÈ!

Çàâòðà ñëàâíå 70-ð³÷÷ÿ ñâÿòêóº íàø
äîðîãèé ×îëîâ³ê, ëþáëÿ÷èé, òóðáîòëè-
âèé Áàòüêî, äîáðèé Áðàò, òàëàíîâèòèé
ñòàðøèé âèêëàäà÷ Óæãîðîäñüêîãî Íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, êàíäèäàò
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê

ßíîø Äüºðäüîâè÷
ÁÓ×ÅËËÎ.

Òîá³ ñüîãîäí³, ð³äíèé, ñ³ìäåñÿò. ²ç
âäÿ÷í³ñòþ ìè õî÷åìî â³òàòè Òåáå çà ìóäð³ñòü áàòüê³âñü-
êèõ ïîðàä, çà âì³ííÿ âñ³ì çàâæäè äîïîìàãàòè, çà ïðèêëàä
÷îëîâ³êà é ñ³ì’ÿíèíà ³ çà òàëàíîâèò³ ðóêè çîëîò³, Íåõàé
Ãîñïîäü ïîøëåå Òîá³ áëàãîñëîâåííÿ, íåõàé çäîðîâ’ÿ é ñèë
äàðóþòü âñ³ ñâÿò³!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – äðóæèíà, äîíüêè Òþíä³,
²ëäèêà, ñåñòðà ²ðèíà ç ñ³ì’ºþ, êîëëåãè ïî êîëëåäæó,

ð³äí³, äðóç³…

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿
ë³êàðí³ ùèðîñåðäå÷íî â³òàþòü ç Äíåì íàðîäæåííÿ -

ÌÀÖÅÉÊÀ Âàñèëÿ ªâãåíîâè÷à,
çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ïî ë³êóâàëüí³é ðîáîò³.
Áàæàºìî Âàì ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áàãàòî ðîê³â

æèòòÿ, óñï³õ³â â ðîáîò³, áëàãîïîëó÷÷ÿ äîáðà ³ ìèðó
íà ìíîãàÿ ë³ò.

Àäèì³í³ñòðàö³ÿ òà ïðîôêîì Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

ÍÀ ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!

ÑÂ²ÒËÎÃÎ ÞÂ²ËÅÞ!

   Çàìå÷àòåëüíîãî Îòöà, ìóä-
ðîãî è íåæíîãî Äåäóøêó, ïðî-
ôåññèîíàëà ñ áîëüøîé áóê-

âû, ãâàðäèè ïîäïîëêîâíèêà
Ìèõàèëà

Àðõèïîâè÷à
ÌÀÍÈ×ÅÂÀ
ïîçäðàâëÿåì  ñ þáè-

ëåéíûì Äíåì ðîæäå-
íèÿ! Ñ þáèëååì, êðóã-
ëîé äàòîé ïîçäðàâëÿ-

åì âñåé ñåìüåé. Áóäü çäîðîâ è ñ÷àñòëèâ! Äîëãèõ ëåò,
íàø äîðîãîé! Â þáèëåé ìû æåëàåì ðàñöâåòà è çäî-
ðîâüÿ íà ìíîãàÿ ëåòà. Â þáèëåé ìû æåëàåì óäà÷è è
îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ â ïðèäà÷ó. ×òîáû ñîëíöå âñåãäà
Òåáå ñâåòèëî, ÷òîáû ñåðäöå çàáâåííî ëþáèëî, ÷òî-
áû ãîðå, íåâçãîäû è áåäû îáåðíóëèñü æåëàííîé ïî-
áåäîé!

   Î÷åíü ëþáÿùèå Òåáÿ – äî÷åðè Ñâåòëàíà, Ëàðè-
ñà, çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Ñàøà, Êðèñòèàí, ñåñòðà Âà-
ëåíòèíà, áðàò Íèêîëàé ñ ñåìüÿìè,  ñâàõà Èðèíà Èîñè-
ôîâíà, ïëåìÿííèê, êîíòð-àäìèðàë Âÿ÷åñëàâ Ìàíè-
÷åâ,  ðîäíûå, äðóçüÿ…



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555557 ëèñòîïàäà 2013 ð.

¹ 44 (995)¹ 44 (995)¹ 44 (995)¹ 44 (995)¹ 44 (995)

ñò.

Òåðïåíèå ïðèáëèæàåò íàñ ê öåëè. (Æ. Äþáå).

Ó ìî¿õ ñïîãàäàõ ïðî Âåëè-
êó Â³ò÷èçíÿíó â³éíó áèòâà çà
Äí³ïðî ³ Êè¿â  çàëèøèëà ïî
ñîá³ çãàäêó, ÿê îäí³º¿ ç íàéå-
ï³÷í³øèõ ³ òðàã³÷íèõ. Îïåðà-
ö³ÿ ïî âèçâîëåííþ ñòîëèö³
Óêðà¿íè ïî÷àëàñÿ 3 ëèñòî-
ïàäà 1943 ðîêó ³ çàâåðøèëà-
ñÿ â í³÷ íà 6 ëèñòîïàäà. Ó
áîÿõ çà âèçâîëåííÿ Êèºâà
â³ääàëè ñâî¿ æèòòÿ ïîíàä
400 òèñÿ÷ ñîëäàò³â ³ îô³-
öåð³â, 2500 ñîëäàò³â ³ îô³-
öåð³â óäîñòîºí³ âèñîêîãî
çâàííÿ Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó, â òîìó ÷èñë³ 433 óê-
ðà¿íö³, ç íèõ 50 áóëè æèòå-
ëÿìè Êèºâà.

Ðîçãðîì í³ìåöüêî-ôàøèñ-
òñüêèõ â³éñüê ï³ä Ñòàë³íãðà-
äîì, ïåðåìîãà íàä ã³òëåð³â-
öÿìè íà Êóðñüê³é äóç³ çàñòà-
âèëè ôàøèñò³â ñï³øíî øó-
êàòè íîâèé íåïðèñòóïíèé
äëÿ ×åðâîíî¿ Àðì³¿ ðóá³æ
îáîðîíè. ² íà îäí³é ç íàðàä
ó Áåðë³í³ â  ê³íö³ ñåðïíÿ
1943 ðîêó Àäîëüô Ã³òëåð çà-
ÿâèâ: «Ñêîð³øå Äí³ïðî ïî-
òå÷å ó çâîðîòíüîìó íàïðÿì-
êó, àí³æ ðîñ³ÿíè ïîäîëàþòü
éîãî – öþ âîäíó ïåðåïîíó
øèðèíîþ ó 700 – 900
ìåòð³â, ïðàâèé áåðåã ÿêî¿
ÿâëÿº ñîáîþ  íèçêó áåçïå-
ðåðâíèõ äîò³â, ïðèðîäíó
íåïðèñòóïíó ôîðòåöþ».

Òà ÷è º ÿêàñü «íåïðèñ-
òóïíà» ïåðåïîíà äëÿ âî¿-
íà, ÿêèé âèçâîëÿº ñâ³é
ð³äíèé êðàé, æåíå âîðîãà
ç áàòüê³âñüêî¿ çåìë³?! Í³ùî
íå ìîãëî ñïèíèòè ðà-
äÿíñüêîãî âî¿íà-âèçâîëè-
òåëÿ, áî âåðøèâ â³í âîëþ
Ìàòåð³-Â³ò÷èçíè, ñâÿòó
ñïðàâó. Òàê, ï³ñëÿ Êóðñüêî¿
áèòâè, ó õîä³ ÿêî¿ âîðîã çàç-
íàâ íèù³âíî¿ ïîðàçêè, ðà-
äÿíñüê³ â³éñüêà, îêðèëåí³
ïåðåìîãîþ, ñòóïèëè íà
áàãàòîñòðàæäàëüíó óêðà¿-
íñüêó çåìëþ – ¿¿ Ë³âîáå-
ðåææÿ. Ïàì’ÿòàþ, ÿê íàì,
âî¿íàì  ïîëêó ïðîòèòàíêî-
âî¿ àðòèëåð³¿, ÿê ³  âñ³ì
³íøèì ï³äðîçä³ëàì ôðîíòó,
22 âåðåñíÿ çà÷èòàëè çâåð-
íåííÿ Â³éñüêîâî¿ Ðàäè
ôðîíòó. Ó í³é áóëè òàê³ ñëî-
âà: «Ïåðåä âàìè – ð³äíèé
Äí³ïðî. Âè ÷óºòå ïëåñê³ò
éîãî ñèâèõ õâèëü. Òàì, íà
çàõ³äíîìó áåðåç³, äðåâí³é
Êè¿â – ñòîëèöÿ Óêðà¿íè. Âè
ïðèéøëè ñþäè ÷åðåç æîð-
ñòîê³ áèòâè ï³ä ãð³ì ãàðìàò,
÷åðåç ïîðîõîâèé äèì. Âè
ïîäîëàëè ç áîÿìè ñîòí³
ê³ëîìåòð³â. Âàæêèé, àëå

ГЕРОЇ  БИТВИ
ЗА  ДНІПРО

ñëàâíèé âàø øëÿõ. Òàì –
Êè¿â, óêðà¿íñüêà çåìëÿ, òàì
ä³òè é äðóæèíè íàø³, áàòü-
êè é ìàòåð³, áðàòè ³ ñåñòðè,
íàø³ ä³äè ³ ïðàä³äè. Âîíè
÷åêàþòü íà âàñ!..».

   Òàê³ ñëîâà áðàëè çà äóøó,
âèêëèêàëè ùå á³ëüøó íåíà-
âèñòü äî îêóïàíò³â. Áåçïî-
ñåðåäí³ì áîÿì çà Êè¿â ïåðå-
äóâàëà áèòâà çà Äí³ïðî òà
çàõîïëåííÿ ïëàöäàðìó íà
éîãî ïðàâîìó áåðåç³. Ãî-
ëîâí³ íàñòóïàëüí³ ïîä³¿ ðîç-
ãîðíóëèñÿ â ñìóç³ 1–ãî Óê-
ðà¿íñüêîãî ôðîíòó, ÿêèì êî-
ìàíäóâàâ òàëàíîâèòèé
ïîëêîâîäåöü, ãåíåðàë àðì³¿
Ì.Ô. Âàòóò³í, ÷èÿ â³éñüêî-
âà á³îãðàô³ÿ áàãàòî â ÷îìó
ïîâ’ÿçàíà ç Óêðà¿íîþ. Âíàñ-
ë³äîê íàïðóæåíèõ áèòâ, íå-
çâàæàþ÷è íà ñòîìëåí³ñòü
ïðîòÿãîì áåçïåðåðâíèõ
áî¿â, â³éñüêà ôðîíòó çàõîïè-
ëè íà ï³âäåíü ³ ï³âí³÷ â³ä
ñòîëèö³ Óêðà¿íè 9 âåëèêèõ
ñòðàòåã³÷íèõ ïëàöäàðì³â íà
ïðàâîìó áåðåç³ Äí³ïðà. Äâà
ç íèõ – Áóêðèíñüêèé ³ îñîá-
ëèâî Ëþò³çüêèé – ìàëè áåç-
ïîñåðåäíº ³ íàéâàæëèâ³øå
çíà÷åííÿ äëÿ âèçâîëåííÿ
Êèºâà.

   Òðåòüîãî ëèñòîïàäà î 8
ãîäèí³ 40 õâèëèí óñå íàâêî-

ëî ðîçêîëîâ ãð³ì ï³âòèñÿ÷³
«êàòþø», ï³äñèëåíèõ àðòè-
ëåð³ºþ ð³çíîãî êàë³áðó. Ïðî-
òÿãîì 40 õâèëèí âîíè îá-
ðóøèëè íà ïîçèö³¿ âîðîãà
âîãîíü ³ ìåòàë íå÷óâàíî¿
ñèëè. Åôåêòèâí³ñòü óäàðó
áóëà òàêîþ  âåëèêîþ, ùî
íàøà ï³õîòà ³ òàíêè ïðîòÿ-
ãîì äâîõ ê³ëîìåòð³â íå çóñ-
òð³ëè îïîðó. Ó ïåðøèé æå
äåíü îïåðàö³¿  ïîëêè ³ äèâ³ç³¿
ï³ä êîìàíäóâàííÿì óðîä-
æåíöÿ Äîíáàñó Ê.Ñ.Ìîñêà-
ëåíêà, ï³äòðèìàí³ òàíêàìè
ãåíåðàë³â Ï.Ñ.Ðèáàëêà  òà
À.Ã.Êðàâ÷åíêà ïðîðâàëè
îáîðîíó ïðîòèâíèêà íà
ôðîíò³ â 10 ê³ëîìåòð³â, ïðî-
ñóíóâøèñü äàëåêî âïåðåä ³
äî ê³íöÿ äíÿ çàâ’ÿçàëè áî¿ â
ðàéîí³ Ïóù³-Âîäèö³. Íà äðó-
ãèé äåíü áóëè âèçâîëåí³ Ãî-
ðèíêà, Áåðêîâö³, Âèøãîðîä,
à âðàíö³  5 ëèñòîïàäà òàíê-
³ñòè  ç’ÿâèëèñÿ ó Ñâÿòîøèí³,
â³äð³çàâøè ôàøèñòñüêèì
÷àñòèíàì øëÿõ â³äñòóïó íà
Æèòîìèð. Í³÷ ç 5 íà 6  ëèñ-
òîïàäà ñòàëà âèð³øàëüíîþ
ó áîÿõ çà Êè¿â. Î ÷åòâåðò³é
ãîäèí³ ðàíêó íà îäí³é ç áó-
äîâ, ùî ñâî¿ì ôàñàäîì íà-
âèñëà íàä Äí³ïðîì, çàìàé-
îð³â ×åðâîíèé ïðàïîð.

   Âàæêèìè áóëè áî¿ ïðè

ôîðñóâàíí³ Äí³ïðà, â³äòàê
ïðè âèçâîëåíí³ ñòîëèö³ Óê-
ðà¿íè – Êèºâà. Íàø ãâàðä-
³éñüêèé àðòèëåð³éñüêèé
ïîëê  ï³äòðèìóâàâ àòàêè
âî¿í³â 1–¿ îêðåìî¿ ×åõîñëî-
âàöüêî¿ áðèãàäè ï³ä êîìàí-
äóâàííÿì ïîëêîâíèêà Ëþä-
â³êà Ñâîáîäè. Ìè ç äåÿêèì
çäèâóâàííÿì ñïîñòåð³ãàëè
ÿê õîðîáðî éäóòü â àòàêó ö³
âî¿íè, ãîâ³ðêó ÿêèõ ìè ðîçó-
ì³ëè. Óæå â ïîâîºííèé ÷àñ,
êîëè ìåíå íàïðàâèëè íà
ðîáîòó â Áåðåçèíñüêå øàõ-
òîóïðàâë³ííÿ, ÿ çóñòð³â
ê³ëüêîõ âî¿í³â ×åõîñëîâàöü-
êîãî â³éñüêîâîãî êîðïóñó ³
â³ä íèõ ä³çíàâñÿ, ùî
á³ëüø³ñòü ç òèõ âî¿í³â, ÿêèõ
ÿ áà÷èâ ó Êèºâ³ â ëèñòîïàä³
1943 ðîêó,  áóëè çàêàðïàòöÿ-
ìè, ³ ùî â áîÿõ çà âèçâîëåí-
íÿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè ïîëÿãëè
ñìåðòþ õîðîáðèõ çàêàð-
ïàòö³ – ï³äïîðó÷èê Ìèõàé-
ëî Îëåíè÷, ñåðæàíò Âàñèëü
Ìàêñèìîâè÷, ðÿäîâ³ Âàñèëü
Óëèãàíåöü, Âàñèëü Áîäíàð,
Âàñèëü Ï³÷êàð, ßí Äóðäà,
Ìèõàéëî Êîï÷à, Ìèõàéëî
Øóëåâêà, Ñåìåí Àíäðóñü. Ó
Êèºâ³ íà ¿õ áðàòñüê³é ìîãèë³
ñïîðóäæåíî ïàì’ÿòíèê.

   Á³ëüø³ñòü ç íàñ, ðàäÿíñü-
êèõ âî¿í³â-âèçâîëèòåë³â

Êèºâà, ñèí³â äåñÿòê³â íà-
ðîä³â ÑÐÑÐ, â ñòîëèö³ Óêðà¿-
íè íå áóëè. Òà ç äîâîºííî¿
ê³íîõðîí³êè, ç ðîçïîâ³äåé
âî¿í³â-óêðà¿íö³â ìè çíàëè,
ùî öå îäíå ç íàéêðàñèâ³øèõ
ì³ñò Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.
Ïîáà÷åíå æ ó Êèºâ³ íà ïî-
÷àòêó ëèñòîïàäà 1943 ðîêó
– æàõàëî: ðó¿íà íà ðó¿í³. ²ç
ðîçïîâ³äåé íåáàãàòüîõ
âö³ë³ëèõ æèòåë³â ñòîëèö³
Óêðà¿íè ìè äîâ³äàëèñÿ, ùî
ôàøèñòè ïåðåä âòå÷åþ
ï³äðèâàëè âñå áåçæàëüíî:
ôàáðèêè é çàâîäè, øêîëè ³
ë³êàðí³, á³áë³îòåêè é ìóçå¿,
õðàìè ³ æèë³ áóäèíêè…
Âîíè ïëàíóâàëè ïåðåòâî-
ðèòè Êè¿â íà ïóñòåëþ. ²
ò³ëüêè íàâàëüíèé íàñòóï
ðàäÿíñüêèõ â³éñüê ïåðåøêî-
äèâ  âàðâàðàì ÕÕ ñòîë³òòÿ
çàâåðøèòè ÷îðíó ñïðàâó.

Ñîëäàòó â³äïî÷èâàòè
í³êîëè, âèçâîëèâøè Êè¿â,
ìè ïîñï³øèëè äàë³ íà Çàõ³ä,
ïîãíàëè âîðîãà ç ì³ñò ³ ñ³ë
Êè¿âùèíè, Æèòîìèðùèíè,
Òåðíîï³ëüùèíè…

À çà óñï³øí³ áî¿ ïî âèçâî-
ëåííþ Êèºâà,  65 ÷àñòèí ³
ç’ºäíàíü ä³ñòàëè ïî÷åñí³
íàéìåíóâàííÿ «Êè¿âñü-
êèõ». Âèçâîëåííÿ Êèºâà
ìàëî  âåëè÷åçíå ìîðàëüíî-
ïîë³òè÷íå çíà÷åííÿ äëÿ
âñüîãî íàøîãî íàðîäó. Ðà-
äÿíñüêèìè â³éñüêàìè áóâ
çàõîïëåíèé âèã³äíèé ñòðà-
òåã³÷íèé ïëàöäàðì, êîòðèé
ã³òëåð³âö³ íàçèâàëè íå ³íà-
êøå ÿê íåïðèñòóïíèé
«ñõ³äíèé âàë», ÿêèé âðåøò³-
ðåøò â³ä³ãðàâ âèð³øàëüíó
ðîëü ó âèçâîëåíí³ Ïðàâî-
áåðåæíî¿ Óêðà¿íè, à 28 æîâ-
òíÿ 1944 ðîêó òåðèòîð³¿ âñ³º¿
Óêðà¿íè â³ä ã³òëåð³âñüêèõ
çàãàðáíèê³â.

70-ð³÷÷ÿ âèçâîëåííÿ Êèº-
âà – öå íèí³øíº ñâÿòî âñüî-
ãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, öå
ñâ³òëà ïàì’ÿòü ïðî âåëè÷
ïîäâèãó âñåíàðîäíîãî, ïðî
íåçäîëàííó ñò³éê³ñòü,
ìóæí³ñòü ³ âîëþ ëþäåé. Öå
– â³÷íà ïàì’ÿòü ïðî ïîêîë³-
ííÿ ñîðîêîâèõ ðîê³â, ÿêå
ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ çàõè-
ñòèëî ïðèéäåøí³ ïîêîë³ííÿ
â³ä æàõ³òü â³éíè.

    Îëåêñàíäð Ì²ØÈÍ,
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà
³íâàë³ä³â â³éíè ³ Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè, ãâàðä³¿ ïîë-
êîâíèê ó â³äñòàâö³, ó÷àñ-
íèê âèçâîëåííÿ Êèºâà
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1.Ланьо Іван Янович – 1937 р.н.
2.Ружич Ганна Ласлівна – 1941 р.н.
3.Поляк Володимир Юрійович – 1949 р.н.
4.Лендєл Олена Василівна – 1947 р.н.
5.Байса Агнеса Павлівна – 1950 р.н.
6.Дикань Михайло Кирилович –1930 р.н.
7.Пшенов Володимир  Савелійович – 1929 р.н.
8.Гуда Євгеній Петрович –1980 р.н.
9.Пайрадян  Марія Петрівна – 1959 р.н.
10.Варваринець Юрій Золтанович – 1963 р.н.
11.Сакал Олена Степанівна – 1940 р.н.
12.Лендел Василь Михайлович – 1950 р.н
13.Михайлов Віктор Петрович – 1946 р.н.
14.Данканич  Андрій Михайлович – 1937 р.н.
15.Порохнавець Василь Васильович – 1932 р.н.
16.Дорій  Ганна Василівна – 1956  р.н.
17.Миронов Василь Константинович – 1951 р.н.
18.Софілканич  Єлізавета  Мартонівна – 1936 р.н.
19.Пилипанинець Марія Андрашівна – 1942 р.н.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 28.10.2013 р.  по  03.11.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

ДО ВІДОМА КЕРІВНИКІВ РЕЛІГІЙНИХ
ГРОМАД, МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

МІСТА МУКАЧЕВА
ТА МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

Звертаємо Вашу увагу, що з 01 січня 2012 року набрав
чинності національний класифікатор України ДК 009:2010
“Класифікація видів економічної діяльності” (далі — КВЕД—
2010).

З огляду на те, що КВЕД використовується для представ&
лення та аналізу статистичної, фінансової, митної, податко&
вої, банківської та іншої економічної інформації, а також у
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб & підприємців, період до скасування чинності ДК
009:2005 (КВЕД&2005) є періодом проведення заходів з пе&
реходу на КВЕД&2010.

Головним управлінням статистики у Закарпатській області
проведено контроль якості інформації, внесеної до бази
даних Єдиного державного реєстру підприємств та орган&
ізацій України (ЄДРПОУ). При цьому виявлено цілий ряд
релігійних організацій (громад) та медичних закладів міста
Мукачева. які не з’явились до державного реєстратора реє&
страційної служби Мукачівського міськрайонного управлі&
ння юстиції Закарпатської області для зміни видів діяль&
ності відповідно ДК 009:2010, а надалі і в управління стати&
стики в Мукачівському районі для заміни довідки про вклю&
чення до ЄДРПОУ. Зважаючи на викладене, управління про&
сить Вас, звернути на це увагу голів відповідних громад та
привести у відповідність відомості про вид діяльності, який
відповідає діяльності згідно державної класифікації.

Для цього керівникам релігійних організацій необхідно
звернутися до державного реєстратора з відповідними
документами, а саме:

1.   реєстраційна картка на внесення змін до відомостей
про юридичну особу, які містяться в ЄДР (Форма № 4) — у
випадку зміни видів економічної діяльності видами еконо&
мічної діяльності з їх переліку, зазначеними в установчих
документах юридичної особи;

2.  реєстраційна картка на проведення державної реєст&
рації змін до установчих документів юридичної (Форма №3)
та пакет документів відповідно до вимог статті 29 Закону
України ‘“Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб&підприємців” –у випадку необхідності вне&
сення   змін  до   установчих  документів   юридичної  особи
у   зв’язку   із   змінами   видів економічної діяльності.

Протягом 10&ти днів з моменту проведення змін у дер&
жавного реєстратора керівникам релігійних громад, ме&
дичних закладів та громадських організацій потрібно з’я&
витися в управління статистики в Мукачівському районі за
адресою: м. Мукачево. вул. Недецеї, 2. для оформлення за&
явки для отримання довідки з ЄДРПОУ при цьому, попе&
редню довідку в оригіналі потрібно здати.

Василь КЕЛЬМАН –
начальник управління статистики

в Мукачівському районі

ПРО РОБОТУ МІСЬКОГО
ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

За кілька днів до відзначення дня всіх
святих – 1 листопада, до чергової час&
тини Мукачівського міськвідділу над&
ійшло повідомлення від 77&літньої пен&
сіонерки про наругу над могилою її
свекрухи. Декілька днів знадобилось
оперативникам карного розшуку, аби
встановили вандала. Ним виявився 39&
річний чоловік, який і виготовив цей
пам‘ятник.

На лінію «102» поступило повідомлен&
ня від пенсіонерки про те, що протягом
двох тижнів, відколи вона не відвіду&
вала кладовище по вул.Матросова, з
могили її свекрухи невідомі викрали
дві надгробні плити. Одну чорну мар&
мурову з надписом та кришку з пам‘ят&
ника, виготовлену з граніту. Також по&
терпіла повідомила,  що близько півро&
ку тому  вони  за  виготовлення  цього

ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ МУКАЧІВЦЯ, ЯКИЙ  ПОЗНУЩАВСЯ
НАД МОГИЛОЮ НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ ВСІХ СВЯТИХ

пам‘ятника заплатили близько 7 тис.
гривень.

В ході проведення розшукових за&
ходів підозрюваний у нарузі над моги&
лою –  39&річний мукачівець, який ра&
ніше ніколи не мав проблем із зако&

ном, був встановлений. Чоловік зізнав&
ся, що влітку цього року він виготовив і
встановив надгробний пам‘ятник, од&
нак замовники,  на його думку, з ним не
повністю розрахувались…

У такий спосіб він вирішив забрати
своє. Навідавшись на цвинтар, чоловік
зняв плити, вдома на надгробній стер
надпис і вже знайшов нового замов&
ника на користовану мармурову плиту.

Наразі слідчим відділенням Мукачі&
вського міськвідділу міліції відкрите
кримінальне провадження за ст. 297 ч.
1 Кримінального кодексу України (на&
руга над могилою), карається обме&
женням або позбавленням волі на строк
до трьох років.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВ

Ðåãóëþâàííÿ ðîáîòè ïàñàæèðñüêî-
ãî àâòîòðàíñïîðòó â ì³ñò³ çä³éñíþºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò” ç³ çì³íà-
ìè òà äîïîâíåííÿìè, ïîñòàíîâ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè â³ä 03.12.2008 ¹ 1081 “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà
àâòîáóñíîìó ìàðøðóò³ çàãàëüíîãî
êîðèñòóâàííÿ”, â³ä 26.09.2007 ¹ 1184
“Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïðàâèë íàäàí-
íÿ ïîñëóã ïàñàæèðñüêîãî àâòîìîá³ëü-
íîãî òðàíñïîðòó”, â³ä 08.11.2006  ¹
1567  “Ïðî  çàòâåðäæåííÿ  Ïîðÿäêó
çä³éñíåííÿ  äåðæàâíîãî  êîíòðîëþ  íà
àâòîìîá³ëüíîìó òðàíñïîðò³” òà ³íøî-
ãî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà â ãàëóç³
òðàíñïîðòó.

Ê³ëüê³ñòü ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîð-
òó òà ³ñíóþ÷à ìàðøðóòíà ìåðåæà â
ö³ëîìó çàäîâîëüíÿþòü íà ñüîãîäí³
ïîòðåáè íàñåëåííÿ ì³ñòà â ïåðåâåçåí-
íÿõ.

Ðîáîòó ïî ïåðåâåçåííþ ïàñàæèð³â
íà 21 ä³þ÷îìó ì³ñüêîìó ìàðøðóò³
çä³éñíþº 21 ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü,
íà ìàðøðóòàõ çàä³ÿíî 65 òðàíñïîðò-
íèõ îäèíèöü, ÿê³ îáñëóãîâóþòü 115
âîä³¿â.

Ïîñëóãàìè àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñ-
ïîðòó çà äåâ»ÿòü ì³ñÿö³â 2013 ðîêó
ñêîðèñòàëèñÿ 7137,2  ïàñàæèð³â, ùî
íà 9,9 â³äñîòêà ìåíøå, í³æ ó ìèíóëî-
ð³÷íîìó ïåð³îä³.

Ïåðåâ³çíèê íà ì³ñüêîìó ìàðøðóò³
âèçíà÷àºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ,
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ä³þ÷îãî çàêîíî-
äàâñòâà.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ êîí-
êóðñ³â ç ïåðåâ³çíèêàìè - ïåðåìîæöÿ-
ìè Çàìîâíèê - âèêîíàâ÷èé êîì³òåò
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè - óêëàäàº
äîãîâîðè íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â.

Â³äïîâ³äíî  äî   ñò.   30 Çàêîíó   Óê-
ðà¿íè   «Ïðî   ì³ñöåâå   ñàìîâðÿäó-
âàííÿ»  äåëåãîâàíèìè ïîâíîâàæåí-
íÿìè âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñüêèõ ðàä
â ãàëóç³ òðàíñïîðòó º çä³éñíåííÿ êîí-
òðîëþ çà íàëåæíîþ   åêñïëóàòàö³ºþ
òà   îðãàí³çàö³ºþ   îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ   ï³äïðèºìñòâàìè òðàíñ-
ïîðòó, ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî ñêàñó-
âàííÿ äàíîãî íèìè äîãîâîðó (äîçâî-
ëó) íà åêñïëóàòàö³þ îá’ºêò³â ó ðàç³ ïî-
ðóøåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â.

Ç ö³ºþ ìåòîþ ðîçïîðÿäæåííÿì
ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 20.11.2012 ðîêó
¹702 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ðî-
áî÷î¿ êîì³ñ³¿ ïî êîíòðîëþ çà âèêîíàí-
íÿì òðàíñïîðòíîãî çàêîíîäàâñòâà â
ðîáîò³ ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî
òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ” ñòâîðåíî êîì³ñ³þ ïî êîíòðîëþ çà
äîòðèìàííÿì àâòîìîá³ëüíèìè  ïåðå-
â³çíèêàìè óìîâ äîãîâîð³â íà ïåðåâå-
çåííÿ ïàñàæèð³â,

ï³äâèùåííÿ êóëüòóðè îáñëóãîâó-
âàííÿ ïàñàæèð³â òà áåçïåêè ïåðåâå-
çåííÿ ³ äîðîæíüîãî ðóõó, óìîâ ðîáî-
òè âîä³¿â, òåõí³÷íîãî ñòàíó òðàíñïîð-
òíèõ çàñîá³â òîùî.

Íà ïðîòÿç³ çâ³òíîãî ïåð³îäó ïðîâå-
äåíî ï’ÿòü çàñ³äàíü ðîáî÷î¿ êîì³ñ³¿,
íà ÿêèõ ðîçãëÿäàëèñÿ íàñòóïí³ ïèòàí-
íÿ:

- çâåðíåííÿ òà çàÿâè ãðîìàäÿí ç ïè-
òàíü îðãàí³çàö³¿ ïàñàæèðñüêèõ ïåðå-
âåçåíü, ÿê³ ïîòðåáóþòü êîì³ñ³éíîãî
îáñòåæåííÿ;

- ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ ìàðøðóò-
íî¿ ìåðåæ³ ì³ñòà ïðî äîö³ëüí³ñòü ³ñíó-
âàííÿ ìàðøðóò³â 7-1, 7-4

- «²íäóñòð³àëüíà-Îêðóæíà», 27-1,
27-2 «Çàêàðïàòñüêà -Åï³öåíòð», 28-1,
28-2 «Öåíòð-Åï³öåíòð», 20-1 «Ãåíåðà-
ëà Ïåòðîâà-Ï³äãîðÿíñüêà»);

- âíåñåííÿ çì³í äî ñõåì ïðî¿çäó

ìàðøðóò³â 1-1,  1-2,  1-3,  1-4 «²íäóñò-
ð³àëüíà- Åï³öåíòð» (ïðîäîâæåíî ìàð-
øðóòè ³ç çóïèíêè ÇÊË äî çóïèíêè âó-
ë.²íäóñòð³àëüíà â çâ»ÿçêó ç ââåäåííÿì
â åêñïëóàòàö³þ êðóãîâî¿ ðîçâ’ÿçêè);

- çàáåçïå÷åííÿ êîåô³ö³ºíòà ðåãóëÿð-
íîñò³ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü íå
íèæ÷å 90,0 â³äñîòê³â;

- ïðî ãðàô³ê ðîáîòè ìàðøðóò³â 2 -
íàïðÿìîê Ãåíåðàëà Ïåòðîâà, 3 - íà-
ïðÿìîê ²âàíà Ôðàíêà ï³ñëÿ 19.00 ãî-
äèí. ;

- ïðî   äîö³ëüí³ñòü    ñòâîðåííÿ    íî-
âîãî    ìàðøðóòó    «ÇÁÂ³Ê   -Çàë³çíî-
äîðîæíèé    âîêçàë»;

- ïðî ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü ðóõó
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â á³ëÿ îáëàñíî¿
äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ òà àâòîâîêçàëó;

- ïðî ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷åííÿ
ðóõó ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó äî
öåíòðàëüíîãî êëàäîâèùà òà äî

- êëàäîâèùà â ð-í³ «×åðâîíî¿ ãîðè»;
- ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ìàð-

øðóòó 22- «Ðîñâèã³âñüêà-Îêðóæíà».
Ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè Ãîëîâàâ-

òîòðàíñ³íñïåêö³¿, ÂÄÀ² Ìóêà÷³âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî â³ää³ëó ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â
Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³, ïîäàòêîâèìè
îðãàíàìè ïðîâåäÿòüñÿ ðåéäè-ïåðå-
â³ðêè íà ìàðøðóòàõ.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ ðåéä³â-
ïåðåâ³ðîê ïðîâåäåíî äâ³ ðîçøèðåí³
íàðàäè ç ïåðåâ³çíèêàìè, äî íèõ äîâå-
äåíî íåäîë³êè âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ ïåðå-
â³ðîê òà âñòàíîâëåíî òåðì³íè ùîäî ¿õ
óñóíåííÿ.

Çà íåâèêîíàííÿ óìîâ äîãîâîðó â
ïîòî÷íîìó ðîö³ ðîç³ðâàíî äîãîâ³ð íà
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â àâòîìîá³ëü-
íèì òðàíñïîðòîì ç ïåðåâ³çíèêîì -
ïðèâ. ï³äïð. Ñòîðîæåíêî Ã.Ä., â ìè-
íóëîìó ðîö³ – ç ïåðåâ³çíèêîì ÔÃ
«Ìèðîí», ïåðåâ³çíèêîì – ïðèâ.
ï³äïð. Äçÿìêî Â.Ã.
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ñò.

Ñòîèò òðóäà òîò òðóä, ïëîäû êîòîðîãî ñëàäêè. (Êàòîí).

Мукачівський міський
відділ Головного управлі�
ння Державної міграцій�
ної служби України в За�
карпатській області у дні
прийому громадян не
буває порожнім. Сюди
йдуть постійно. Адже у
згаданому відділі все�
мірно узагальнюють
практику застосування
законодавства з питань,
які належать до його
компетенції, розробля�
ють пропозиції щодо
вдосконалення законо�
давчих актів, актів Прези�

ЗНАЙОМТЕСЬ: МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА ДІЄ
дента України, Кабміну
нашої держави... Праців�
ники відділу здійснюють у
межах компетенції офор�
млення матеріалів з пи�
тань прийняття (припи�
нення) громадянства Ук�
раїни..., оформляють, у
відповідності до законо�
давства матеріали за кло�
потаннями про встанов�
лення належності до гро�
мадянства України, офор�
млення документів набут�
тя громадянства України
та їх скасування.

Тут у найстисліші стро�

ки здійснюють оформлен�
ня і видачу громадянам
України, які постійно про�
живають на теренах дер�
жави, документів, що по�
свідчують особу та
підтверджують громадян�
ство, або ж затримують та
вилучають ці документи у
передбачених законодав�
ством випадках. Для тих,
хто збирається за кордо�
ни нашої держави у нас
здають документи на пас�
порти громадянина Украї�
ни для виїзду, а також
приймають документи

для виготовлення про�
їзних документів дітям.

Працівники відділу кон�
тролюють та організову�
ють здійснення реєстрації
(зняття з реєстрації та
місця проживання) пере�
бування фізичних осіб,
ведення відповідних реє�
страційних обліків відпов�
ідно до Закону України
«Про свободу пересуван�
ня та вільний вибір місця
проживання в Україні», а
також здійснюють нелег�
ку процедуру ідентифі�
кації громадян України,

які втратили документи,
що посвідчують їх особу.
Вони також, у відповід�
ності до вимог Порядку
оформлення і видачі пас�
портів громадянина Украї�
ни, проводять процедуру
встановлення особи.

Окрім того, що праців�
ники відділу забезпечують
формування регіональних
баз персональних даних
фізичних осіб у передба�
чених законом випадках,
а також інших баз даних,
формування яких є необ�
хідним для виконання

покладених на ДМС Ук�
раїни завдань, вони ще
неухильно забезпечують,
у межах своїх повнова�
жень, виконання укладе�
них міжнародних дого�
ворів України та здійсню�
ють інші повноваження
передбачені законом.

Іван ПЛЕСКАЧ,
начальник Мукачівсько&
го міського відділу Го&
ловного управління
державної міграційної
служби України в Закар&
патській області

Ïàñïîðòíèé ñò³ë

ÏÎÅÒÈ×ÍÀ ÄÓØÀ ÂÅÒÅÐÀÍÀ

О, рідне Жнятино, оселя.
Тут народився я, зростав,
Рідний поріг, земля священна,
Батьки тут, хай будуть прощені,
У рідній школі тут навчавсь.

Батьки, як вміли, газдували,
Була худоба і земля,
Домашня птиця, одяг ткали.
Ми – діти їм допомагали
Після уроків навчання.

Я тямлю всі сільські мотиви,
Як із батьками на полях
Громадою траву косили,
В стодолі жито молотили,
Звозили сіно на конях.

Ще тямлю корчму, млин і кузню
Всю атрибутику сільську,
Як з дітворою по футболу
Тримали першість, а зимою
Ліпили бабу снігову.

По вірі предки – християни,
Як всі у рідному селі,
І нас молитись научали,
У храм ходити наставляли
В недільні і святкові дні.

Мораль, духовність християнська
У нас в оселі панувала
У вісні і наяву.
Людей ми старших поважали
І на вулиці вітались:
“Слава Ісусу Христу!”

“Щоб добро робити людям,
Старайся завжди сину мій, –
Промовив батько тоном ніжним,
Ця заповідь дана Всевишнім,
Моя це заповідь тобі.

Мета життя – добро творити –
Це древня істина свята,
Але щоби її добитись,
Потрібно много, сину, вчитись –
У школі, в праці, у життя.

Я вдень і ніччю Бога молю.
Мені хотілось, щоб ти
Зазнав на світі кращу долю,
Людей вести вмів за собою
До правди – вищої мети.

Нарешті хочу побажати
Щоб ти був пильним і умів
Облуд від правди відрізняти,
В оселі мир оберігати,
На нашій вулиці святій.”

Коли огляну шлях життєвий
З вершин  80�ти літ,
Що промайнув мов сон миттєвий,
Мені здається – я щасливий,
Я виконав батьків завіт.

В. САВЧУК ,
м. Мукачево,

вересень 2013 р.

Ми, вікове сімейство «Рада старійшин» м. Мукачево,  надзвичайно раді, що в
нашому товаристві є такий творець Савчук Василь Васильович, яким є заступник
голови нашої громадської організації. Це співучий гірський орел, який на наших
зібраннях задає тон цікавих життєво�оригінальних думок. А коли заспіває коло�
мийки, народні пісні, то у всіх барвах  розкривається наш Карпатський край. Вида�
на ним віршована книга – це поетичні спогади про односельчан села Великий
Бичків на Рахівщині.

До речі, наше братство було створено в січні 1999 року, являється одним з пер�
ших громадських організацій в нашому краї. Це колишні працівники міськкому
партії, міськвиконкому, господарські керівники, лікарі, літописці�журналісти,
військовослужбовці середній вік яких складає 75 років. Слава Богу ми в дорозі,
слава Богу, ми в путі…

В. МАРКУЛІН,
Голова «Ради старійшин» м.Мукачево

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ «РУКА В РУЦІ»
2013 рік в Україні проголошений Роком дитячої творчості

  22 листопада 2013 року в Мукачівському Будинку школярів відбудеться благодійна
акція «Рука в руці». Ця назва не є випадковою, адже будь�яка допомога – це рука
підтримки для тих, хто її потребує. Кошти, зібрані під час акції підуть в фонд розвитку
дитячої творчості в дитячих будинках міста.

В рамках благодійної акції творчими колективами закладу буде представлена кон�
цертна програма. Також буде організований ярмарок�розпродаж виробів, поробок та
картин, створених вихованцями гуртків Будинку школярів.

Заздалегідь висловлюємо подяку людям і організаціям, які виявлять бажання прий�
няти участь в цьому святі благодійності і таким чином примножать в цьому світі доб�
роту та радість, проявлять соціальну відповідальність і гуманізм в час, коли байдужість
до проблем людей стала звичайним явищем.

Прес&центр Мукачівського Будинку школярів

Чудову нагоду долучитися
до високого поетичного ми�
стецтва мали учні Мукачівсь�
кої ЗОШ І�ІІІ ступенів №10 та
представники міської гро�
мадської організації Всеук�
раїнського об’єднання «Со�
юзу українок». Завдячуючи

Леся Українка у творчості
      та житті...

великим шанувальникам та
поціновувачам рідного ук�
раїнського слова Степану
Жуку та Валентині Попе�
люшці вони не тільки змог�
ли поринути у світ витонче�
ного поетичного слова без�
смертної Лесі Українки, але
й доторкнутися до життя
однієї з найяскравіших зірок
на небосхилі вітчизняної
поезії.

Лесине слово чарує, Леси�
не слово зворушує... Слуха�
ючи його стаємо часточкою
її самої, її переживань та
мрій, її незламного прагнен�
ня до життя. І Валентина По�
пелюшка, і Степан Жук, і ке�
рівник міського осередку
«Союзу українок» Людмила
Оленушинець змусили ири�

сутніх ще раз пережити хви�
лювання та радість від гар�
ного та багатого поетичного
слова.

Присутній на святі секре�
тар Мукачівської міської
ради Іван Маняк висловив
щиру вдячність усім тим, хто
долучився до проведення
мистецького заходу «Голос
через сторіччя», а також ви�
конав почесну місію, вручив�
ши почесні грамоти викон�
кому Мукачівської міської
ради активістам наших «со�
юзянок», шанованим у місті
людям Юзефі Комарницькій
та Софії Коваль.

Відділ з питань внутріш&
ньої політики Мукачівсько&
го міськвикокному, для га&
зети «Мукачево»

Дитяча художня школа імені
Міхая Мункачі продовжує пра�
цювати над вдосконаленням
навчально – виховного проце�
су. Представники школи взяли
участь у II Міжнародному конг�
ресі «Етнодизайн: Європейсь�
кий вектор розвитку і націо&
нальний контекст», який про�
ходив з 16 по 18 жовтня 2013
року в місті Полтава, на базі
Полтавського національного
педагогічного університету ім.
В.Г. Короленко.

Заступник директора ДХШ
ім. М.Мункачі Раїса Дорожнікова виступила
з доповіддю на тему: «Навчальна програма
з рисунку, живопису, композиції, скульпту�
ри для дитячих художніх шкіл» (власний
досвід). Викладачами школи, а саме: Раї�
сою Дорожніковою, Сергієм Кіреєвим, Те�
тяною Шпонтак та Іваном Барановим був
розроблений проект програми для образот�
ворчих відділів дитячих шкіл мистецтв. Ця
програма бере участь у Всеукраїнському
конкурсі навчальних програм для мистець�
ких шкіл. Проект програми високо оцінив Є.
Антонович – співголова оргкомітету конгре�
су, кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри етнодизайну та дизайну
реклами, ректор інституту реклами м. Київ.

Представники дитячої художньої школи
ім. М.Мункачі Раїса Дорожнікова та викла�
дач скульптури Єва Чепурнова за планом
конгресу вивчили досвід роботи національ�
ного музею – заповідника Українського гон�
чарства в селі Опішному, Решетилівського
художньої професійного ліцею. Мирго�
родського художньо�промислового колед�
жу ім. М.Гоголя, відвідали виставки і май�
стер� класи з кераміки, гончарства, кили�
марства і гобеленів.

Ще одна перемога дитячої художньої
школи імені Міхая Мункачі

Раїса Дорожнікова поділилася досвідом
роботи дитячої художньої школи ім. М.Мун�
качі та спромоглася зібрати методичну літе�
ратуру і посібники з виготовлення іграшок�
мотанок, різьби, основам композиції обра�
зотворчого мистецтва. Дидактичний мате�
ріал на електронних носіях по виготовленню
витинанки, каталоги виставок та теоретич�
ну літературу.

Подібного рівня заходи дозволяють до�
лучитися до вирішення проблем мистець�
кої освіти, збагатити навчально�виховний
процес художньої школи інноваційними ви�
даннями, використати в роботі унаочнення
з методами послідовної роботи, вивчити
досвід роботи народних митців.

Академічна дитяча художня школа ім.М.
Мункачі є базовою школою для образотвор�
чих відділів шкіл естетичного виховання об�
ласті. В школі вивчаються предмети: рису�
нок, живопис, композиція, скульптура та істо�
рія мистецтва, які дозволяють виховати в
учнів шанобливе ставлення до культурних
цінностей України.

Сергій КІРЕЄВ,
директор ДХШ ім. М. Мункачі

/для газети “Мукачево”/

Пропонуємо написаний  В.В. Савчуком вірш «РІДНЕ ЖНЯТИНО»,—
з теплими спогадами про односельчан і присвячений  дорогій

і  коханій дружині Тетяні Костянтинівні та  народному депутату
України від Закарпаття В.І. Балозі



 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 3�х кімнатна кварти�
ра в ДОСах з повним євроремон�
том, умебльована, під охороною з
камерою відеонагляду.  Є двір. Ціна
300 у.о. Тел.: 050 811 15 36

     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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  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

     Продается 2�х комнатная кварти�
ра в 4�х квартирном кирпичном доме
по ул. 26 октября. Застекленный бал�
кон, подвал, место для гаража.

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

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

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

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

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

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

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

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

Стан квартири: потрібен ремонт,
центральне опалення відімкнене.

Тел. 0506001388 Альона.

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

Зверт.  0663800128.

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

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

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

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

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

     Продається  2�кімнатна квартира
в Мукачеві  на вул. Одеській, 4�й, 2 по�
верх 4�поверхового будинку. Дах над�
ійно критий. Автономне опалення, ме�
талопластикові вікна і нові двері.
Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

     Продається або розмінюєть"
ся на 2"х кімнатну квартиру  бу"
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га, госпо"
дарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

     Продається недорого невеликий
будиночок у Мукачеві.

Дзвонити 095�137�70�56.
     Продається  3�кімнатна 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.

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.

     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.

     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 бетонна 20х20х2 см (90
шт) піч “Перемога” (цегляна топка,
бачок, 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.

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.

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.

РЕАЛІЗУЄМО ЗІ
СКЛАДУ  ПЕРЛІТ М"100

(теплоізоляційний і агроперліт)
для вирощення садово�го�
родніх культур і розсади квітів.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

УСТРОГЙСТВО СТЯЖЕК
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

на основе вспученого прлита
в особняках и квартирах этаж�
ных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ФІРМІ ПОТРІБНІ
ПРАЦІВНИКИ

Торгові  агенти з власним  ав�
тотранспортом віком до 30
років., водій –експедитор  кате�
горії С зі стажем  від 3�х років
віком до 40 років для роботи по
області.

Зверт. 050"3726088.
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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

     Втрачені документи, що засвідчують право влас�
ності на квартиру у с. Синяк Мукачівського району – буд.
5 кв. 23, видані гр. Вишневській Олені Петрівні, вважати
недійсними

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

Сервіс�центр FREZER
(Мукачево)  пропонує:

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

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

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

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

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

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

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



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

44 (995)44 (995)44 (995)44 (995)44 (995)
 10 10 10 10 10 7 ëèñòîïàäà  2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ãäå ìíîãî òàéí, òàì ìíîãî ïðåñòóïëåíèé. (Â. Øâåáåëü).Ãäå ìíîãî òàéí, òàì ìíîãî ïðåñòóïëåíèé. (Â. Øâåáåëü).Ãäå ìíîãî òàéí, òàì ìíîãî ïðåñòóïëåíèé. (Â. Øâåáåëü).Ãäå ìíîãî òàéí, òàì ìíîãî ïðåñòóïëåíèé. (Â. Øâåáåëü).Ãäå ìíîãî òàéí, òàì ìíîãî ïðåñòóïëåíèé. (Â. Øâåáåëü).

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

Êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³ Ìóêà÷³âñüêîãî äèòáóäèí-
êó-³íòåðíàòó  âèñëîâëþº ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ ðî-
äèí³ Ãàâðèëåöü ç ïðèâîäó ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³
êîëèøíüîãî ïðàö³âíèêà íàøîãî – çàêëàäó

ÃÀÂÐÈËÜÖß Ìèõàéëà Àíäð³éîâè÷à.
Íåõàé çåìëÿ áóäå éîìó ïóõîì, Öàðñòâî éîìó

Íåáåñíå.

15.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³
ç óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.35, 01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Êðèê ñîâè".
22.45 "Í³ìåöüêà ãîëîâîëîìêà".

ÑÒÁ
05.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Ìîâ÷àç-
íèé ñâ³äîê". 06.30, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.10, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.50 "Ìîÿ ïðàâäà. Àíäð³é
²ñêîðíºâ. Õîëîñòÿê ç êðèæàíèì
ñåðöåì". 10.45, 01.30 Õ/ô "ß
ùàñëèâà"(1). 12.45 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè
æ³íîê". 15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.05 "Êóá - 4". 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 4". 00.15 "Îäèí çà âñ³õ".
03.05 Õ/ô "Òðè äí³ â Ìîñêâ³"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10
Ò/ñ "Â³äáèòîê ëþáîâ³" (1). 13.10
Ëþáëþ! ×åêàþ! 14.10, 17.20,
22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.00,
03.45 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/
ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1).
19.20, 04.30 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöü-
êèé. Ãëàâà òðåòÿ" (1). 22.00,
03.15 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Õ/ô "Ïî-
òðîøèòåë³" (2). 01.45 Õ/ô "Áó-
äèíîê ó ê³íö³ âóëèö³" (3).

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, 21.05 Êðà¿íà Ó.
11.00, 00.30 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ïðèíöåñà òóò ß!.
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³". 22.10
Â³òàëüêà. 23.10 Äóðíºâ+1. 23.50 Ò/
ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.20 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 02.05 Òâîþ ìàìó! 02.30 Äî
ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë

07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00 Õ/
ô "×óìîâà ï'ÿòíèöÿ". 11.00, 18.00,
22.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.25

Äåíü. 13.15, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.10 Ò/ñ "Íþõà÷". 23.25 Õ/ô "×åð-
âîíèé Êàïåëþøîê" (2). 01.20 Ïðî-
âîêàòîð. 02.25 Õ/ô "Âî¿íè ñâ³òëà"
(2).

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. 17.35, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Êðèê ñîâè". 22.45 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè.23.30
"Ñâîáîäà òà ñïðàâåäëèâ³ñòü".

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîëþâàííÿ íà
á³ëÿâêó". 06.10, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 07.55, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.30 Õ/ô "Ìàìà
ìèìîâîë³"(1). 11.55 Õ/ô "Ç ïðèâ³òîì,
Êîçàíîñòðà"(1). 13.55 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â". 15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.10
"Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ". 22.25 "Âðÿ-
òóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2". 23.25 "Êîõà-
íà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 02.00
Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
09.10, 13.10, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà òðåòÿ" (1). 12.00, 04.35 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 03.55 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00, 03.25
Ïîä³¿ äíÿ. 22.30 Òàºìíèé êîä çëà-
ìàíî. Ëþáîâ. 23.30 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³ 5" (2). 01.30 Õ/ô "Ïîòðîøèòå-
ëè" (2). 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

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, 21.05 Êðà¿íà Ó.
11.00, 00.30 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ïðèíöåñà òóò ß!
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³".
22.10 Â³òàëüêà. 23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 01.20 Òåîð³ÿ çðàäè. 02.05
Òâîþ ìàìó! 02.30 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-

äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.20, 14.40 Ò/
ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.20, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.10 Ò/ñ "Íþõà÷". 23.25 Õ/ô "Õðà-
íèòåëü" (2). 01.25 Ñòîï-10. 02.20
Õ/ô "Êàðòêîâèé áîðã" (2).

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. 17.35, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Øóëåð". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30
"Ïîë³òèêà".

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Âáèâñòâî íà
ñòðàóñèí³é ôåðì³. 06.50, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!" 08.45, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.10
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ó øëþá³ ç³ çâ³ðîì".
11.10 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ". 13.55
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 15.00 "Çâà-
íà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô -
3". 01.55 Õ/ô "Ç ïðèâ³òîì, Êîçàíîñ-
òðà"(1). 03.25 Õ/ô "Äîðîãà äîäî-
ìó"(1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Òàºìíèé êîä çëàìàíî. Ëþáîâ.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà òðå-
òÿ" (1). 12.00, 04.50 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 16.00, 03.25 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 04.10 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00, 02.55
Ïîä³¿ äíÿ. 22.30 Òàºìíèé êîä çëà-
ìàíî. Êîä Äæîêåðà. 23.30 Ò/ñ "Ìåíò
ó çàêîí³ 5" (2). 01.30 Ò/ñ "Ôîðñ-ìà-
æîðè 2" (2). 05.40 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí.

Ò Å Ò
07.30 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 09.55, 21.05
Êðà¿íà Ó. 11.00, 00.30 Ò/ñ "Òà, ùî
ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/
ñ "ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55 Ïðèíöå-
ñà òóò ß! 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó.
16.00 Ò/ñ "Áðàòè". 18.00 Ìîäó íà-
ðîäó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³". 22.10
Â³òàëüêà. 23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 01.20 Òåîð³ÿ çðàäè. 02.05 Òâîþ
ìàìó! 02.30 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê./ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê./
ñ. 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ. 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:25 -  "Ñïîðò ×àñ". 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 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. 09.00,
20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàíäà".
10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
18.00, 22.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20,
14.30 Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
15.55 Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà-
2". 16.55 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàé-
öåâî¿". 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 19.15
Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 00.20 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèêè âàìï³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ "Òðåòÿ
ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ". 02.50 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.55, 04.00, 04.45
Çîíà íî÷³. 03.00 ²âàí Ìàçåïà.

×ÅÒÂÅÐ, 14 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿-
íà on line. 07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.25 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó" 27ñ. (1). 10.05 Ò/ñ "ÌîíòåÊ-

Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55
Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà-2". 16.55
Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
19.00, 00.30 Ðåïîðòåð. 19.15 Àá-
çàö!. 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàí-
äà". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00 Ñï³âàé,
ÿêùî çìîæåø. 00.40 Ò/ñ "Ùîäåííè-
êè âàìï³ðà" (2). 01.35 Ò/ñ "Òðåòÿ
ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ". 02.25 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.30, 03.30 Çîíà
íî÷³.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 12 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 09.45 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñ-
òó" 26ñ. (1). 10.30 Ò/ñ "Àãåíò îñîá-
ëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ" 12ñ.(çàêë.).
11.20 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.25 Çíàê ïèòàííÿ. 12.40 Õ/ô "Â³éíà
³ ìèð" 1,2ñ.(1). 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.35 Êðîê äî ç³ðîê. 16.20 Ò/ñ "Òàº-
ìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 25ñ.(1). 17.05
Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 16ñ. (1). 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò .19.10 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 19.35 Ôîðìóëà çàõèñòó.
19.50 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Øîó
ïðîäîâæóºòüñÿ" 1÷.. 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Øîó ïðîäîâæóºòüñÿ" 2÷. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.15 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.05 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.05 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ëþ-
áîâ òà ïîêàðàííÿ" (1).  11.25
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.30,
13.30, 02.15 Ò/ñ "Ïèëüíà ðîáîòà".
14.30, 15.40, 20.15, 21.25 Ò/ñ "Êðèê
ñîâè". 16.45, 03.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 22.35 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 00.20,
04.10 Õ/ô "Êîðîë³ âóëèöü" (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 "Áðàòè çà îá-
ì³íîì". 11.20, 12.20, 03.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.45 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.45
Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ". 18.00, 04.40
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.05 Ò/ñ "Ïàñ³÷íèê". 20.00, 03.15
"Ïîäðîáèö³". 01.35 Õ/ô "Ïîë³öåéñü-
êèé ç Áåâåðë³-Õ³ëëç" (2).

 ICTV
05.10 Ñâ³òàíîê. 06.10, 07.25 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.20 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.35 Ãîëîâíà ïðîãðàììà.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 09.10, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30,
14.35 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè.

ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11.05- Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ. 11:50 - Äîê./ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ. 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - "×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
06.15, 13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".  07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00, 20.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàíäà". 10.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 22.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.30 Kids
Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ
"Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà-2". 16.55 Ò/
ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
19.00, 00.20 Ðåïîðòåð. 19.15 Àá-
çàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00 Çíàé-
òè êðàéíüîãî. 00.30 Ò/ñ "Ùîäåííèêè
âàìï³ðà" (2). 01.20 Ò/ñ "Òðåòÿ ïëà-
íåòà â³ä ñîíöÿ". 02.10, 03.15 Çîíà
íî÷³. 02.15 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ. 03.20
Ðîçêâ³ò óêðà¿íñüêîãî ê³íî.

ÑÅÐÅÄÀ, 13 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿ-
íàìè. 10.00 Ïðÿìå âêëþ÷åííÿ
ç Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
10.15 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 1ñ.(1).
11.15 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Ðà¿ñà
Êèðè÷åíêî. Ä³àãíîç - Íàðîäíà".
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.15 Ôîðìóëà çàõèñòó.
12.25 Êîðäîí äåðæàâè. 12.40
Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß.
13.00 Ñâ³òëî. 13.25 Õ/ô "Â³éíà
³ ìèð" 3ñ. (1). 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.35 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 16.20 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" 26ñ. (1). 17.10
Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 17ñ.(1).
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10
Êîíöåðò "Ñâÿòêóþòü äðàêîíè ³
êðîëèêè" 1÷.. 20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó .21.45
Êîíöåðò "Ñâÿòêóþòü äðàêîíè ³
êðîëèêè" 2÷. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.15 Ñïîðò. 23.25
Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 00.15 Ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Óìîðà". 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.55, 03.45 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ
"Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 11.25
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.30,
13.30, 02.15 Ò/ñ "Ïèëüíà ðîáîòà".
14.30, 15.40, 20.15, 21.25, 22.35 Ò/
ñ "Êðèê ñîâè". 16.45, 04.00 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 00.10 "Òà÷êè - 2".
00.35, 04.25 Õ/ô "Êîðîë³ âóëèöü-2"
(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, 20.30 Ò/ñ "Áðàòè çà îáì³íîì".
11.20, 12.20, 03.55 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-
ðîá³òíèöÿ". 18.00, 04.40 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïàñ³÷íèê". 20.00, 03.15 "Ïîäðîáèö³".
01.40 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêèé ç Áåâåðë³-
Õ³ëëç 2".

 ICTV
05.10 Ñâ³òàíîê. 06.10, 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 Àíåê-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 11 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
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13.15 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ. 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. 15.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.35
Æèòòÿ íà ð³âíèõ.  15.55 Ðîÿëü â
êóùàõ. 16.35 Ôîëüê-music. 17.40
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.05 Àãðî-News.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.35 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.45 Ñ³ëüðàäà. 19.10 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà "Ïîêà ÿ ïîìíþ, ÿ æèâó".
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Çíàê ïè-
òàííÿ. 21.55 Ê.Íîâèêîâà, Â.Äàíè-
ëåöü, Â.Ìî¿ñåºíêî çàïðîøóþòü.
22.25 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ñïîðò.
23.20 Ïîãîäà. 23.25 Íà ñëóõó.
23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.15 Ôåñ-
òèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.55 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ
òà ïîêàðàííÿ" (1).  11.00 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.05 "Ø³ñòü
êàäð³â". 12.50 Õ/ô "Òàêñ³ - 3". 14.45,
01.55 Õ/ô "Êâàðòèðàíòêà" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15, 21.25 Ò/ñ
"Êðèê ñîâè". 22.35, 04.55 "Ãðîø³".
00.10, 03.25 Õ/ô "Ïîãðàáóâàííÿ
êàçèíî" (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 Õ/ô "Ñóñ³äè çà ðîçëó÷åííÿì".
11.10, 12.20 Ò/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.45 "Æäè ìåíÿ". 18.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïàñ³÷íèê". 20.00, 01.35 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Áðàòè çà îáì³íîì" . 23.35
Ò/ñ "Êóë³íàð".

 ICTV
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 10.20 Ò/ñ "Ïàñòêà". 12.20,
13.00, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.35 Õ/ô "²íä³àíà Äæîíñ ³ Õðàì
Äîë³". 16.05 Õ/ô "²íä³àíà Äæîíñ ³
êîðîë³âñòâî êðèøòàëåâîãî ÷åðåïà".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 20.10 Ò/ñ "Íþõà÷".
23.15, 03.15 Ñâîáîäà ñëîâà. 01.20
Õ/ô "Âèä³ííÿ ñìåðò³" (2). 03.00 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
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".
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

1 çà 100 ãîäèí. 12.00 ßê äâ³ êðàïë³.
15.00 Õ/ô "Ìîíðî" (1). 17.00, 19.20
Ò/ñ "Ïðè÷àë ëþáîâ³ ³ íàä³¿" (1). 21.30
Ò/ñ "Íàõàáà" (1). 01.45 Õòî ã³äíèé
á³ëüøîãî?

Ò Å Ò
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 11.20 Ì/

ô "Êóíã-Ôó Êðîëèê" (1). 12.55 Ò/ñ
"Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 16.35
Ì/ô "Íîâ³ ïðèãîäè Ñò³÷à" (1). 17.45
Õ/ô "Í³÷ ó ìóçå¿ 2" (1). 19.55 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³". 22.00 Âåëèêà ð³çíè-
öÿ. 00.15 Õ/ô "Ïðèâèä ó ìàøèí³"
(2). 02.05 Äî ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
07.50 Çíàéòè êðàéíüîãî. 09.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.  10.00 Â³éíà
ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè Øåôà. 12.05
Øóðî÷êà. 13.10 Ðóä³. 14.10 Äî-
ðîñë³, ÿê ä³òè. 15.10 Âæå êîòðèé
äåíü. 16.10 Ïðî ùî ãîâîðÿòü òâà-
ðèíè. 17.35 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.00
Ì/ô "²ëëÿ Ìóðîìåöü ³ Ñîëîâåé Ðîç-
á³éíèê". 19.50 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³
â'ÿçåíü Àçêàáàíà". 22.35 Õ/ô "Òåì-
íèé ñâ³ò" (2). 00.45 Õ/ô "Íàøà ëþ-
äèíà â Ãàâàí³". 02.35, 03.50 Çîíà
íî÷³. 02.40 Ëåîïîëüä, àáî âòå÷à â³ä
ñâîáîäè. 03.10 Ìàðêî Êðîïèâíèöü-
êèé. 03.55 Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî-
ãî ê³íî.
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09.00 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 09.50
Îêîëèöÿ. 10.25 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì
ç Þ.Àêóí³íîþ. 10.50 ßê Âàøå çäî-
ðîâ'ÿ? 11.50 Êðîê äî ç³ðîê. 12.40
Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 13.40 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 14.40 Çîëî-
òèé ãóñàê. 15.05 Êàðàîêå äëÿ äî-
ðîñëèõ. 16.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæ-
äåíü. 16.35 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
Ì.Ìîçãîâîãî "Ìð³ÿëîñü, áàæà-
ëîñü, íå çáóëîñü". 18.10 Ôåñòè-
âàëü ãóìîðó "Óìîðà". 20.30 Ìè
õî÷åìî, ùîá âè çíàëè. 20.40 Ãî-
ëîâíèé àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà
õðîí³êà.  21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.55 Ïîë³òòåàòð. 22.15 Ôåñòè-
âàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíå-
ñó. Ï³äñóìêè.  23.35 Îë³ìï³éñü-
êèé âèêëèê. 23.55 Òîê-øîó "Äðó-
æèíà". 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
02.10 Íàø ñïîðò. Îë³ìï³éñüêèì
êóðñîì. 02.20 ßê öå?.

 Êàíàë «1+1»
06.10, 03.10 Õ/ô "Ñèìïàòè÷í³ âäîâè
êðàùå ö³ëóþòüñÿ" (1). 07.50
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.25 "ÒÑÍ". 09.00
"Ëîòî-çàáàâà". 10.00 "Ñóïåðãåðî¿".
10.35, 05.30 "Ñìàêóºìî". 11.10 Õ/ô
"Âñå ïî÷àëîñÿ ó Õàðá³í³". 19.30
"ÒÑÍ-Òèæäåíü". 20.15 "Áèòâà
õîð³â". 22.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.20 "Ùî? Äå? Êîëè? 2". 00.25
"Àëüìàíàõ óêðà¿íñüêèõ
êîðîòêîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â". 01.45
Õ/ô "Êâ³òêà äèÿâîëà" (2). 04.35
"×îòèðè âåñ³ëëÿ".

17.35 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 18.55 "Ïîëå
÷óäåñ" .20.00 "×àñ". 20.30 "Óí³âåð-
ñàëüíèé àðòèñò". 22.40 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.35 Õ/ô "Êèòàéñüêèé
ñåðâ³çú". 01.20 Õ/ô "Ãîëîâíîþ âó-
ëèöåþ ç îðêåñòðîì". 02.55 Õ/ô "Ôàí-
òàç³ÿ íà òåìó ëþáîâ³".

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Áàòüê³âñüêà
íàóêà". 06.45 Õ/ô "Îàçèñ êîõàííÿ"(1).
08.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 10.10, 15.45 Õ/ô "Ñ³ìåé-
íèé ä³ì"(1). 14.45 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.00,

22.40 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 01.00 "Êóá - 4".
02.30 Õ/ô "Êâ³òè â³ä ïåðåìîæö³â"(2).
04.10 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Òàºìíèé êîä çëàìàíî. Äóì-
êà. 07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.20, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 21.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà òðåòÿ" (1). 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ" (1). 19.20, 03.15 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 22.00, 02.45 Ïîä³¿ äíÿ.
23.20, 04.40 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 5"
(2). 01.20 Ò/ñ "Ôîðñ-ìàæîðè 2" (2).

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
Ãàðô³ëäà" (1). 09.55 Êðà¿íà Ó. 11.00,
00.25 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ëþáîâ ç ìàéáóò-
íüîãî. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00
Ò/ñ "Áðàòè". 18.00 Ìîäó íàðîäó.
19.00 ²êîíà ñòèëþ. 20.15 Õ/ô "Í³÷
ó ìóçå¿ 2" (1). 22.35 Òóç³ê & Áàðáîñ
øîó. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
01.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 02.05 Òâîþ
ìàìó! 02.30 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.00 -
Äîê./ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 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 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê./ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 -
Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ". 19:25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 21:55 - "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ
.22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00,
20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàíäà".
10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
18.00, 22.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20,
14.30 Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
15.55 Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà-
2". 16.55 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàé-
öåâî¿". 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 19.15
Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 00.20 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèêè âàìï³ðà" (2). 01.15 Ò/ñ "Òðåòÿ
ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ". 02.50, 03.45
Çîíà íî÷³. 02.55 Çàãóáëåíèé ðàé.

ÑÓÁÎÒÀ, 16 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.45 Êðèâå äçåðêàëî. 08.00 ªâðî³-
íòåãðàö³ÿ. 08.15 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 08.30 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.05
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.15 Àðì³ÿ. 09.30

ð³ñòî" 2 ñ.(1). 10.55 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í? 11.20 Íåõàé Âàì áóäå êîëüî-
ðîâî!. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.35 Ïðåì"ºðà. Ä/ô
"Ñâ³ò Ìàêñèìà". 13.20 Êíèãà.ua.
13.40 Õ/ô "Â³éíà ³ ìèð" 4ñ.(1). 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40 ßê öå? 16.15
Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 27ñ.
(1). 16.55 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 18ñ.
(1). 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.30 Ïðî
ãîëîâíå. 19.50 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò.
Ùåðáàòþê. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Ôå-
ñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.15 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

     Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 23.55,
03.30 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ
òà ïîêàðàííÿ" (1). 11.20, 12.20, 02.00
Ò/ñ "Ïèëüíà ðîáîòà". 13.20, 14.30,
15.35, 20.15, 21.25, 22.35 Ò/ñ "Êðèê
ñîâè". 16.45, 03.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 19.30 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íî-
âèí". 00.10, 04.10 Õ/ô "Ñàôàð³" (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".
9.10, 20.30 Ò/ñ "Áðàòè çà îáì³íîì".
11.20, 12.20, 03.55 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-
ðîá³òíèöÿ". 18.00, 04.40 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïàñ³÷íèê". 20.00, 03.10 "Ïîäðîáèö³".
01.40 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêèé ç Áåâåðë³-
Õ³ëëç 3".

 ICTV
05.10 Ñâ³òàíîê. 06.15, 07.30 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.20 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.35 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³
.08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30,
14.45 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.20, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.10 Ò/ñ "Íþõà÷". 23.20 Õ/ô "Ðóñ-
ëàí" (2). 01.20 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
02.15 Õ/ô "Õðàíèòåëü" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!".
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.30 Ò/ñ "Äîìðîá³ò-
íèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø
÷àñ" .16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.35, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Øóëåð". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30
"Ïðîòè íî÷³".

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Ãðåõîâíà ïðè-
ñòðàñòü". 06.55, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.50, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.15 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Îñîáëèâî íåáåçïå÷í³ êóìè-
ðè". 11.10 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 01.00 Õ/ô "Æ³íî-
÷à ðîáîòà ç ðèçèêîì äëÿ æèòòÿ"(1).
03.05 Õ/ô "Òðèäöÿòü òðè"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Òàºìíèé êîä çëàìàíî. Êîä
Äæîêåðà. 07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Ïîä³¿. 07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
09.10, 13.10, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà òðåòÿ" (1). 12.00, 04.50 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00, 03.25 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!
Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 04.10 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00,
02.55 Ïîä³¿ äíÿ. 22.30 Òàºìíèé êîä
çëàìàíî. Äóìêà. 23.30 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³ 5" (2). 01.30 Ò/ñ "Ôîðñ-ìàæî-
ðè 2" (2). 05.40 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

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, 21.05 Êðà¿íà Ó.
11.00, 00.30 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ïðèíöåñà òóò ß!
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Áðà-
òè". 18.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³". 22.10 Â³òàëüêà. 23.25
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.20 Òåîð³ÿ
çðàäè. 02.05 Òâîþ ìàìó! 02.30 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".

Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê. 09.55 Ìî-
ìåíòè æèòòÿ. 10.55 Äîðîñë³ ³ãðè.
12.10 Õ/ô "Êàëèíà ÷åðâîíà "(1).
14.00 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 15.00 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 16.05 Êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà "Ìóçèêà íàñ ç'ºäíàëà".
Â.Äàíèëåöü ³ Â.Ìî¿ñåºíêî. 17.10
Çîëîòèé ãóñàê. 17.35 Óêðà¿íñüêèé
àêöåíò. 18.00 Ñï³âàº Î.Ïåêóí.
20.35 Êðîêè íà Çàõ³ä. 20.45 Ñëîâî
ðåã³îíàì. 20.55 Ìåãàëîò. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Áåç öåíçóðè.
22.00 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñó-

ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Óêðà¿-
íñüêà ï³ñíÿ ðîêó. 00.50 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 01.45 Ñëîâî ðåã³îíàì. 01.55
Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà"
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.05 "Íà-
ùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíà-
òåíêîì.

Êàíàë «1+1»
08.15, 19.30 "ÒÑÍ". 09.00 "Õòî òàì?".
10.00 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ". 10.05
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 10.50 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ - 1". 11.55 "Ì³íÿþ æ³íêó -
8". 13.25 "Áèòâà õîð³â". 15.30 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 15.45 "Ñóïåð-
ãåðî¿". 16.25 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 4". 20.00
"Âèøêà". 22.20, 03.55 Õ/ô "Ãîëîäí³
³ãðè" (2). 01.10 Õ/ô "Êâ³òêà äèÿâîëà"
(2).

IÍÒÅÐ
07.25 Ò/ñ "Áðàòè çà îáì³íîì". 09.30
"Âñå äëÿ ìàìè". 10.00 Ä/ô "Åïîõà
Ï'ºõ". 11.00, 01.20, 03.15 Ò/ñ "Êî-
õàííÿ, ÿê íåùàñíèé âèïàäîê". 15.10
Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà". 18.00, 20.30 Ò/ñ "Ñàìîòí³
ñåðöÿ". 20.00, 02.45 "Ïîäðîáèö³".
22.25 "Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñü-
êè 2013". 23.25 Õ/ô "Ïîìèëêè êî-
õàííÿ".

ICTV
05.05 Ñâ³òàíîê. 06.25 Êîçèðíå æèò-
òÿ. 06.55 Õ/ô "Ì³ñòî ïðèâèä³â".
08.55 Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à.
10.40 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.40 Çà
êåðìîì. 12.00 ÏóÒÜÎâà êðà¿íà.
12.20, 19.55 Ò/ñ "Íþõà÷". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 22.00 Õ/ô "Ìå-
òîä Õ³ò÷à". 00.35 Õ/ô "Õåíêîê". 02.10
Õ/ô "Ïîäâ³éíå áà÷åííÿ" (2).

ÎÐÒ
05.35 Õ/ô "Ùàñëèâà, Æåíüêà!" 06.55
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!". 07.40
"Ñìåøàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 07.55
"Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè". 08.45 "Ñëî-
âî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê". 09.55
"²ãîð Ë³âàíîâ. Ç ÷èñòîãî ëèñòà".
11.15 "²äåàëüíèé ðåìîíò". 12.10
"Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä". 15.25,
17.15 Ò/ñ "Âåïð". 17.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 18.05 "Óãàäàé ìåëîä³þ". 18.40
"Õâèëèíà ñëàâè. Øëÿõ íà Îë³ìï!".
20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 22.10 "Âñòèãíóòè äî îï³âíî÷³".
22.45 "Ìèêîëà Íîñêîâ. "Öå çäîðî-
âî!". 00.20 Õ/ô "Ïîäîðîæ ìñüº Ïåð-
ð³øîíà". 01.45 Õ/ô "Ðåïîðòàæ". 03.15
Ò/ñ "Çàìîðîæåíà ïëàíåòà".

ÑÒÁ
05.30 Õ/ô "Â çîí³ îñîáëèâî¿
óâàãè"(1). 06.50 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 07.40 "¯ìî âäîìà". 08.45
"Âñå áóäå ñìà÷íî!" 09.45 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 3". 14.15 "Íàö³îíàëüíå
òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6". 19.00
"Õ-Ôàêòîð - 4". 22.00 "Ìîÿ ïðàâäà.
Çâàæåí³ òà Ùàñëèâ³. Êîõàííÿ ïðîòè
ê³ëîãðàì³â". 23.10 "Õ-Ôàêòîð - 4.
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 00.30
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 02.05 Õ/ô
"Â³äïóñòêà çà âëàñíèé ðàõóíîê"(1).
03.05 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 02.50, 05.05 Ò/ñ "Ìåíò ó çà-
êîí³ 5" (2). 07.00, 19.00, 02.30 Ïîä³¿.
07.10 Õ/ô "Äàäë³ ñïðàâåäëèâèé" (1).
08.55, 10.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 11.00

IÍÒÅÐ
05.55 Õ/ô "Ïîìèëêè êîõàííÿ". 07.30
Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà". 09.25 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî". 10.00 "Îðåë ³
Ðåøêà. Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 11.00 "Îñ³-
ííÿ êóõíÿ". 12.00 Ò/ñ "Ñàìîòí³ ñåð-
öÿ". 16.00 Õ/ô "Â î÷³êóâàíí³ âåñ-
íè". 18.00 Øîó "Îäíà ðîäèíà".
20.00, 04.15 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
20.45 "Äí³ Óêðà¿íè ó Âåëèêîáðè-
òàí³¿". 21.15 Ò/ñ "Êîõàííÿ ç âèïðî-
áóâàëüíèì òåðì³íîì". 01.10 Õ/ô
"Ëþáèòè ïî-ðîñ³éñüêè 2" (2).

 ICTV
05.45 Ñâ³òàíîê. 07.00 Êâàðòèðíå
ïèòàííÿ. 07.55 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 08.15 Äà÷à. 08.55 Õ/ô "Ì³ñòî
ïðèâèä³â". 11.00 Êîçèðíå æèòòÿ.
11.40 Òàê$i. 12.05, 19.55 Íàøà
Russia. 12.20 Ìàøèíà ÷àñó. Òåëå-
ïîðò-øîó. 14.15 Õ/ô "Ìåòîä Õ³ò÷à".
16.50 Õ/ô "Õåíêîê". 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 20.35 ÏóÒÜÎâà êðà¿íà. 21.00
Ãîëîâíà ïðîãðàììà. 22.05 Õ/ô "ß -
ëåãåíäà" (2). 00.05 Õ/ô "Ã³áðèä" (2).
02.00 Õ/ô "Â îáëîç³-2. Òåðèòîð³ÿ òåì-
ðÿâè" (2). 03.35 Ò/ñ "Ïîë³öåéñüêà
àêàäåì³ÿ".

ÎÐÒ
07.05 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 07.40
"Ñì³øàðèêè. Ï²Í-êîä". 07.55 "Çäî-
ðîâ'ÿ".09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
09.35 "Äîêè âñ³ âäîìà". 10.25 "Ôà-
çåíäà". 11.15 "Ðîìàíîâè". 12.40 Õ/
ô "Â³êòîð³ÿ". 16.45 "Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä". 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
21.00 "ÊÂÊ-2013". Êóáîê ìåðà Ìîñê-
âè. 23.20 Õ/ô "Ðîìàí "alla Russa".
00.55 Õ/ô "Ä³òè Âàíþøèíà". 02.30
Ò/ñ "Çàìîðîæåíà ïëàíåòà".

ÑÒÁ
04.25 Õ/ô "Õ³ä ó â³äïîâ³äü"(1). 05.45
"¯ìî âäîìà". 06.35, 10.55 "Ìàñòåð-
Øåô - 3". 09.00 "Âñå áóäå ñìà÷-
íî!". 09.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
13.55 "Õ-Ôàêòîð - 4". 19.00 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè
æ³íîê". 21.15 "Îäèí çà âñ³õ". 22.30
Õ/ô "Ï'ÿòü ðîê³â òà îäèí äåíü"(1).
00.30 Õ/ô "Îàçèñ êîõàííÿ"(1). 02.25
Õ/ô "Â³äïóñòêà çà âëàñíèé ðàõó-
íîê"(1). 03.30 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.40 Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "Ìîíðî" (1).
09.00 Ñâ³ò íà ñìàê. 10.00, 11.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 12.00, 13.10 Ò/ñ
"Òðîº â Êîì³" (1). 14.10, 17.00, 18.00
Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 19.00, 02.50 Ïîä³¿
òèæíÿ. 20.00 ßê äâ³ êðàïë³. 23.30
Âåëèêèé ôóòáîë. 01.15 Õ/ô "Âàæêà
ì³øåíü" (3). 03.35 Õ/ô "Ìîä³ëüÿí³"
(2). 05.30 Õ/ô "Äàäë³ ñïðàâåäëèâèé"
(1).

Ò Å Ò
08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
11.55 Ì/ô "Â³ä ãâèíòà!" (1). 13.50 Õ/
ô "Ñëàâà" (1). 15.55 Õ/ô "Áàð "Áðèä-
êèé êîéîò"" (1). 18.00 Çóïèí³òü, ÿ
çàêîõàëàñü! 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³".
22.05 Õ/ô "Îñåëÿ çëà" (3). 00.10 Õ/ô
"Äèêà øòó÷êà" (2). 01.55 Äî ñâ³òàí-
êó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê./ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ".
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè 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 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 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 Ì/ô "Ñêóá³ Äó 3: Òàºìíèöÿ
ïî÷èíàºòüñÿ". 09.40 Ñï³âàé, ÿêùî
çìîæåø. 11.20 Ìà÷î íå ïëà÷óòü.
11.55 Áîæåâ³ëüíèé àâòîñòîï. 13.00
Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ â'ÿçåíü Àçêàáà-
íà". 15.50 Ì/ô "²ëëÿ Ìóðîìåöü ³
Ñîëîâåé Ðîçá³éíèê". 17.40 Ò/ñ "Êóõ-
íÿ". 19.30 Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð
ïðîòè Øåôà. 21.20 Õ/ô "Ì³æ íåáîì
³ çåìëåþ". 23.15 Õ/ô "Ñóñ³äêà" (2).
01.25 Õ/ô "Òàòóñèí äåíü" (2). 03.10,
04.10 Çîíà íî÷³. 03.10 Ïîäîðîæ ó
âòðà÷åíå ìèíóëå. 03.40 Òàºìíèöÿ
êîõàííÿ. Îëåêñàíäð³ÿ. 03.55 ßíãîë
- Äåìîí. 04.10 Äåñÿòà ìóçà â Óê-
ðà¿í³.

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.
Áåç êîìåíòàð³â.. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ. 17:50
- Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
-Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà
êîìàíäà". 10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 11.00, 18.00, 22.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.30 Kids
Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55
Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà-2".
16.55 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ
Çàéöåâî¿". 19.00, 00.05 Ðåïîð-
òåð. 19.15 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ". 23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 00.15 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàì-
ï³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ "Òðåòÿ ïëà-
íåòà â³ä ñîíöÿ". 02.50 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.55, 03.55
Çîíà íî÷³. 03.00 Ñòàíîâëåííÿ
óêðà¿íñüêîãî í³ìîãî ê³íî.
04.00 Çèìà íàä³¿.  04.25 Ìîº
ñåðöå íîæàìè ïðîéìàº.

Ï’ßÒÍÈÖß, 15 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45

Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.35 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" 28ñ. (1). 10.15
Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 3ñ.. 11.20
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.15 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 13.05 Óêðà¿íñü-
êîãî ðîäó. 13.25 Õ/ô "Â³éíà ³
ìèð" 5ñ. (1). 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.40 Ò/ñ "Â³÷íèé
ïîêëèê" 18,19ñ.(1). 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.15 Êîí-
öåðò äî 65-ð³÷÷ÿ Íàðîäíîãî
àðòèñòà Î.Çëîòíèêà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20
Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.15 Ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Óìîðà". 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî
ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05,
17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1).
11.20, 12.20, 01.15 Ò/ñ "Ïèëüíà ðî-
áîòà". 13.20, 14.30, 15.35 Ò/ñ "Êðèê
ñîâè". 16.45, 02.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 20.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 22.10
"Ñóïåðãåðî¿ ". 23.15, 03.10 Õ/ô "Äà-
âàéòå ïîòàíöóºìî" (1). 04.40 "Òà÷-
êè - 2 ".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Áðàòè çà îáì³íîì". 11.20,
12.20, 03.35 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 Ò/ñ "Ïàñ³÷íèê". 20.00, 02.15
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ä/ô "Ñïðîáà
¹5". 21.45 "Ôóòáîë. Çá³ðíà Óêðà¿-
íè - çá³ðíà Ôðàíö³¿". 23.30 "Øóñòåð
Live". 00.40 Õ/ô "Âèñêî÷êà". 02.55
Ä/ô "Àòëàíòèäà. Ïðåäêè ç êîñìî-
ñó".

 ICTV
05.10 Ñâ³òàíîê. 06.15, 07.25 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.20 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.30 Ç³ðêà YouTube. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30, 14.40 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.15
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.00 Ìàøèíà
÷àñó. Òåëåïîðò-øîó. 21.55 Ò/ñ "Íþ-
õà÷". 23.05 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
23.30 Õ/ô "Â îáëîç³-2. Òåðèòîð³ÿ òåì-
ðÿâè" (2). 01.35 Õ/ô "Ðóñëàí" (2).
03.20 Ò/ñ "Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ".

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.
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ОВЕН (21.03�20.04).
Постарайтеся упоко�
рити свою гординю і
не відмовляйтеся від
запропонованої до�

помоги. Не виключені конф�
лікти з сусідами або далеки�
ми знайомими через обман,
що випадково розкриється.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). У вас з'явить�
ся можливість реалі�
зувати свої плани,

навіть найбожевільніші. Важ�
ливо не спізнюватися, прихо�
дити на роботу і ділові
зустрічі вчасно. Оригі�
нальність, жвавість і відкри�
тий розум дозволять вам
упоратися з багатьма про�
блемами.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Вас помітять і
оцінять по достоїн�
ству, а справи, початі
у цей період, закін�

чаться успішно. Вас можуть
втягнути в інтригу. Недобро�
зичливці можуть активізува�
тися. Тож будьте уважними.

РАК (22.06�23.07).
Настрій може вияви�
тися абсолютно не�
робочим. Постарай�

теся зібратися, оскільки саме
зараз ви повинні вирішити
найнепереборніші пробле�
ми в професійній сфері.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Вам доведеться
зібратися – від вас
буде потрібно стій�

кість і, бажано, невраз�
ливість. Будьте відкриті для
змін, не відмовляйтеся від но�
вих можливостей.

ДІВА (24.08�23.09).
Варто зайнятися
встановленням більш
тісних контактів з ко�

легами, це допоможе втіли�
ти в життя ваші таємні
кар'єрні плани. Розраховуй�
те тільки на себе, тому що
інші можуть помилитися або

підвести.
ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Ваші плани і
задуми реалізуються
тільки в тому випадку,

якщо ви знайдете в собі сили
діяти непомітно. Постарай�
теся не приймати поспішних
рішень, тому що ситуація
може вийти з�під контролю.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Використай�
те будь�яку мож�
ливість, щоб відпочи�

ти від перевантажень на ро�
боті, неприємності незаба�
ром зникнуть, і з'явиться ба�
гато вільного часу. Поста�
райтеся бути пунктуальними
і нікуди не спізнюватися.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Сприятливий
період для серйозних
починань, тільки не
варто оглядатися на�

зад. Всі ваші геніальні ідеї мо�
жуть здійснитися тільки за
підтримкою близьких.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Імовірні певні
складності у відноси�
нах з колегами по ро�

боті, не вступайте в супереч�
ки і з'ясування цих відносин.
Відкриються нові перспекти�
ви на роботі. Варто пам'ята�
ти про обережність.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Практично
все, що ви запланува�
ли, збудеться. Вам
п р и д а д у т ь с я

рішучість, активність, уміння
швидко реагувати на неспо�
дівані ситуації. Начальство
оцінить ваші ідеї, і цілком імо�
вірно, зробить вам пропози�
цію про підвищення.

РИБИ (20.02�20.03).
Тиждень очікується
дуже продуктивний,
динамічний і насиче�

ний різноманітними подіями.
Друзі і близькі родичі вияв�
ляться непоганими порадни�
ками. Частиною роботи мож�
на поділитися з товаришами
по службі.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 11.11.13 – 17.11.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 16
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 6
     îäðóæèëîñÿ –

7 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 19 îñ³á.

Â. ÏÅÒÊÀÍÈ×,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

– Òû âîäêó ïüåøü?
– Òîëüêî ïî ïðàçäíèêàì.
– À êîãäà ó òåáÿ ïðàçä-

íèê?
– Êîãäà âîäêà åñòü.

Â Îäåññå:
– Àñÿ Ìàðêîâíà, ÷òî âû

ìîæåòå ñêàçàòü î ñâîåì
çÿòå?

– Îí ñîâñåì êàê ñàìî-
ëåò – íà çåìëå îò íåãî
ñîâåðøåííî íèêàêîé
ïîëüçû!

Ñóïðóãè ïîññîðèëèñü.
Êîí÷èëîñü òåì, ÷òî æåíà
äàëà  ìóæó ïîùå÷èíó.

– Ïîäóìàòü òîëüêî, –
âçäûõàåò  ìóæ, – âåäü
êîãäà-òî ÿ ñàì ïðîñèë
ýòîé ðóêè!..

– À ó ìåíÿ æèâîò îò âà-
øåé êîëáàñû íå çàáîëèò?

– Íå óñïååò...

– Îò òàêîé ïîãîäû õî-
÷åòñÿ ñïàòü.

– À îò òàêîé çàðïëàòû
õî÷åòñÿ åñòü.

Ïðèøëè òðîå â áàíþ:
ðàáîòÿãà, äèðåêòîð è äå-
ïóòàò. Ðàçäåëèñü, ñìîò-
ðÿò: ó êàæäîãî – äî êîëå-
íà...

Ó ðàáîòàãè-ðóêè, ó äè-
ðåêòîðà – ïóçî, ó äåïó-
òàò – ÿçûê.

Ìóæ ñ æåíîé èäóò ïî
óëèöå. Íåçíàêîìûé ìóæèê
ñíèìàåò  øëÿïó è çäîðî-
âàåòñÿ.

Ìóæ:
– Òû âèäåëà, êàêîé âåæ-

ëèâûé?
Æåíà:
– Âåæëèâûé. Çàòî õðà-

ïèò êàê èçâîç÷èê!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÔÅÐÌÅÐ ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÒ ÎÂÖÓ,
ÊÎÒÎÐÀß Ñ×ÈÒÀÅÒ ÑÅÁß ÑÎÁÀÊÎÉ

Фермер из Германии Вольфганг Гренсен вырастил овцу, которая
считает себя псом и играет с его домашними питомцами.

Гренсен взял потерявшего
мать барашка себе на воспита�
ние и выкормил его. Своего вос�
питанника мужчина назвал Вал�
ли.

Фермер поселил ягненка в
своем доме, где уже проживали
три австралийские пастушьи со�
баки.

Позже барашек сам начал счи�
тать себя псом. Соответствую�
щим стало и поведение животно�
го: он охотно играет с «сороди�
чами» и с удовольствием гуляет
на поводке.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

10 ëèñòîïàäà 2013 ð.
  î 12.00 âèñòàâà äëÿ ä³òåé

Ä. Óðáàíà
«Âñ³ ìèø³ ëþáëÿòü ñèð»

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

ЗАПРОШУЄ  ЦИРК!
11 листопада 2013 року о 16�30

у приміщенні Мукачівського Драмтеатру  відбу�
деться циркова вистава "Зустрічайте: силачі,

жонглери, еквілібристи, Шокуюча Азія, Світлове
та вогняне шоу, група дресированих тварин і

багато іншого цікавого дива”…

Ціна квитка – 30�35 грн.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

☺ ☺ ☺

Продать душу за кредит
В Латвии появилась но�

вая услуга, которая пора�
дует врага рода челове�
ческого. Теперь любой же�
лающий может получить
сумму от 100 до 1000 дол�
ларов, оставив в залог
свою душу. Однако при
этом компания с незатей�
ливым названием Kontora
предупреждает: "При не�
погашении полученной суммы или процентов в тече�
ние 90 дней предмет залога переходит в полную соб�
ственность кредиторов". Душу могут выкупить или
выменять третьи лица, но уже на условиях компании.
Что самое удивительное, странной услугой уже вос�
пользовались около 200 человек.

Прийміть щиру вдячність від нашої сім’ї і рідних! Всім, всім, хто брав
участь у збиранні коштів для лікування нашого Артемчика! Від щирого
серця і душі хочемо Вам подякувати. Всім небайдужим людям за Вашу
підтримку, за Ваші добрі слова, Вашіщирі  молитви Господу Богу та поба�
жання здоров’я нашому синочку Артемчику. Завдяки саме Вашій допо�
мозі Артемчик поїхав і лікується в Ізраїлі. Він пройшов променеву тера�
пію. Пройшов, дякувати Богу, п’ятий блок хіміотерапії і набирається сил
до шостого. Довготривале лікування ще попереду. Дякуючи Господу Богу,
Пресвятій Богородиці і Всім Святим синочок переносить лікування нор�
мально, він молиться перед кожною процедурою і вірить, що Боженька
біля нього і допомагає йому. Ми віримо, що він до кінця здолає страшну
хворобу, буде здоровим, бо він у нас дуже мужній та терпеливий хлопчик.
Вже більше половини лікування пройдено. Ми маємо надію лише на Гос�
пода Бога і Благодаримо Бога за кожен день, кожну хвилину, кожну се�
кунду….

Хочеться закричати на весь світ – УРА! ЗБІР ЗАКРИТО! Дякуючи Госпо�
ду Богу! Дякуємо Вам від усього серця і душі наші дорогі і рідні нам люди!
Ми б без ВАС не вправились! Це ВСЕ ВИ! Ми навіть точно і не знаємо
скільки людей знає про нашу біду: молиться і підтримує нашого синочка
і нас! Дякуємо ВАМ за ВСЕ! Дякуємо за підтримку в тяжкі для нас хвили�
ни! Дякуємо, що ви з нами! Спаси Господи Вас і Ваші родини! Низький
Вам всім уклін від нашої сім’ї, від Артемчика. Бажаємо всім людям міцно�
го�міцного здоров’я, безмежного щастя, радості, спокою, миру і благо�
даті кожній родині. Хай Господь Бог допомагає Вам у всьому! Хай Бог
благословить Вас! Нехай будуть здорові Ваші дітки та Ваші родини!

Нехай завжди Вас супроводжує Віра, Надія і Любов!
З великою, вдячністю та повагою сім’я Шипот.

Äîðîã³ íàø³ çàêàðïàòö³!
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