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

Вартiсть передплати –
8 грн. на мiсяць.

Вiдповiдно на
3 мiсяцi — 24 грн.;

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

Дякуємо за пiдтримку.
Редактор газети “Мукачево”

В.ДВОРНИЧЕНКО.
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ПРЕЗИДЕНТ Мексики закликав спiвгромадян
худiти i оголосив початок кампанiї боротьби з
ожирiнням.

IЗ МОГИЛИ  вдови югославського лiдера Йоси�
па Броз Тiто Йованни Броз  невiдомi  викрали  п’ять
вiйськових нагород, що належали покiйнiй.

НА ВСЕСВIТНЬОМУ  фестивалi поезiї, який
вiдбувся  цими днями на Балканах перемогла  ук�
раїнка Леся Мудрак. Авторка так  прочитала свої
еротичнi вiршi  з характерними стогнами i приди�
ханнями, що  члени журi втратили дар мови.

ЖИТЕЛЯ Техаса Дж.Енка заарештовано за не�
здану вчасно у бiлiотеку книгу.

У НIМЕЧЧИНI офiцiйно визнали так звану  третю
стать. Тут набув чинностi закон згiдно якого люди�
на з 18 рокiв може самостiйно  вибирати собi стать.

ЯК З’ЯСУВАЛОСЯ цими днями, з архiвного за�
пасника  зник оригiнал угоди про розпуск  СРСР.

У КИЄВI вибирали найбiльшого  кота України. У
конкурсi змагалося 20 вусато�полосатих
улюбленцiв. Перемiг "киянин" породи мейн�кун по
кличцi Алiк вагою 10,45 кг i довжиною 1 метр.

У IНДIЇ збираються спорудити найвищу у свiтi
статую,присвячену  одному з авторiв Конституцiї
країни Сардану Пателю. Проектна  висота пам’�
ятника – 182 метри, що удвiчi  вище за статую Сво�
боди у Нью�Йорку.

27�РIЧНА спiвачка Ледi Гага хоче стати першою
в iсторiї спiвачкою, яка спiватиме у космосi.З цiєю
метою зiрка естради  хоче взяти участь у польотi у
космос на приватному космiчному кораблi у 2015�
му роцi.

       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

[1] Безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України. [2]Під зниженням ціни мається на увазі Кредит на загальні цілі — GP
Standard TOP 2.5 (36) – банківський переказ3, при наданні якого на строк 36 міс. сума нарахувань процентів, щомісячної комісії та страхового
платежу за весь період користування кредитом менша на 30%, ніж сума аналогічних нарахувань по Кредит на загальні цілі – GP Standard M ини Макс
1.5 (36) � банківський переказ4 на строк 36 місяців. Детальніше про умови кредитування запитуйте у відділеннях банку. [3]Кредит на загальні цілі –
GP Standard TOP 2.5 (36) – банківський переказ: сума кредиту від 1000 до 20000 грн., 17% річних, щомісячна комісія 2,5%, одноразова комісія за
видачу  5%, орієнтовна сукупна вартість кредиту 88%. [4]Кредит на загальні цілі – GP Standard Мини Макс 1.5 (36) �банківський переказ: сума
кредиту від 1000 до 20000 грн., 19% річних, щомісячна комісія 3,4%, одноразова комісія за видачу 5%, орієнтовна сукупна вартість кредиту 118%.
АТ«БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ». Ліцензія НБУ № 222 від 17.10.2011 р. 02002, Київ, вул. Раїси Окіпної 8�Б.

АТ “ОТП Банк”. Всі види банківських послуг. Ліцензія НБУ № 191 від  05.10.2011.
Кредит від 15% річних у гривні, щомісячна комісія за обслуговування кредиту стано�
вить 1.5 % від суми кредиту. Пропозиція дійсна з 10.07.2013 р. до 31.12.2013 р. по всій
території України. Деталі на сайті www.otpbank.ua.
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Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
15 ëèñòîïàäà çîëîòèñòî-áàãðÿíî¿ îñåí³ â³äçíà÷àº Äåíü íàðîäæåííÿ

â³äîìà  âñ³ì ó ì³ñò³  ëþäèíà, òàëàíîâèòèé êåð³âíèê, â³äì³ííèé ñ³ì’ÿ-
íèí, äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè, äèðåêòîð  ÇÎØ ²-²²² ñò. ¹20.

×ÎÐ² Âàñèëü Âàñèëüîâè÷
Øàíîâíèé, Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó, ç íàãîäè Âàøîãî Äíÿ íàðîäæåí-

íÿ ïðèéì³òü ùèð³, ñïîâíåí³ âåëèêîþ øàíîþ òà ïîâàãîþ â³òàííÿ â³ä
êîëåêòèâó íàøî¿ øêîëè.

Áàæàºìî âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà îïòèì³çìó, íåâè÷åðïíîãî çàïà-
ñó ñèë. Íåõàé Âàøèìè íåâòîìíèìè ä³ÿííÿìè êâ³òíå ³ áàãàò³º îñâ³-
òÿíñüêà òà äåïóòàòñüêà íèâè íàøîãî ì³ñòà.

Õàé êîæåí äåíü Âàñ ðàäóþòü óñï³õè äîíå÷îê, à â äîì³ ïàíóº ëþáîâ,
òåïëî, áåçìåæíå ùàñòÿ.

Äîâãèõ ðîê³â Âàì ïë³äíî¿ ïðàö³ òà ñëóæ³ííÿ ëþäÿì. Áîæî¿ Áëàãîäàò³ òà âåëè-
êî¿ ðàäîñò³ Âàì ³ Âàø³é ðîäèí³   íà ìíîãàÿ ë³òà!

       Êîëåêòèâ ÇÎØ ¹ 20.

Мукачево – моє рідне місто,
древнє і вічно молоде, окраса
Закарпаття і України. Йому –
1120 років.

Cвідки його історії – замок
“Паланок”, знаменита міська
Ратуша, пам’ятник Кирилу і
Мефодію, європейського типу
будинки, р.Латориця.

З давніх часів жителі міста
Мукачева – працьовиті, зако*
нослухняні, освічені, культурні,
гостинні, толерантні до своїх
сусідів; вони не ділились за
національними чи релігійни*
ми ознаками. Інтернаціональ*
на дружба, єдність дій неза*
лежно від віку, статі, соціаль*
ного статусу завжди були
підпорядковані обов’язковим
моральним правилам.

Ми, їхні нащадки, повинні
дотримуватись хороших тра*
дицій, а саме:

*любити своє місто, пиша*
тись ним, дбати про його кра*
су, озеленення,       чистоту;

*починаючи з дитячого сад*
ка, залучатися до колективних
заходів – художньої само*
діяльності, виставок дитячих
ручних робіт, а також дбати
про чистоту і порядок в садку і
вдома, доглядати за квітами та
іншими рослинами;

*навчаючись в школі, з по*
вагою ставитись до всіх стар*
ших, шанувати вчителів, вихо*
вателів, ветеранів війни і
праці, звертатись до них на
“Ви”, допомагати їм, добре
вчитись, загартовувати себе
морально і фізично, посадити
своє дерево, доглядати його,
і, з часом, передати турботу

Ìîðàëüíî-åòè÷íèé êîäåêñ ìóêà÷³âöÿ

про зелене насадження своїм
нащадкам;

*юнакам і дівчатам не кури*
ти, не вживати спиртні напої,
не висловлюватись ненорма*
тивною лексикою, ніколи не
принижувати честі, гідності
дівчини, не ображати стар*
ших, не кепкувати з молодшо*
го;

*батькам, вчителям, свя*
щеннослужителям виховувати
підростаюче покоління в дусі
патріотизму до свого міста,
вулиці, будинку; пропагувати і
забезпечувати міжнаціональ*
ну та міжконфесійну злагоду,
бути прикладом в усіх спра*
вах;

*ветеранам війни і праці
якомога частіше зустрічатися
з молоддю і школярами, сту*
дентами, молодими воїнами і
розповідати їм про прожиті
роки, трудові здобутки, про
історію Мукачева, вулиці, на
якій живеш;

*державним службовцям,
посадовим особам місцевого
самоврядування стати настав*

никами правових питань і бути
взірцем у їх дотриманні;

*кожному з нас бути корис*
ним суспільству, працювати
чесно, сумлінно, примножува*
ти славу рідного міста,
підприємства, колективу;
відвідувати загальноміські за*
ходи, театри, відзначати дер*
жавні й релігійні свята, дбати
про батьків, із розумінням
відноситися до людей з особ*
ливими потребами, вітати з
ювілеями рідних, вчителів, на*
ставників;

*шанобливо ставитись до
приватного та колективного
майна, дбати про чистоту й
порядок вдома, навколо бу*
динку, в якому проживаємо, на
робочому місці;

*привітно, з увагою відноси*
тись до чисельних гостей та
туристів нашого міста;

*вважати своїм обов’язком
звертати увагу порушникам
громадського порядку та пра*
вил мирного співіснування;

*знати історію свого рідно*
го міста, поважати державні та
місцеві символи – прапор,
герб, гімн;

Мукачівці! Живімо так, щоб
кожен день був нам у насоло*
ду, приносив більше радості.
Виконуймо свої обіцянки та
підтримуймо один одного.

Оберігаймо всіх, хто поруч!
Будьмо мудрими та доброзич*
ливими!

Творімо добро!

Схвалено на зборах по�
чесних громадян м.  Мука�
чево та сесією Мукачівської
міської ради.

Çíàêîâîþ ïîä³ºþ äëÿ ºâðî³íòåãðàö³¿
Óêðà¿íè åêñïåðòè íàçèâàþòü ïðîâå-
äåííÿ ó Êèºâ³ Ðåã³îíàëüíîãî çàñ³äàí-
íÿ Âñåñâ³òíüîãî åêîíîì³÷íîãî ôîðó-
ìó. Çà ï³äñóìêàìè ôîðóìó, àíàë³òè-
êè ðîáëÿòü âèñíîâêè, ùî ñüîãîäí³
íàøà äåðæàâà ìàº óñ³ øàíñè ç³ãðàòè
êëþ÷îâó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ íîâîãî
òèïó â³äíîñèí ì³æ ªâðîïîþ, Ðîñ³ºþ,
ÑØÀ òà Êèòàºì. Òàê³ äóìêè âñåëÿþòü
íàä³þ, ùî ó ÕÕ² ñòîë³òò³ Óêðà¿íà íà-
ðåøò³ çàéìå òå ì³ñöå, ÿêå ¿é íàëåæèòü
ïî ïðàâó ó ãëîáàëüíîìó ñâ³ò³ âçàºìîç-
â’ÿçê³â ³ òàêî¿ æ âçàºìíî¿ çàëåæíîñò³.

«Óêðà¿íà, íà òåðèòîð³¿ ÿêî¿ çíàõî-
äèòüñÿ ãåîãðàô³÷íèé öåíòð ªâðîïè,
ìîãëà áè â³ä³ãðàòè ðîëü «ñïîëó÷íî¿
ëàíêè» ì³æ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì
òà ªâðàç³éñüêèì Ñîþçîì, çàáåçïå÷ó-
þ÷è ïîñòóïîâå ñòâîðåííÿ ºäèíîãî
ªâðîïåéñüêîãî åêîíîì³÷íîãî ïðî-
ñòîðó. À â øèðøîìó ïëàí³ – ç³ãðàòè
ðîëü «ì³æöèâ³ë³çàö³éíîãî ïîðòàëó»
äëÿ êðà¿í ªâðîàòëàíòèêè òà ªâðàç³¿.
Âèêîíàííÿ Óêðà¿íîþ òàêî¿ ì³ñ³¿ º ìîæ-
ëèâèì çà óìîâè ñòâîðåííÿ ïàðòíåðñü-
êèõ ñòîñóíê³â ÿê ç ªÑ, òàê ³ ç ªâðÀ-
çÅÑ, ç ïîäàëüøîþ ãàðìîí³çàö³ºþ
óìîâ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îáîõ
³íòåãðàö³éíèõ îá’ºäíàííÿõ», – ñêàçàâ
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, âèñòóïàþ÷è ó
ðàìêàõ Ðåã³îíàëüíîãî çàñ³äàííÿ Âñå-
ñâ³òíüîãî åêîíîì³÷íîãî ôîðóìó.

Ñüîãîäí³ ãðîìàäÿí íàøî¿ äåðæàâè
òóðáóº ïèòàííÿ, à ÷è º âçàãàë³ ïåðå-
äóìîâè äëÿ òîãî, àáè çàÿâëÿòè ïðî
ñâîº ïðàâî íà òàêó âàãîìó ðîëü ó ñâ³ò³?
Ùî æ, íàéêðàùèì ïîì³÷íèêîì ó òàê³é
ñïðàâ³ º âèêëþ÷íî ôàêòè. ² ñàìå ôàê-
òè íàðàç³ ãîâîðÿòü íà êîðèñòü íàøî¿
äåðæàâè.

Òàê, Óêðà¿íó áóëî âèçíàíî êðà¿íîþ,
ùî äîñÿãëà íàéâèùèõ ðåçóëüòàò³â ó
ïîë³ïøåíí³ ðåãóëÿòîðíîãî ñåðåäîâè-
ùà â 2012/2013 ðîö³ ñåðåä 189 êðà¿í.
Îêð³ì öüîãî, â îñòàííüîìó ðåéòèíãó
ëåãêîñò³ âåäåííÿ á³çíåñó Ñâ³òîâîãî
áàíêó Óêðà¿íà ïîë³ïøèëà ñâî¿ ïîçèö³¿
â³äðàçó íà 28 ïóíêò³â, ÷îãî íå âäàâà-
ëîñÿ çðîáèòè çà óñ³ ïîïåðåäí³ ðîêè
íåçàëåæíîñò³.

Òàêîæ Óêðà¿íà ñïðîìîãëàñÿ çà íå-
ïîâí³ ÷îòèðè ðîêè çíèçèòè ìàëþêî-
âó ñìåðòí³ñòü íà 23% òà âèéòè íà ïî-
êàçíèêè, ÿê³ êðàù³ çà î÷³êóâàíèé ³íäè-
êàòîð, çàêëàäåíèé ó Ö³ëÿõ Ðîçâèòêó
Òèñÿ÷îë³òòÿ íà 2015 ð³ê. Äî ðå÷³, ìà-

Ïåðñïåêòèâè äëÿ Óêðà¿íè
òåðèíñüêó ñìåðòí³ñòü çíèæåíî íà
44%.

Âïåðøå çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ íàøî¿
äåðæàâè ð³âåíü ñìåðòíîñò³ â³ä ÑÍ²Äó
âäàëîñÿ çìåíøèòè íà 12%. Çà âèñíîâ-
êàìè ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, Óêðà¿-
íà º ë³äåðîì ó Ñõ³äí³é ªâðîï³ â ïîäî-
ëàíí³ ³íôåêö³¿ Â²Ë/ÑÍ²Äó.

Çà ñëîâàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
ïðèºäíàííÿ äî Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿
òîðã³âë³, ï³äãîòîâêà Óãîäè ïðî Àñîö³-
àö³þ ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì, ðîç-
ðîáêà íèçêè óãîä ïðî ñòâîðåííÿ çîí
â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç òîðãîâåëüíèìè ïàðò-
íåðàìè – âñå öå ïîñë³äîâí³ êðîêè íà
øëÿõó çäîáóòòÿ Óêðà¿íîþ åêîíîì³÷-
íîãî ñóâåðåí³òåòó, à îòæå ³ ìîæëèâîñò³
áóòè ïîâíîïðàâíèì ó÷àñíèêîì ãëî-
áàëüíî¿ åêîíîì³êè.

Ïðàâî Óêðà¿íè íà åêîíîì³÷íèé ñó-
âåðåí³òåò òà åíåðãåòè÷íó ³ ïîë³òè÷íó
íåçàëåæí³ñòü âèçíàþ óñ³ ïðîâ³äí³ äåð-
æàâè ñâ³òó. Íåïîõèòíå íåðîçóì³ííÿ
òàêîãî ïðàâà íàðàç³ äåìîíñòðóº ò³ëüêè
Ðîñ³ÿ. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ªâðîïè, òî ªÑ
íå ò³ëüêè ðîçóì³º, àëå é ïðàêòè÷íèìè
ä³ÿìè ïîêàçóº ñâ³é ³íòåðåñ äî íàøî¿
äåðæàâè, ðîáëÿ÷è âàãîìèé êðîê äëÿ
ñòâîðåííÿ Çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ
Óêðà¿íîþ òà ªÑ.

Çã³äíî îô³ö³éíèõ äàíèõ, ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ, ùî ñåðåäíÿ ñòàâêà ìèò äëÿ
òîâàð³â ç ªâðîñîþçó çíèçèòüñÿ âäâ³÷³:
ç 4,95 äî 2,42 â³äñîòêà, òîä³ ÿê ñåðåäíÿ
ñòàâêà ìèò ªâðîñîþçó äëÿ óêðà¿íñü-
êèõ òîâàð³â çìåíøèòüñÿ â 15 ðàç³â: ç
7,6 äî 0,5 â³äñîòêà. Îñíîâí³ çì³íè äëÿ
99 â³äñîòê³â óêðà¿íñüêèõ òîâàð³â, ùî
ïîñòàâëÿþòüñÿ â ªÑ, íàáóäóòü ÷èí-
íîñò³ âæå â ïåðøèé ð³ê ä³¿ Óãîäè ïðî
àñîö³àö³þ, ùå äî éîãî ðàòèô³êàö³¿ êðà¿-
íàìè – ÷ëåíàìè ªÑ.

Çàê³í÷óþ÷è íàøó ðîçìîâó ïðî
ðîëü Óêðà¿íè ó ñâ³ò³ ìàéáóòíüîãî, âàð-
òî ñêàçàòè íàñòóïíå. Íå òàê âàæëèâî,
ùî ³íø³ äóìàþòü ïðî òåáå. Çíà÷åííÿ
ìàº òå, ÿê òè ñåáå çàðåêîìåíäóºø íà
ñâ³òîâ³é àðåí³. ² â äàíîìó êîíòåêñò³,
íàøà äåðæàâà îáðàëà â³ðíèé íàïðÿ-
ìîê, çà ÿêèì âèäí³ºòüñÿ ðîçâèòîê òà
ïîâàãà ïàðòíåð³â ïðè âèð³øåíí³ ïè-
òàíü, ç ÿêèõ ïî÷èíàºòüñÿ âçàºìíå ïî-
ðîçóì³ííÿ, äîâ³ðà òà äîáðîáóò ãðîìà-
äÿí.

Êàòåðèíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ,
æóðíàë³ñò
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Ëþáîâü è ãîëîä ïðàâÿò ìèðîì. (È. Øèëëåð).

Рідні Даніела Пуфлера, котрий має гострий
рак крові ІІ степеня, дякують всім небайду�
жим за допомогу. Вірникам усіх християнсь�
ких конфесій, і особливо Баптиській церкві.
Але з жалем констатуємо, що сума для ліку�
вання зібрана не повністю.

Реквізити для тих, хто має можливість і бажан�
ня допомогти:

Реквізити карт: ПАТ КБ «ПриватБанк»
                             МФО отримувача – 305299
Рахунок отримувача – 29244825509100
ОКПО отримувача – 14360570
Призначення платежу –
                             Для зарахування на картку
Особовий рахунок  № 1:
                                             4405885830412406
Особ. рахунок № 2 (міжнародн.):
                                             5168755345468157
ПУФЛЕР ЮРІЙ ЕДУАРДОВИЧ (тато)
моб. тел. (095) 488�48�99
моб. тел. (095) 808�58�49
Ми дякуємо за кожну гривню, котру ви віддали

для лікування 11�річного хлопчика. Нехай Господь
оберігає Вас від лиха!

Рідні Даніела Пуфлера.

ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ!ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ!ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ!ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ!ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ!

Все може рідна земля: на�
годувати своїм хлібом, напої�
ти із своїх джерел, обігріти
своїм теплом, порадувати
красою своєї природи. От
тільки захистити сама  себе
вона не може. Тому захист
рідної землі – священний обо�
в’язок тих, хто їсть її хліб, п’є
її воду, милується її красою…
Не випадково,  найвище з усіх
звань – захисник Вітчизни.
Незгасна пам’ять народу віка�
ми свято береже імена
відважних воїнів – так само як
імена великих учених, мисли�
телів, поетів і письменників,
композиторів, талановитих,
самовідданих робітників і се�
лян…  Вони в грізну для Бать�
ківщини годину беруть у руки
зброю і стають воїнами. Бо
воїн приховано живе в кожно�
му з нас, чоловіків. А є серед
нас ті, хто обирає для себе
найпочеснішу професію – за�
хисник Батьківщини. Одним з
них є гвардії підполковник
Михайло Архипович Мани�
чев.

Він народився через тиж�
день по тому, як було визво�
лено столицю України – Київ
від фашистської окупації,  в
селі Новоселки, Мищевсько�
го району, Калузької області
в багатодітній робітничо�се�
лянській сім’ї. По закінченні
семи класів обрав хліборобсь�
ку професію – механізатора
широкого профілю. До армії
встиг орати землю  тракто�
ром, збирати хліб комбайном,
перевозити вантажі автомоб�
ілем. Тож, коли наспіла пора
служити Вітчизні, то 19 серп�
ня 1962 року надягнув форму
рядового автомобільної
роти. І одразу ж Михайла Ма�
ничева призначили водієм�
інструктором. Навчав молоде
поповнення усім вимогам бе�
заварійної їзди. Потім служ�
ба в Групі радянських військ в

ÃÂÀÐÄ²ªÖÜ, ÓÑËÀÂËÅÍÈÉ ÄÎÁÐÈÌÈ ÑÏÐÀÂÀÌÈ
НДР. У військовому житті
зустрів сотні прекрасних, са�
мовідданих людей які високо
здіймали планку звання ра�
дянського офіцера. Перші
службові кроки робив під ке�
рівництвом тих, хто одержав
Перемогу над фашизмом.
Вони й рекомендували висо�
кодисциплінованого, знаю�
чого, рішучого старшого сер�
жанта Михайла Маничева  у
Львівське військово�пол�
ітичне училище, по закін�
ченні якого він і сам допо�
магав ставати в стрій за�
хисників Вітчизни вчо�
рашнім школярам.

Скільки довелося по�
їздити по країні і за її
межами. Усі гарнізони
пройшов разом з вірною і не�
забутньою дружиною Марією
Іванівною. Виростив двох до�
ньок – Світлану і Ларису, радіє
онукам – Сашкові й Крістіа�
нові. За словами ювіляра,
«наука плечі не муляє, а знань
додає». І Михайло Архипович
закінчив заочне відділення
історичного факультету Ужго�
родського держуніверситету.
Одержав фах викладача істо�
ричних дисциплін та суспіль�
ствознавства.

Якщо перефразувати Васи�
ля Сухомлинського, то М.А.�
Маничев по�праву може ска�
зати: «Серце віддане захисту
Вітчизни». Ці слова і є життє�
вим кредо ювіляра. Бо основ�
на його діяльність – це вірне
служіння на благо і спокою
рідної Батьківщини. Причому
сумління те – за велінням пал�
кого, сповненого патріотич�
них начал серця. Робітничо�
селянський син М. А.Маничев
пройшов многотрудний
шлях, що випав на його долю
– дитини війни – з честю.

Нині в моді слова – «діти
війни». Для одних вони зву�
чать як історичний образ,  для

інших – доля цілого поколін�
ня, яке у роки небувалого ен�
тузіазму і трудового героїзму
«гриміло» славою на ударних
будовах і фермах, освоєнні
цілини і суворої Півночі, про�
кладання БАМу, газопроводу
Уренгой – Помари – Ужго�
род, вирощуванні рекордних
урожаїв, військово�патріо�
тичній і фізкультурно�
спортивній роботі. Скрізь тон
задавала молодь. І в армії та�
кож. За плечима Михайла Ар�
хиповича  славний і непрос�
тий життєвий  шлях від рядо�
вого до підполковника. І зав�
трашній  ювіляр  весь  час пе�
ребував у його вирі. Завдяки
високому професіоналізмові,
глибокому знанні справи та
винятковому сумлінні. Про
його успіхи у патріотично�ви�
ховному процесі нового й но�
вого покоління захисників
Вітчизни, свідчать численні
нагороди, десятки грамот  і
відзнак, у тому числі й коман�
дування армії НДР. У числен�
них реляціях незмінно
відмічалося, що М.А.Маниче�
ву притаманні висока ступінь
відповідальності, завидна

організованість, особиста
скромність, уміння працюва�
ти з людьми, постійне устрем�
ління до нових професійних
знань. Це й дозволяло Ми�
хайлові Архиповичу не тільки
успішно служити Батьківщині,
користуватися заслуженим
авторитетом та повагою се�
ред товаришів по зброї а й
бути прикладом у таких важ�

ливих для офіцера рисах як
високій культурі спілкуван�

ня, залізній витримці,
оперативності й зібра�
ності…

   Це нічого, що за пле�
чима літа та й літа. Чо�
тирнадцята п’ятирічка
завершується 70�ю ос�
інню. Прекрасне минуле

і таке ж майбутнє. А в голові
громаддя думок: скільки ще
треба встигнути зробити в
цьому неспокійному світі,
єдиному й неповторному
житті. Щиро вітаємо Вас, до�
рогий Михайле Архиповичу із
вступом до когорти наймуд�
ріших! Не слід з цього приво�
ду жалкувати, бо тільки у та�
кому віці можна згадати і при�
нади життя в юності, і спрагу
до життя у зрілому віці, і вза�
галі всю розмаїту палітру
людського буття. Адже, зняв�
ши військовий мундир з по�
гонами гвардії підполковни�
ка, Ви продовжили активну
громадську діяльність у вете�
ранських організаціях, ство�
рили й очолили Мукачівську
міську громадську організа�
цію колишніх воїнів Західної
групи військ, помітний слід
залишаєте в колективі ДП
«Закарпатгеодезцентр».

Є люди, які вже у 40 років
старезні душею і живуть аби
день до вечора. А є й такі, як
ви, які і в 70 мають бадьорий
дух, упевнено веслують в роз�
бурханому морі життя. Та ще
й іншим допомагають. При�

міром, вас із вдячністю згадує
вдова фронтовика, яку ви за�
хистили від збиткування пра�
цівників енергонагляду. Хтось
з перевіряючих нечестивців
обірвав перетлілу нитку на
пломбі електролічильника,
нарахувавши немічній жінці
півтори тисячі гривень штра�
фу за … користування одною�
єдиною 60�ватною  добряче
засидженою мухами електро�
лампочкою. А скільки вдячних
слів висловив вам інвалід Ве�
ликої Вітчизняної війни за те,
що допомогли йому газифі�
кувати квартиру. А хіба можна
забути вдячні слова переста�
рілої жительки Кольчина, якій
ви допомогли придбати дро�
ва на зиму… І таких прикладів
у вашому цивільному послуж�
ному списку – десятки. Бо
ювіляр добре знає майже
кожного ветерана міста, а
вони його – найавторитетні�
шу, справедливу, чесну люди�
ну. І сьогодні усі ваші колеги,
друзі, усі, хто спілкується з
вами, високо цінують вашу
доброзичливість, чуйність,
готовність прийти на допомо�
гу кожному.

Ось чому дружньо звертає�
мось до Вас: Ювіляре щирий!
Не кажи сьогодні, що життя
минає, що іде на схил… Бо
тебе осені обминути згодні.
Відступають мовчки, бо не
мають сил.

Прийміть, дорогий Михай�
ле Архиповичу, найщиріші
наші побажання: щастя, бла�
гополуччя, міцного здоров’я,
нових зірок на ще міцних пле�
чах. Хай Вам і Вашим близь�
ким завжди усміхається доля,
а Ваші онуки – ростуть щас�
ливими, добрими, розумни�
ми і завжди радують Вас. Ще
многая і благая літ!

Михайло БЕЙРЕШ і
газета “Мукачево”



10 листопада в рамках
святкування “Дня Святого
Мартина в Мукачеві”, у залі
обласного державного рос�
ійського драматичного теат�
ру відбувся дебютний кон�
церт вокально�інструмен�
тального  гурту «Стиль ФМ»
колективу українсько�австр�
ійського підприємства з іно�
земними інвестиціями у
формі товариства з обме�
женою відповідальністю
«Фішер�Мукачево».

Гурт, у складі якого молоді
ентузіасти: В’ячеслав Жу�
равльов – бас�гітара,  Ва�
лентин Ковач – клавішні,
Володимир Новіков – удар�
ник,  Михайло  Хома – сак�
софон, Зоран Дуфінець –
гітара,  Іван  Матічін – гітара
та Наталія Лукіянець – вокал
не є професійними музикан�
тами. Вони – працівники то�
вариства з обмеженою
відповідальністю «Фішер�
Мукачево», але поклик душі
до музичного мистецтва об�
’єднав цих молодих людей.
Ідея створення вокально�

Äåáþòíèé êîíöåðò ãóðòó “Ñòèëü ÔÌ”
ïðîéøîâ íà “Óðà”

інструментального ансамб�
лю «Стиль ФМ» виникла на�
весні  2010 року, за що його
учасники висловлюють щиру
вдячність генеральному ди�
ректору товариства з обме�
женою відповідальністю
«Фішер�Мукачево», Почес�
ному громадянину Мукачева
Василю Рябичу.

За час існування гурт взяв
участь у загальноміських
концертних програмах та за�
ходах. Але власний концерт

для них сьогодні вперше, де
на розсуд глядачів�мело�
манів у їх виконанні були
представлені шлягери відо�
мих українських та зарубіж�
них  виконавців.

Вважається,  коли концерт
проходить «на одному ди�
ханні», значить – все вдало�
ся. А й справді.  Повна зала
глядачів із захопленням слу�
хали пісні та інструментальні
твори, які учасники гурту
«Стиль ФМ» виконували на
високому професійному
рівні.

За приємний вечір пода�
рований учасниками гурту
«Стиль ФМ» для мукачівців,
хочеться висловити їм вели�
ку вдячність та побажати
успіхів і натхнення у їхній
творчій справі.

Ірина ПЕТРУС,
головний спеціаліст
відділу  з питань внутріш�
ньої політики   Мукачівсь�
кого міськвиконкому
/для газети «Мукачево»/

Ïî ïðèãëàøåíèþ ñîâåòà
âåòåðàíîâ-îäíîïîë÷àí ÿ
íåäàâíî ïîáûâàë â Ìîñêâå
è â î÷åðåäíîé ðàç  ïîñåòèë
Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ
Ïîáåäû  Öåíòðàëüíûé  ìó-
çåé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû  1941-1945 ãã. íà
Ïîêëîííîé ãîðå. Ýòîò âåëè-
÷åñòâåííûé ïàíòåîí áûë
òîðæåñòâåííî îòêðûò  9
ìàÿ1995 ãîäà ê 50-ëåòèþ Âå-
ëèêîé Ïîáåäû. Íà òåððèòî-
ðèè  Ïàðêà Ïîáåäû íà ïëî-
ùàäè  135 ãåêòàðîâ ðàñïî-
ëîæèëèñü Öåíòðàëüíûé
Ìóçåé ÂÎÂ, ãëàâíûé  Ìî-
íóìåíò êîìïëåêñà – îáå-
ëèñê Ïîáåäû, Ìåìîðèàëü-
íûå êóëüòîâûå  ñîîðóæå-
íèÿ è ìíîãî÷èñëåííûå
êîìïîçèöèè, â êîòîðûõ
âîïëîùåíû  ñêîðáü ïî ìèë-
ëèîíàì ïîãèáøèõ  ãåðîåâ
è ãîðäîñòü  çà âåëè÷èå  ñî-
âåðøåííîãî èìè ïîäâèãà
âî èìÿ Îò÷èçíû.

Ðàññêàçàòü  îáî âñåì  óâè-
äåííîì  íåâîçìîæíî. Òîëü-
êî â Ìóçåå íà ïëîùàäè ñâû-
øå  14 òèñÿ÷ êâ. ìåòðîâ õðà-
íÿòñÿ îêîëî 50 òûñÿ÷  ýêñ-
ïîíàòîâ âîåííîé òåìàòèêè.

Ìåìîðèàëüíûé  êîìï-
ëåêñ íà Ïîêëîííîé ãîðå
ñåé÷àñ— îäíî èç ñàìûõ

ÔÐÎÍÒÎÂÀß ÄÐÓÆÁÀ ÍÅÐÓØÈÌÀ
ïî÷èòàåìûõ  ìåñò Ìîñêâû.
Èçî äíÿ â äåíü  åãî ïîñåùà-
þò  ñîòíè òûñÿ÷ ëþäåé èç
Ðîññèè  è èç ñòðàí  áëèæíå-
ãî è äàëüíåãî  çàðóáåæüÿ. Â
ýòîì ìû  åùå ðàç  óáåäè-
ëèñü ïðè ïîñåùåíèè  Êîì-
ïëåêñà.  Íåñìîòðÿ íà õîëîä-
íóþ äîæäëèâóþ ïîãîäó,
Ìóçåé  áûë ïåðåïîëíåí. È
÷òî íàì, âåòåðàíàì, áûëî
îñîáåííî ïðèÿòíî,  ÷òî
ñðåäè ïîñåòèòåëåé Ìóçåÿ
áûëî ìíîãî ìîëîäåæè.

Ïî îêîí÷àíèè îñìîòðà â
êîíôåðåíö-çàëå Ìóçåÿ  ó
íàñ ñîñòîÿëàñü  âñòðå÷à ñ
äåëåãàöèåé  âåòåðàíîâ ÂÎÂ
èç ïîäìîñêîâíîãî ãîðîäà
Êîðîëåâî, ãäå ìû çà ÷àø-
êîé ÷àÿ îáìåíÿëèñü âïå÷àò-
ëåíèÿìè  îá óâèäåííîì,
îïûòîì  ðàáîòû íàøèõ âå-
òåðàíñêèõ  îðãàíèçàöèé è
îáñóäèëè  íàáîëåâøèå âîï-
ðîñû.

Ñ õîðîøåé çàâèñòüþ  ÿ
ñëóøàë  âåòåðàíîâ èç ã.Êî-
ðîëåâî, êîãäà  îíè ðàññêà-
çûâàëè  î çàáîòå ãîñóäàð-
ñòâà î âåòåðàíàõ Ðîññèè.
Âñå âåòðàíû âîéíû â Ðî-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè  îáåñ-
ïå÷åíû  êâàðòèðàìè, ïî-
ñòîÿííî  ïîâûøàþòñÿ  è
èíäåêñèðóþòñÿ èõ ïåíñèè,

âñå  ó÷àñòíèêè  âîéíû,
êîìó  ïîëîæåíî,  ïîëó÷è-
ëè â ëè÷íîå ïîëüçîâàíèå
ëåãêîâûå àâòîìîáèëè èëè
êîìïåíñàöèè ïî èõ ñòîèìî-
ñòè. Íåò ïðîáëåì  ñ îáåñ-
ïå÷åíèåì  âåòàðàíîâ  ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíûì ëå÷åíè-
åì. Çà íåèñïîëüçîâàííûå
ïóòåâêè  âèïëà÷èâàåòñÿ äå-
íåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ ïî
ïîëíîé èõ ñòîèìîñòè.
Âñåì âåòåðàíàì,  ñòàðøå 80
ëåò ïîëíîñòüþ âûïëà÷åíû
äåíüãè ïî âêëàäàì â Ñáåð-
áàíê ÑÑÑÐ. Íå æàëîâàëèñü
ðîññèéñêèå âåòåðàíû  è íà
ôèíàíñèðîâàíèå  ðàáîòû
èõ  îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè, õîòÿ ïðèçíàâàëè,  ÷òî
è ó íèõ  åùå îñòàåòñÿ ìíî-
ãî íåðåøåííûõ âîïðîñîâ...

È íà ýòîì ôîíå ìíå,  êàê

ïðåäñòàâèòåëþ Ìóêà÷åâñ-
êîé  ãîðîäñêîé  îðãàíèçà-
öèè èíâàëèäîâ ÂÎÂ  è Àð-
ìèè îáèäíî áûëî  çà íàøèõ
âåòåðàíîâ è çà  âñþ ñòðàíó
ïðèçíàòü, ÷òî â Óêðàèíå çà-
êîíû î ñîöèàëüíîé çàùèòå
âåòåðàíîâ â ïîëíîì  îáúå-
ìå íå âûïîëíÿþòñÿ: ïåíñèè
íå èíäåêñèðóþòñÿ ñ  ó÷å-
òîì  ðîñòà  èíôëÿöèè,  ñà-
íàòîðíî-êóðîðòíîå  ëå÷å-
íèå  ó÷àñòíèêàì âîéíû
ïðåäñòâëÿåòñÿ ðåäêî è íå
âûïëà÷èâàåòñÿ   êîìïåíñà-
öèÿ ñòîèìîñòè  ïóòåâîê â
ñàíàòîðèé, à åñëè è âûïëà-
÷èâàåòñÿ (â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ),
òî ñóììà  ñîñòàâëÿåò  íå áî-
ëåå 250-300 ãðèâåí ïðè ñòî-
èìîñòè  ïóòåâêè 4,5-5 òûñÿ÷
ãðèâåí. Íà ïðîòÿæåíèå
ïîñëåäíèõ 5 ëåò  ãîñóäàð-

ñòâî  ïîëíîñòüþ  ïðåêðàòè-
ëî ôèíàíñèðîâàíèå  ïî
îáåñïå÷åíèþ  èíâàëèäîâ
âîéíû  àâòîìîáèëÿìè,
âêëàäû  âåòåðàíîâ  ïî Ñáåð-
áàíêó ÑÑÑÐ  çàìîðîæåíû,
ðåçêî ñîêðàòèëèñü, à çà ïîñ-
ëåäíèå  äâà ãîäà, ïî-ñóùå-
ñòâó, ïîëíîñòüþ ïðåêðàòè-
ëîñü íà ìåñòàõ ôèíàíñèðî-
âàíèå äåÿòåëüíîñòè  âåòå-
ðàíñêèõ îðãàíèçàöèé.

Îñêîðáèòåëüíû äëÿ íà-
øèõ âåòåðàíîâ  èõ íåçàùè-
ùåííîñòü   â ìîðàëüíîì îò-
íîøåíèè, âûðàæàþùàÿñÿ
â ãðóáîì èñêàæåíèè  ïðàâ-
äû  èñòîðèè. Îñîáåííî  ïå-
ðèîäà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, â íåïðèíÿòèè
ðåøèòåëüíûõ ìåð ïî ïðè-
ñå÷åíèþ  íàöèîíàë- ôàøèç-
ìà è áåíäåðîâùèíû â Óê-
ðàèíå.  È ìû áûëè  åäèíî-
äóøíû ñ ðîññèéñêèìè âå-
òåðàíàìè â òîì, ÷òî â áîðü-
áå  ñ ýòèì îïàñíûì çëîì
íóæíî îáúåäèíÿòü íàøè
óñèëèÿ.

Âçàèìíóþ îáåñïîêîåí-
íîñòü ó âåòåðàíîâ âûçûâà-
åò íàãíåòàíèå îáñòàíîâêè
ìåæäó Ðîññèåé è Óêðàèíîé
â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì
âñòóïëåíèåì Óêðàèíû â Åâ-
ðîñîþç. Íàöèîíàë-øîâè-

íèñòè÷åñêèå  ñèëû êàê â
Ðîññèè, òàê è â Óêðàèíå äå-
ëàþò  âñå, ÷òîáû ðàçðóøèòü
îñíîâó  íàøåãî åäèíñòâà—
ìíîãîâåêîâóþ äðóæáó
ìåæäó óêðàèíñêèì è ðîñ-
ññèéñêèì  íàðîäàìè, è ìû
îò èìåíè âñåõ âåòåðàíîâ
çàÿâÿëåì, ÷òî ýòîìó  íå áû-
âàòü.

Äðóæáà ìåæäó íàøèìè
íàðîäàìè íåîäíîêðàòíî
ñêðåïëåííàÿ êðîâüþ íà ïî-
ëÿõ ñðàæåíèé — íåðóøè-
ìà.

Â çàêëþ÷åíèå, ðîññèéñ-
êèå âåòåðàíû ïðîñèëè
ìåíÿ  ïåðåäàòü âåòåðàíàì
è âñåì æèòåëÿì  ã.Ìóêà÷å-
âî  ñåðäå÷íûå ñîëäàòñêèå
ïîçäðàâëåíèÿ â ñâÿçè ñ 69-
é ãîäîâùèíîé îñâîáîæäå-
íèÿ Ìóêà÷åâà  è 71-ëåòèåì
îñâîáîæäåíèÿ Óêðàèíû îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ, ÷òî ÿ ñ áîëüøèì
óäîâîëüñòâèåì è âûïîë-
íÿþ.

À.ÐÓÑÈÍÎÂ,
 çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ìóêà-
÷åâñêîé ãîðîäñêîé îðãàíè-
çàöèè èíâàëèäîâ âîéíû è
Àðìèè Óêðàèíû, ïîëêîâ-
íèê â îòñòàâêå.
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Îáùåñèâåííîå ìíåíèå – ýòî ëèïêàÿ è êîñìàòàÿ ìàññà. (Æ. Ðåíàð).

До чергової частини Мука�
чівського міськвідділу міліції
надійшло повідомлення від
лікаря швидкої допомоги, що
з багатоповерхівки мікро�
району «Росвигово» було
госпіталізовано до реаніма�
ційного відділення чоловіка
з проникаючим ножовим по�
раненням. На місце події
відразу ж виїхала слідчо�
оперативна група міськвід�
ділу.

Працівники міліції опита�
ли родичів та свідків, з яки�
ми спілкувався потерпілий
того вечора. В результаті
було встановлено та затри�
мано 79�річного тестя потер�
пілого, який зізнався у вчи�
ненні злочину. Втім, і докази
були беззаперечними. За

ЗА ЗАУВАЖЕННЯ ТЕСТЮ –
ЗЯТЬ ОПИНИВСЯ В РЕАНІМАЦІЇ

КРИМІНАЛЬНА  ХРОНІКА

місцем проживання співро�
бітники карного розшуку ви�
лучили одяг, на якому була
кров. Натомість знаряддя
злочину —  кухонний ніж,
яким чоловік наніс удар зя�
теві, він викинув через вікно
з третього поверху.

Як розповідає оперуповно�
важений карного розшуку
Владислав Варга, пенсіонер
останнім часом зловживав
алкоголем. Окрім того, у те�
стя із зятем давно не скла�
дались дружні стосунки. Між
ними часто виникали свар�
ки, проте, щоб доходило до
бійок,� розповідає дружина
потерпілого 57�літнього чо�
ловіка, ще не було. На цей
раз її батько був напідпитку,
а чоловік зробив йому зау�

важення. Той недовго дума�
ючи, схопив ніж, яким чис�
тив фрукти, і вдарив зятя в
живіт. Одразу не відчувши
болю, чоловіки почали би�
тись, та за кілька хвилин по�
ранений чоловік обезсилив�
ся і сам викликав швидку.

Наразі пенсіонеру, який
ніколи не мав проблем із за�
коном, доведеться відпові�
дати за вчинене за част.1
ст.121 Кримінального кодек�
су України «Умисне тяжке
тілесне ушкодження». Відтак,
чоловікові загрожує позбав�
лення волі на строк від 5 до 8
років. Тривають досудові
перевірки.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

Цьогоріч свого покровите�
ля містяни та гості міста
вшановують аж 3 чи навіть 4
дні. Відтак, воно вийшло куди
масовішим, ніж минулоріч�
не, і не менш яскраве та на�
сичене.

Окрім традиційної гости�
ни в центрі міста з вином,
бо грачем, шашликами та
іншими закусками, для гос�
тей свята запланували вис�
тавки, майстер�класи, бла�
годійні акції, театралізоване
дійство, танці та співи.

Між тим, саме цього року
свято отримало свою сим�
воліку: напередодні днів
Святого Мартіна логотип
фестивалю розробила ко�
манда дизайнерів�волон�
терів на чолі з Олегом Ола�
шиним.

Поки логотип офіційно не
затверджений і його не
встигли використати цьо�
горіч. Та дуже ймовірно, що
вже наступного року він буде
і на значках, і на бокалах, і на
прапорах свята.

Святкування у центрі
міста розпочалися у суботу,
9 листопада, однак їм пере�

Ìóêà÷åâî âäðóãå ãó÷íî â³äñâÿòêóâàëî Äåíü Ñâÿòîãî Ìàðò³íà
дувало Свято Вина та Шам�
панського, яке пройшло у
п’ятницю також в Мукачеві.
До міста завітав авторитет�
ний угорський винороб та
сомельє Іштван Кална, який
презентував у ресторані
Daily авторські вина та шам�
панське.

У центрі ж Мукачева при�
гощали закарпатські вино�

роби та ресторани. Загалом
встановили близько 30 на�
метів на площі Миру та ву�
лиці Пушкіна, у яких можна

було попити
вино, поїсти
шашлик та
придбати су�
венір на згад�
ку.

У середнь�
ому, ціна за
літр традиц�
ійного закар�
п а т с ь к о г о

червоного вина варіювала�
ся  від 40 до 50 грн., хоча
можна було купити літр вина
з 80�х років за 200 � 250 грн.

Шашлик у середньому
коштував  20 гривень за 100
грам. Картоплю можна було
придбати за 5 гривень 100
грам. А тарілка гарячого
бограчу коштувала 18 гри�
вень.

У рамках святкування Дня
Святого Мартіна в місті та�
кож пройшла вже традиц�
ійна благодійна акція “Под�
ілись улюбленою іграш�
кою”. Минулоріч вона
зібрала 1200 кілограмів
іграшок та книг. Цього року
акція мала не менший
ефект.

Крім того допомогти обез�

ПУБЛІЧНИЙ ДЕБЮТ ПОЕТІВ

Â³äçíà÷èëè ìóêà÷³âö³ ï³ââ³êîâèé þâ³ëåé äîáðå â³äîìî¿ ãîðîäÿíàì õóäîæíèö³ ³
áëàãîä³éíèö³ Â³îð³êè Â³ëëàøåê.

Ç öüîãî ïðèâîäó  ó ôîéº ì³ñüêîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó áóëî âëàøòîâàíî  þâ³-
ëåéíó âèñòàâêó õóäîæí³õ òâîð³â Â.Â³ëàøåê, îáðàçîòâîð÷èõ ðîá³ò ¿¿ ÷èñåëüíèõ âè-

õîâàíö³â òà äðóç³â.Øàíîâà-
íó þâ³ëÿðêó ç õâèëþþ÷îþ
ïîä³ºþ òåïëî ³ ùèðî ïðèâ³òà-
ëè  çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè ².Ðàäèø, êîëåãè, ðî-
äè÷³ òà äðóç³.

Äî òèõ ùèðîñåðäíèõ
â³òàíü òà ïîáàæàíü ðàäî ïðè-
ºäíóºòüñÿ ³ äóæå øàíóþ÷à
Â³îð³êó Â³ëëàøåê ðåäàêö³ÿ
ãàçåòè «Ìóêà÷åâà».

Mukachevo.net

УРОЧИСТО І  ПО ЩИРОМУ ТЕПЛО

доленим діткам можна було
придбавши сувенірні виро�
би виготовлені дітьми з об�
ласного центру соціально�
психологічної реабілітації
дітей та молоді з функціо�
нальними обмеженнями.

Діти на святкуванні також
не сумували. Доки дорослі
пили вино та їли шашлики,
малі мукачівці брали участь
у майстер�класі з виготов�
лення нічних ліхтариків.�
Крім того в центрі міста

батьки мали змогу побалу�
вати дітей надувними атрак�
ціями.

Також у суботу ще у першій
половині дня пройшов свят�
ковий велопробіг від Бере�
гова до Мукачева. Участь у
ньому взяло 44 людини, які
подолали відстань близько
30 кілометрів. У центрі міста
їх зустрічали бурхливими
оплесками.

Мистецькою родзинкою
першого дня святкувань ста�
ло урочисте відкриття вис�
тавки репродукцій колекції
картин «Мукачівський замок
ХYІІ�XVІІІ століття». На вис�
тавці були представлені копії

картин, пов’язані з історією
Мукачівського замку, життям
графині Ілони Зріні та Фе�
ренца Ракоці, подаровані
місту угорським урядом,
спільно з Генеральним кон�
сульством Угорщини в місті
Ужгород.

Окрім цього, дошкільнята
в центрі міста представили
свої картини, чи точніше ма�
люнки, присвячені Святому
Мартіну.

Неділя, 10 листопада ста�
ла кульмінацією вшанування
Святого Мартіна в Мукачеві.
Почалося все зі встановлен�
ня великої сцени в центрі
міста.

Mukachevo.net

У понеділок, у доважок до
згаданої тут святкової про�
грами, міська мерія влашту�
вала на другому поверсі Ра�
туші «презентацію» скульп�
турної композиції «Святий
Мартин», автором якої є уж�
городський скульптор Ми�
хайло Колодко.

Нотатки з цього приводу
читайте у наступному  номері
газети.

12 листопада у Закарпатському обласному ліцеї�інтернаті з посиленою військово�фізич�
ною підготовкою відбулася відкрита конференція, приурочена до очікуваного саміту
„Східного партнерства”  у Вільнюсі. Лекцію щодо євроінтеграції України та ряду країн
світу провів заслужений учитель України Машіка Віктор Томашович. До молоді також
звернувся ініціатор даного проекту Вячеслав Ласлович Шутко:   „Завданням нашого поко�
ління є якісне виховання юнацтва, адже сьогоднішня обізнаність молоді – це вірні рішен�
ня завтра!»

 Ліцеїстам інформацію подавали не у формі агітаційних матеріалів, а навпаки – пропо�
нувалося активне обговорення позитивних і негативних сторін підписання Україною Угоди
про асоційоване членство з країнами ЄС. Також розглядалися плюси і мінуси вступу до
Митного союзу. В ході дискусії присутні мали змогу висловити самостійні євроінтег�
раційні висновки.

Зазначена подія проводилася за підтримки Мукачівської міської організації Партії Ре�
гіонів, представники якої визначили найбільш активних учасників. Грошовою премією
було нагороджено Олександра Ороса, а також ще трьох ліцеїстів відзначено грамотами за
участь у дебатах. Крім цього,  на заході було представлено спільну з газетою „Мукачево”
нову програму для молоді „Шлях до влади”. Сертифікати на безкоштовне навчання за
цією програмою  урочисто вручив Голова Мукачівської міської організації ПР та радник
губернатора краю Шутко Вячеслав Ласлович.

Наступний подібний захід для мукачівських студентів відбудеться вже 14.11.2013 р в
ПТУ № 31  о 15:00. До вільного відвідування та обговорення конференції запрошуються всі
бажаючі.

                                        Інформацію підготувала Світлана ДВОРНИЧЕНКО

Ó Ìóêà÷åâ³ ñòàðòóâàâ ³íôîðìàö³éíèé ïðîåêò
«ªâðî³íòåãðàö³éí³ âèñíîâêè äëÿ êðà¿íè»

Ó îáëàñí³é íàóêîâ³é óí³âåðñàëüí³é  á³áë³îòåö³  ³ì. Ô. Ïîòóøíÿêà ìèíóëîãî òèæ-
íÿ äåáþòóâàëè  ïåðåä  ÷èòà÷àìè äâîº çàêàðïàòñüêèõ ïîåò³â – ìóêà÷³âêà Òåòÿíà
Ðèáàð ³  ø³ñòíàäöÿòèð³÷íèé óæãîðîäåöü Âàñèëü Ìàëèøêà. ²ìåíà ð³çí³ ³ çà â³êîì
ïîåòè ð³çí³,  àëå ïðè âñüîìó òîìó, º ãîëîâíå, ùî ¿õ ïîºäíóº — öå âèñîêîïðîôåñ-
³éíà òâîð÷³ñòü ³ âèñîêîÿê³ñíà  ïîåç³ÿ, ÿêîþ âîíè ùåäðî ïðèãîùàëè òîãî âå÷îðà
ñâî¿õ ÷èñëåííèõ ïðèõèëüíèê³â.

Âèíóâàòö³â ïîä³¿ ùèðî ³ òåïëî ïðèâ³òàëè ãîëîâà îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïèñüìåí-
íèöüêî¿ Ñï³ëêè  Âàñèëü Ãóñò³, â³äîìèé ïèñüìåííèê  Äìèòðî Êåøåëÿ, ïîåòåñè Õðè-
ñòèíà Êåðèòà òà Ìàðÿíà Íåéìåò³, ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè «Ìóêà÷åâî» Â³êòîð
Äâîðíè÷åíêî, ðîñ³éñüêèé ô³ëîëîã Òåòÿíà Ìåö, ÿêà çàðàç æèâå â ²ñïàí³¿.

Àêîìïàíóâàëà Òåòÿí³ Ðèáàð ï³àí³ñòêà Îëåíà Áàðòà. ×óäîâó ³ìïðîâ³çàö³þ, ÿêà
ñòàëà äîâàæêîì äî ïîåòè÷íî¿ ÷àñòèíè Âàñèëÿ Ìàëèøêè,  âëàøòóâàëà ãîëîâíèé
ðåæèñåð îáëàñíîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ëÿëüîê «Áàâêà» Íàòàë³ÿ Îðºøí³êîâà.  Â
äóåò³ ³ç Ìàêñèìîì Çóáàøêîâèì, ó÷íåì óæãîðîäñüêî¿ äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ,
Âàñèëü ñòâîðèâ ñâ³òëèé ìóçè÷íèé ôîí äëÿ âå÷îðà.



Çäîðîâûé íèùèé ñ÷àñòëèâåå áîëüíîãî êîðîëÿ. (À. Øîïåíãàóýð).Çäîðîâûé íèùèé ñ÷àñòëèâåå áîëüíîãî êîðîëÿ. (À. Øîïåíãàóýð).Çäîðîâûé íèùèé ñ÷àñòëèâåå áîëüíîãî êîðîëÿ. (À. Øîïåíãàóýð).Çäîðîâûé íèùèé ñ÷àñòëèâåå áîëüíîãî êîðîëÿ. (À. Øîïåíãàóýð).Çäîðîâûé íèùèé ñ÷àñòëèâåå áîëüíîãî êîðîëÿ. (À. Øîïåíãàóýð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 14  ëèñòîïàäà  2013 ð.

¹ 45 (996)¹ 45 (996)¹ 45 (996)¹ 45 (996)¹ 45 (996)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

1.Грузур Антоніна Андріївна – 1938 р.н.
2.Екснер Вероніка  Іванівна – 1946 р.н.
3.Верес  Богдан  Степанович – 1955 р.н.
4.Дудаш Юлія Ернестівна – 1958 р.н.
5.Буштин  Катерина Яношівна – 1930 р.н.
6.Форкош Юлій Коломанович –1956 р.н.
7.Аміт Юлій Юрійович – 1956 р.н.
8.Щербакова  Ганна Миколаївна –1915 р.н.
9.Деметер  Микола Федорович – 1942 р.н.
10.Гасинець Єлизавета Георгіївна – 1952 р.н.
11.Реберка Єлізавета Андріївна – 1935 р.н.
12.Новітній  Дем’ян Кирилович – 1948 р.н.
13.Горячкун  Василь Васильович – 1964 р.н.
14.Хайнас Ілона Іванівна – 1942 р.н.
15.Балог Марія Ондрашівна – 1937 р.н.
16.Бучинчик  Іван Васильович –1928 р.н.
17.Кампо  Михайло Шимонович –1933 р.н.
18.Гуцол  Борис Федорович – 1932 р.н.
19.Лівінський  Василь Олексійович –1939 р.н.
20.Полянська Марія Василівна –1932 р.н.
21.Черепанинець Марія Іванівна –1942 р.н.
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з 04.11.2013 р.  по  10.11.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

У це важко повірити, але сталася непопH
равна втрата. Після важкої хвороби передH
часна смерть забрала життя мудрої, чесної
порядної жінки, професіонала, талановитоH
го керівника бухгалтерського обліку ПузняH
ковецької сільської ради

ТОРОНІ  Надії  Юріївни
Усі, хто знав чи спілкувався з Надією ЮрH

іївною, віддавали належне її професіоналіH
зму та вірності обраній професії, її людяH
ності, готовності допомогти оточуючим. Її
життя є прикладом самовідданого, небайH
дужого служіння трудовому колективу. Ще зовсім недавно вона
жваво обговорювала з нами актуальні проблеми нашого сьоH
годення, брала активну участь у громадському житті села, завH
жди була у гущі людей, своїх колег, була привітна і чуйна до
них, наділена приємним гумором. Не стало сильної особисH
тості, яка майже 30 років свого життя віддала улюбленій проH
фесії.

Розділяємо біль важкої втрати та висловлюємо щирі співчутH
тя родині і близьким покійної.

Нехай земля, Тобі дорога наша Надія Юріївна, буде пухом,
світла пам’ять про Тебе буде жити в наших серцях.

Колектив сільської ради, колеги по роботі, працівники
установ сільської ради, друзі.

   Раптово зупинилося зоH
лоте серце нашого дорогого
однокласника

Миколи  Федоровича
ДЕМЕТЕРА,

усе життя якого було
зігріто  світлом душевності,
доброти, розуміння, відверH
тості й людяності. Він був

здоровою, красивою і сильною людиною, проH
фесіоналом – водієм і торговим працівником,
чудовим батьком, ніжним і ласкавим дідусем,
вірним і надійним товаришем,  порадником, наH
ставником молоді… Його працьовитість і чесH
не ставлення до оточуючих були прикладом
гідним наслідування. І ось Його враз не стало,
відійшов за межу вічності. Неможливо передаH
ти словами гіркоту втрати. Висловлюємо слова
глибокого співчуття рідним та близьким почиH
лого і молимо Господа, щоб прийняв Його  праH
ведну душу в Царство Своє. Світла пам’ять про
Миколу Федоровича назавжди збережеться у
наших серцях.

Однокласники по  Мукачівській  ЗОШ № 2
імені Т.Г.Шевченка, випуску 1961 року

Багатою на шахові події
виявилась ця мукачівська
осінь. Як завжди, у цю пору
проводиться головний
турнір – фінал чемпіонату
міста. Дванадцять кращих
шахістів протягом жовтня
виборювали почесне зван%
ня чемпіона. Серед учас%
ників був один майстер
ФІДЕ, 8 кандидатів у май%
стри спорту та 3 першороз%
рядники. Приємно відзна%
чити, що право грати у цьо%
му престижному турнірі ви%
бороли і четверо вихованців
мукачівського дитячо%
юнацького шахового клубу.
Зі старту вперед «помчали»
два учасники – Аттіла
Кріштофорі та Роберт Орос
(обидва – тренери ДЮ%
ШаК). Вони по черзі долали
своїх суперників і впевнено
йшли до фінішу. До остан%
нього туру питання про пе%
реможця залишалось
відкритим. І все таки чудо%
вий результат 10,5 очка з 11
можливих приніс перемогу
і звання чемпіона Мукачева
Аттілі Кріштофорі, для яко%

БАТАЛІЇ  НА  ШАХІВНИЦІ
СПОРТ. ШАХИ

го це перший вагомий успіх
у шаховій кар’єрі. На пів
очка позаду нього неоднора%
зовий чемпіон міста май%
стер ФІДЕ Роберт Орос.
Замкнув трійку призерів Ва%
силь Гуйван. Хорошого ре%
зультату досяг і колишній
вихованець нашої шахової
школи Микола Кейк. Він ви%
конав норматив кандидата у
майстри спорту, розділив%
ши 4%5 місця з Василем Да%
нашевським. Пристойно ви%
ступили у турнірі і юні шахі%
сти 11%річний Олександр
Решетар та 15%річний Олек%
сандр Крічфалуші, для яких
ці змагання стали чудовою
школою для вдосконалення
шахової майстерності і запо%
рукою майбутніх успіхів.

Початок листопада приніс
ще одну вагому шахову
подію. До Мукачева прибу%
ли 10 шахістів з п’яти країн
світу для участі у турнірі з
нормою міжнародного май%
стра. Серед учасників зма%
гання був і вихованець ДЮ%
ШаК Владислав Тіба, який зі
старту досить несподівано

захопив лідерство. Після п’я%
ти турів у його активі було 4
очки і до заповітної мрії
(звання міжнародного май%
стра) було зовсім близько. У
шостому турі сталася прикра
для Владислава подія. Гра%
ючи з французьким грос%
мейстером, наш земляк до
останніх ходів підтримував
рівновагу, неймовірними зу%

силлями досяг нічийної по%
зиції і раптом… визнав свою
поразку! Далися взнаки брак
досвіду і величезна напруга
чотиригодинної боротьби.
Ця невдача не дозволила
нашому земляку досягти ба%
жаного результату. Хоча
його виступ все ж можна вва%
жати вдалим – 4 місце у та%
кому сильному за складом

турнірі це, без сумніву, успіх.
А перемогу у змаганні здо%
були українські шахісти Ми%
кола Бортник (Миколаїв) та
Максим Поляков (Запоріж%
жя).

Цими вихідними (16%17
листопада) у шаховому клубі
відбудеться ще один ціка%
вий турнір – кубок Святого
Михайла. 14 кращих закар%

патських шахістів виборюва%
тимуть почесний трофей. До
речі, організаторами цього
змагання є шаховий клуб і
відомий шахіст кандидат у
майстри спорту Михайло
Беглий, за ініціативи якого і
було започатковано два роки
тому розіграш Кубка.

Олександр ФЕДІВ

У період з 1 по 31 листопада на території
Мукачівщини проходитиме місячник доб%
ровільної здачі зброї, боєприпасів та вибу%
хових речовин. Мета операції – не лише
вилучення в населення незареєстрованих
“стволів” і боєприпасів, але й офіційна реє%
страція зброї на громадян, котрі добро%
вільно здають її у встановленому законом
порядку.

Місячник добровільної здачі зброї прово%
диться в області систематично, два рази на
рік. У процесі «роззброєння» від кримі%
нальної відповідальності за незаконне
зберігання вогнепальної зброї, боєпри%
пасів та вибухових речовин, який проходив
у травні місяці цього року 11 громадян ско%
ристалися нагодою  та добровільно  здали
зброю. В результаті акції з добровільної
здачі зброї, мукачівською міліцією було ви%
лучено і взято на облік 15 одиниць зброї, з
них: 9 % гладкоствольної мисливської зброї
та 5 — газової.

Чемпіон Мукачева 2013 – Аттіла КРІШТОФОРІ За шахівницею – Владислав ТІБА

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ
Ìóêà÷³âñüêà öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ ïðî-

âåëà êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäèìàéíà êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ – âáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü 2-25à íà
1 ïîâåðñ³ â êîðïóñ³ «Á» ïîë³êë³í³÷íîãî â³ää³ëåí-
íÿ â áóä³âë³ ïî âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 29, â ì.Ìó-
êà÷åâî, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,0 êâ.ì., ç ôóíêö-
³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì – ðîçì³ùåííÿ àïòå÷-
íîãî ïóíêòó, äå ïåðåìîæöåì âèçíàíî ÔÎÏ Íå-
ìåø Î.Ñ.

НЕЛЕГАЛЬНУ ЗБРОЮ МОЖНА ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРУВАТИ
Отож, якщо упродовж цього місяця ви

здасте свою нелегальну зброю, то
звільняєтеся від кримінальної відповідаль%
ності, яка передбачена ст. 263 Криміналь%
ного кодексу України. Нагадаємо, що
згідно з вищевказаною статтею ККУ, носі%
ння, зберігання, придбання, виготовлен%
ня або збут вогнепальної зброї, боєпри%
пасів чи вибухових речовин без відповід%
ного дозволу караються позбавленням
волі на строк від 2 до 5 років. Носіння, виго%
товлення або збут кинджалів, фінських
ножів чи іншої холодної зброї без відпові%
дного дозволу караються обмеженням
волі на строк від 2 до 5 років, позбавлен%
ням волі до 3 років або штрафом до 50
неоподатковуваних мінімальних доходів
громадян.

Щодо гладкоствольної мисливської
зброї, то згідно зі ст. 190 КУпАП України ,
порушення громадянами порядку прид%
бання, зберігання, передачі іншим особам

або продажу вогнепальної, холодної чи
пневматичної зброї тягне за собою накла%
дання штрафу від 3 до 5 неоподатковува%
них мінімумів доходів громадян із конфіска%
цією зброї або без такої.Скористайтесь
наданою можливістю під час місячника доб%
ровільної здачі зброї.

Отож, шановні жителі м.Мукачева та
Мукачівського району! Якщо ви маєте не%
зареєстровану вогнепальну зброю, то в
період проведення місячника добровільної
здачі зброї вам слід звернутися з відповід%
ною заявою до міліції. Працівники дозвіль%
ної системи нададуть вам кваліфіковану
консультацію, допоможуть у легалізації
зброї. За довідками звертайся за адресою
м.Мукачево, вул.Маргітича, 48, каб.№6

Ю. КОГУТ, ст. інспектор дозвільH
ної системи  Мукачівського МВ



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777714  ëèñòîïàäà  2013 ð.

¹ 45 (996)¹ 45 (996)¹ 45 (996)¹ 45 (996)¹ 45 (996)

ñò.

Ïðèâû÷êà ïðèòóïëÿåò äàæå ÷óâñòâî îòâðàùåíèÿ. (Ï. Íèêîëü).

Ç ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

КАДРОВИЙ  КОНКУРС
Головне управління юстиції у Закарпатській області

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади на
постійну посаду державного виконавця міського
відділу державної виконавчої служби Мукачівського
міськрайонного управління юстиції та заміщення тим$
часово вакантної посади державного виконавця
міського відділу державної виконавчої служби Мукач$
івського міськрайонного управління юстиції .  Вимоги:
вища юридична освіта за освітньо – кваліфікаційним
рівнем «Спеціаліст», «Магістр», стажування на посаду
державного виконавця не менше 2 місяців, навики
роботи на комп’ютері. Термін прийняття документів
протягом 30 календарних днів з дня оголошення про
проведення конкурсу. Додаткова інформація надаєть$
ся кадровою службою.

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

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
18 ëèñòîïàäà â³äçíà÷àº ñâîº 60-ð³÷÷ÿ

ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ
ÁÓÄÊÅÂÈ× Ãåííàä³é Áîðèñîâè÷.
Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ç ö³º¿ íàãîäè! Áàæàºìî Âàì ì³öíî-

ãî çäîðîâ’ÿ, äóøåâíî¿ ãàðìîí³¿, óñï³øíîãî âò³ëåííÿ âñ³õ
íàéñì³ëèâ³øèõ çàäóì³â, ùàñòÿ ³ äîáðîáóòó Âàì ³ Âàøèì
áëèçüêèì! Õàé çàâæäè íà æèòòºâîìó øëÿõó Âàñ ñóïðî-
âîäæóþòü âäà÷à ³ òâîð÷à íàñíàãà! Íåõàé íåâè÷åðïíà åíåð-
ã³ÿ, îïòèì³çì ³ íàäàë³ áóäóòü Âàøèìè ïîñò³éíèìè ñóïóò-
íèêàìè â æèòò³!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò, êîëåêòèâ Ìó-
êà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî  óí³âåðñèòåòó.

ÙÈÐÎÑÅÐÄÍÎ Â²ÒÀªÌÎ
ç  þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ äîñâ³ä÷åíîãî ïåäàãî-
ãà, òàëàíîâèòîãî îðãàí³çàòîðà, ïðåêðàñíî¿ äóø³ ëþäèíó
– äèðåêòîðà Ìóêà÷³âñüêîãî ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîãî
êîëåäæó  ²âàíà ²âàíîâè÷à ÊÓØÍ²ÐÀ
³ áàæàºìî øàíîâàíîìó þâ³ëÿðó ùå íà áàãàòî ðîê³â ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, äóøåâíîãî òåïëà, íåâòîìíîñò³ é óñï³õ³â ó
âñ³õ Âàøèõ äîáðèõ ñïðàâàõ ³ ïëàíàõ, à òàêîæ ðîäèííîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ ³  îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ Í.Ï. Êó÷óê ³ ß.².Áó÷èíà.

ÎÒ ×ÈÑÒÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ
ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëååì

Ìèõàèëà Àðõèïîâè÷à
ÌÀÍÈ×ÅÂÀ –

Ìóäðîãî, òàëàíòëèâîãî ÷åëîâåêà, äó-
øåâíîãî è ýíåðãè÷íîãî, ùåäðîãî è èñ-
êðåííåãî â îáùåíèè, âûñîêîïîðÿäî÷-
íîãî è èíòåëëèãåíòíîãî,  ãâàðäèè ïîä-
ïîëêîâíèêà â îòñòàâêå.

Ïî÷òåííûé âîçðàñò – 70 ëåò,
Íî Âàì âåäü òîëüêî è íå äàøü!
Â ãëàçàõ ãîðèò îòâàãà, ìóäðîñòü,
È îïòèìèçì , è ðàäîñòü æèçíè.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,
Òåïëà, çàáîòû è âíèìàíèÿ,
Âû ìîëîäû ñâîåé äóøîé,
 È Âû äîñòîéíû îáîæàíèÿ!

Ñ óâàæåíèåì äèðåêòîð Ìóêà÷åâñêîãî äðàìòåàòðà
Þ.ØÓÒÞÊ, âåñü êîëëåêòèâ òåàòðà.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
ßñêðàâó, ö³ëåñïðÿìîâàíó îñîáèñò³ñòü, ÷óéíó, â³äâåðòó

ëþäèíó, þðèñêîíñóëüòà Ïåíñ³éíîãî ôîíäó
Ìèõàéëà  Âàëåð³éîâè÷à ËßËÞØÊÀ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Çè÷èìî Âàì íåâè-
÷åðïíî¿ æèòòºâî¿ åíåðã³¿ é íàñíàãè, óñï³õ³â ³ çâåðøåíü ó
íåëåãê³é, àëå ïî÷åñí³é ïðàö³, ÿê³é Âè â³ääàºòå ñâî¿ çíàííÿ,
ñèëè òà äîñâ³ä â ³ì’ÿ áëàãîðîäíî¿ ñïðàâè ñëóæ³ííþ ëþäÿì.
Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ùàñòÿ, ðàäîñò³ áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ òà äîñòàòê³â ó ðîäèí³, ìèðó é äîáðà.

     Ìèõàéëî ÌÀÍ²×ÅÂ, ð³äí³, äðóç³…

Íàø³é óëþáëåí³é âèêëàäà÷ö³ àãðî-
íîì³÷íèõ äèñöèïë³í Ìóêà÷³âñüêîãî
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òåõí³êóìó,
äîáð³é, ïîðÿäí³é, ÷åñí³é, ñïðàâåä-
ëèâ³é ³ âèìîãëèâ³é, ïåäàãîãó â³ä Áîãà

²ðåí³ Áîëåñëàâ³âí³
ÑÀÐÍÀÂÑÜÊ²É

âèïîâíèâñÿ þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-
æåííÿ. Â³òàþ÷è äîðîãó þâ³ëÿðêó,  êàæåìî: âñå òåïëî ñâîãî
ñåðöÿ Âè ùåäðî â³ääàâàëè ñòóäåíòàì, òóðáóâàëèñÿ ùîá
êîæåí þíàê ÷è ä³â÷èíà, ìàéáóòí³ àãðîíîìè ó òåõí³êóì³
ïî÷óâàëèñÿ â³ëüíî é çàòèøíî, ÿêíàéïîâí³øå ðîçêðèâàëè
ñâî¿ çä³áíîñò³, íàáèðàëèñÿ ìóäðèõ çíàíü, ì³öíî çàñâîþ-
âàëè ïðàêòè÷í³  íàâè÷êè, ñòàâàëè îñîáèñò³ñòþ. Ïðîôåñ³-
îíàë³çì, óâàæíå ñòàâëåííÿ äî ëþäåé, ïðèíöèïîâ³ñòü, íà-
ïîëåãëèâ³ñòü, âèñîêà ïîðÿäí³ñòü – öå äàëåêî íå ïîâíèé
ïåðåë³ê ïîçèòèâíèõ ÿêîñòåé þâ³ëÿðêè. Âîíà é ñüîãîäí³
åíåðã³éíà, ç æèâèì ãîñòðèì ðîçóìîì. ̄ ¿ ö³êàâèòü, ó êîãî
³ ÿê ñêëàëîñÿ æèòòÿ, ÿê âåäåòüñÿ ó ðîäèí³…

Äîðîãà ²ðåíî Áîëåñëàâ³âíî! Â³ä ³ìåí³ óñ³õ àã-
ðîíîì³â, ÿêèõ Âè â÷èëè,  â³òàºìî Âàñ ³ç

Âàøèì ñëàâíèì 95-ð³÷÷ÿì! Âàø ñàìî-
â³ääàíèé òðóä, ëþäñüêà ã³äí³ñòü ³ ñïðà-
âåäëèâå ñòàâëåííÿ äî ñòóäåíò³â ê³ëüêîõ
ïîêîë³íü àãðîíîì³â çàâæäè çàëèøà-
þòüñÿ ã³äíèì çðàçêîì äëÿ íàñë³äóâàí-
íÿ. Ùèðî áàæàåìî Âàì Áîæî¿ áëàãî-
äàò³, íàñíàãè ³ óñï³õ³â, ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, ùàñòÿ, âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â Âàì ³ Âàø³é
ðîäèí³!

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – Âàø³ ñòóäåíòè – Ñîô³ÿ ÌÎ×-
ÊÎØ, Ãåðîé Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³, Ãàííà ÏÎÏÅ-
ËÈ×, êîëèøíÿ çàâ³äóþ÷à àãðîíîì³÷íèì â³ää³ëåííÿì
Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó, Ïîë³íà ØÓÔÐÈ×,
êîëèøíÿ  àãðîíîì êîëãîñïó «Äðóæáà»…



     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 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  (неда�
леко 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.
     Продається земельна ділянка з

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

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

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

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

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мука�

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

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

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

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

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

    Тел. 095 484 58 82.

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

     Здаються в оренду офісні при�
міщення в районі Паланок.
Т : (03131) 3�15�73, 099�733�91�96.

Здається в оренду магазин
по вул. Пархоменка 47 кв. м.
Тел: 3�24�00, 067�312�37�15

 ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÀÌÈ:     ì.Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó, 19 «À», êàá. 2 (ðåêë.â³ää³ë). Òåë./ôàêñ:  2-32-46; âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè).     Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: 5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.
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  Ïðîäàæ

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

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ
     Продается 2�х комнатная квартира в 4�

х квартирном кирпичном доме  по ул. 26 ок�
тября. Застекленный балкон, подвал, мес�
то для гаража.

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

ка  на 4�му поверсі 5�ти поврехового будин�
ку, 41 кв. м., два балкони, нове планування,
вставлені вікна, двері, нова електропровод�
ка.  Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).

      Продається  або розмінюється
на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з допла�
тою 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, домо�
фон. Ціна 26 тис. у.о.  Дзвонити 099 946 37
90
      Продається  2�кімн. квартира  у цегля�

ному будинку на 3�му поверсі, космет. Ре�
монт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на дру�

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

     Продається 2�кімн . квартира
(58 кв. м.) на другому поверсі  цег�
ляного будинку  у  центрі міста  на
вул.Яр.Мудрого. Ціна договірна.

Т. 095�4604332, 0954751346.

     Продається  2�кімнатна квартира  в Му�
качеві  на вул. Одеській, 4�й, 2 поверх 4�по�
верхового будинку. Дах надійно критий. Ав�
тономне опалення, металопластикові вікна
і нові двері. Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

     Продається або розмінюється
на 2�х кімнатну квартиру  будинок у
с.Дiлок на вул. Гагарiна,98, плюс зе�
мельна дiлянка площею 1 га, госпо�
дарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

     Продається недорого невеликий буди�
ночок 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 автономне опалення .
Ціна договірна. Звертатися 095�3552378.
095�5672745.  0663550495.
     продається у Мукачеві будинок по вул.

Л. Шевцової, площа 75 кв. м., усі комунікації,
літня кухня, гараж, господарські прибудови,
зем. ділянка 5  сотин. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.
     Продається особняк у центральній час�

тині м. Свалява – двоповерховий спарений
будинок  на два входи (загальна площа 270
кв.м., житлова�128 кв.м., 2 холи, літня кух�
ня, зимовий сад, зем. ділянка 4,3 сотки. Т.
0507224512
     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 університе�
том. Є земельна ділянка. Сад. Зверт. 093�
2436832.
     Продається добротний будинок з гара�

жем та господарськими прибудовами в
Нижньому Коропці по вул. Горького, 25 со�
тин землі, всі комунікації.

Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     Продається  2�поверх.  будинок в

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

     Продается 3�єтажній котедж общ.
площадью 450 кв. м. , расположенный в
г. Хусте на приватизированном земель�
ном участе пл. 10 соток. Имеются все
комунальные коммуникации. Цена дого�
ворная.   Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм  умеб�
льований будинок в с. Ключарки
сімейній парі на договірних умовах.
Звертатися 050�2733765.

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

     На околиці Мукачева(3 км.)  в Ст. Да�
видкові, у  500 метрах від траси Київ�Чоп
2 спарених ділянки (20 сотин). Одна ділян�
ка  забудована, друга – для перспектив�
ного будівництва. У будинку – 3 окремі
кімнати, дві кухні, ванна, комора, веран�
да, підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад, ловгош,
виноградник. Ціна – договірна.

Зверт .050 17 17 572.

  Îðåíäà

     Продаються два кольорові те�
левізори ,б�к. «Електрон»  і «Вес�
на» у робочому стані. Тел. 3�50�84.
     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ

äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.:
0955338189.

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  "Москвич"�2140  з ст.

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

     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.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ ЕКСПЕРТ

З ВИДАЧІ БЕЗЗАСТАВНИХ
КРЕДИТІВ. З/п від 1700

грн. + бонуси.
Тел.: 050 654 23 58

(VАBБанк)

     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 промислові дво�
хігольні роликові швейні ма�
шини Minerva в хорошому
стані.

 Тел.: 050 101 38 96;
063 848 63 10

Продається діючий бізнес
– кафе�бар, організоване в

приміщенні ресторану
“Виноград”

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

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

Даю уроки математики
для учнів  4�9 класів.

Тел. 5�49�64. 066�9513691.

     Продаються: сталь листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба га�
зова 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.
     Продається колючий дріт 3

бухти по 50 м. Звертатися по
тел.:066 052 92 76.

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

  Êóïëþ

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

Òîâàðè òà ïîñëóãè
     продається ручний прес для ви�

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

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

     Продається холодильник «Снай�
га» у хорошому стані, морозильна ка�
мера �154 л. ,посудний сервант. Зверт.
095�20�555�31.
     Если вы мечтаете иметь домаш�

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ

Кур’єр для розношення
 журналів та газет по місту.

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

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.

Продам 2 участка по 15 соток
(28мх53м) � 1100$ за сотку по кур�
су НБУ.  Возможна продажа каждо�
го отдельно � вместе 56м х 53м, 2
гос. акта. Прекрасное место для
строительства 1 или 2х частных
домов рядом лес, заповедник, до�
рога, активно строящиеся соседи.
На глубине 40м артезианская
вода.

Новая элитная улица за преде�
лами села Коропец., 2 км до г.Му�
качева. Возможен торг.

Тел.0506887224

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

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

Тел. 0975500127,
0501357373

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ,
в компанію “Сарма�Трейд”
бажано з досвідом роботи з
власним транспортом для

роботи по області. Офіційне
працевлаштування, кар’єр�

ний зріст.
Тел.: 050 338 59 50 (Євген)

 Здається у найм 2�кімнатна умебль�
ована квартира на 4�му поверсі 5�по�
верх. будинку на Окружній на тривалий
термін. Зверт. 050 661 4312 (Людми�
ла)

     Здається 3�х кімнатна квартира в
ДОСах з повним євроремонтом, умеб�
льована, під охороною з камерою віде�
онагляду.  Є  двір. Ціна 300 у.о.

 Тел.: 050 811 15 36
 Допоможемо Вам вигідно зняти або

здати в оренду квартиру в Мукачеві.
Тел. 066�0728915

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобудові
у центрі міста  на вул. Парканія,  2
усіма зручностями, умебльована і
з побутовою технікою. Зверт. 050�
2158654.

     Здається в оренду частково умеб�
льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.

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.

РЕАЛІЗУЄМО ЗІ
СКЛАДУ  ПЕРЛІТ М�100

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

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

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

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ДИСПЕТЧЕРА ТАКСИ

Обращаться
по тел. 050�989�24�44      Продається піаніно “Україна”

коричневого кольору (б/к, в хоро�
шому стані). Тел.: 066 629 65 36

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

Вантажники�експедитори та
торгові агенти з власним  авто�
транспортом віком до 30 років.,
водій – експедитор  категорії С
зі стажем  від 3�х років віком до
40 років для роботи по області.

Зверт. 050�3726088.

     Телевизор фирмы PANASO�
NIC 17 system/ russin text
CATVHXPER�band tx�21 FIT, экран
52 см диагональ. Цена 750 грн;
хорошее состояние.
Моб тел.: 0508855557 Алла

     микроволновая печь фирмы
SHARP КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
ЦЕНА 450, очень в хорошем со�
стоянии. Телефон: 0508855557

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.
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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

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

ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП»
м. Київ,вул. Панаса Мирного, 11, ЄДРПОУ 36303404

ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», оголошує прилюдні торги з реалізації арештованого майна (предмет
іпотеки), яке належить Сивулі Маріанні Василівні  (Закарпатська обл.., м. Мукачево, вул. Набережна, 3,
кв. 27;  код ІПН: 2545502624), а саме: ЛОТ № 1: Нерухоме майно (предмет іпотеки) – Будинок (неза�
вершеного будівництвом ступінь готовності 77%) загальною площею 248,40 кв.м., житловою
площею – 82,90 кв.м., висота приміщень 3,2 м., об’єм – 1453 куб.м., що розташований на зе�
мельній ділянці загальною площею 0,1 га,  за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул.
Мічуріна,1 «З». Правовстановлюючі документи: Рішення №82 МВК від 26.03.2002 року « Про будівницт�
во», Рішення №162 МВК від 26.06.2003 «Про будівництво» Дозвіл на виконання будівельних робіт №110 від
14.06.2006 р.

Стартова ціна лоту – 269 850,00 грн. без ПДВ (Договір № 11�1204/13 від 19.07.2013 року). Гарантій�
ний внесок у розмірі 13 492,50 грн. без ПДВ сплачується на наступні реквізити: код ЄДРПОУ
36303404, р/р 26000013006122 в АТ”Сбербанк Росії” МФО 320627, Одержувач: ТОВ”УКРСПЕЦH
ТОРГ ГРУПП”. Остаточна оплата здійснюється на протязі 10 банківських днів, не враховуючі дня
проведення прилюдних торгів (вихідних та святкових днів) на депозитний  рахунок Державної
виконавчої служби України: р/р 37313006004124 в ДКСУ у м. Києві, код ЄДРПОУ 37471975, МФО
820172. Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах: 02.12.2013 до 11:00 год. Реєстрація
учасників відбувається за адресою: м. Київ, Броварський пр�т, 5�И. Ознайомитися з майном  можна щодня
за його місцезнаходженням та одержати додаткову інформацію, звернувшись до організатора прилюдних
торгів та на сайті  http://trade.informjust.ua. Прилюдні торги відбудуться 02.12.2013 об 12.00 год. за
адресою МВДВС Мукачівського МУЮ Закарпатської обл.: Закарпатської обл., м. Мукачево, вул. Вален�
берга 3. Організатор прилюдних торгів ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» (м. Київ,  Броварський пр�т, 5�И).

Довідка за телефоном: (044) 517 75 00.

А. СНІГАЧ, Генеральний директор ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП»

     Продаж скла: віконного (2,3,4,5,6,8,10 мм),
візерункового, енергозберігаючого, антибліковоH
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, фаH

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

товлення склопакетів.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачені документи, що засвідчують право влас�
ності на квартиру у  с.Синяк Мукачівського району, буд.
5, кв.23, виданий гр. Вишинській Олені Петрівні, вважа�
ти недісними.
     Втрачене посвідчення учасника бойових дій АА №

158506, видане гр. Маргітич Ігор Васильович, вважати
недійсним.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

45 (996)45 (996)45 (996)45 (996)45 (996)
 10 10 10 10 10 14 ëèñòîïàäà  2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ëþäè âñåãäà ïîðèöàþò òî, ÷åãî îíè íå â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü. (Êðèñòèíà).Ëþäè âñåãäà ïîðèöàþò òî, ÷åãî îíè íå â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü. (Êðèñòèíà).Ëþäè âñåãäà ïîðèöàþò òî, ÷åãî îíè íå â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü. (Êðèñòèíà).Ëþäè âñåãäà ïîðèöàþò òî, ÷åãî îíè íå â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü. (Êðèñòèíà).Ëþäè âñåãäà ïîðèöàþò òî, ÷åãî îíè íå â ñîñòîÿíèè ñäåëàòü. (Êðèñòèíà).

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

19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 20.10
Ò/ñ "Äåïàðòàìåíò". 23.25, 03.10
Ñâîáîäà ñëîâà. 01.25 Õ/ô "Ã³áðèä"
(2). 03.05 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
08.50 "Æèòè çäîðîâî!". 09.55,
03.00 "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
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15
"Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø ÷àñ". 15.55
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.40, 01.05 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.10 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Øóëåð". 22.50 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30 "Ïîçíåð".

ÑÒÁ
06.00, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
07.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.10 "Ìîÿ ïðàâ-
äà. Çâàæåí³ òà Ùàñëèâ³. Êîõàí-
íÿ ïðîòè ê³ëîãðàì³â". 10.10 Õ/
ô "Íàðå÷åíà ìîãî äðóãà"(1).
12.40 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×î-
ëîâ³êè ïðîòè æ³íîê". 14.55 "Çâà-
íà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.20 "Êóá - 4". 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 23.40
"Îäèí çà âñ³õ". 01.10 Õ/ô "31
÷åðâíÿ"(1). 03.30 Í³÷íèé åô³ð.

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 "Ïðè÷àë ëþáîâ³ ³ íàä³¿" (1).
13.10 Ëþáëþ! ×åêàþ!. 14.10,
17.20, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
16.00, 04.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ" (1). 19.20, 04.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ
"Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà òðåòÿ" (1).
22.00, 03.30 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Õ/
ô "Õî÷ó ÿê òè" (2). 01.45 Õ/ô
"Àìåðèêàíñüêà ìð³ÿ" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà"
(1). 09.55, 21.05 Êðà¿íà Ó. 11.00, 00.30
Îäíà çà âñ³õ. 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ïðèíöåñà òóò ß!.
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Áðà-
òè" (1). 18.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/
ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.10 Â³òàëüêà.
23.10 Äóðíºâ+1. 23.50 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 01.25 Òåîð³ÿ çðàäè. 02.10
Òâîþ ìàìó!. 03.00 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "7 äí³â"
(ïîâòîð). 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ.
12.25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Ä/ñ.
14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25 -

12.20, 04.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.30
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.10 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â
Óêðà¿í³". 17.10 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
18.00, 04.40 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïàñ³÷íèê".
20.00, 02.30 "Ïîäðîáèö³". 21.35,
23.55 "Øóñòåð Live". 22.00 Ôóò-
áîë. Çá³ðíà Ôðàíö³¿ - çá³ðíà Óêðà¿-
íè. 01.00 Õ/ô "Êàðàíòèí".

 ICTV
06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.35 Ãîëîâíà ïðîãðàììà.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25,
16.40 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.05, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.30, 20.10 Ò/ñ "Äå-
ïàðòàìåíò". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.25 Õ/ô "ß - ëåãåíäà" (2). 01.30
Ñòîï-10. 02.15 Õ/ô "Êî÷åãàð" (2).

ÎÐÒ
08.50 "Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 03.00
"Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äà-
òè!". 11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
12.45 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.35 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó
íàø ÷àñ". 15.55 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 01.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Øóëåð". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30
"Ñîëäàòè íàïðîêàò".

ÑÒÁ
07.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.45 Õ/ô "Ï'ÿòü ðîê³â òà
îäèí äåíü"(1). 11.50 Õ/ô "Ìè îäðó-
æèìîñÿ, â êðàéíüîìó âèïàäêó
ç³äçâîíèìîñÿ"(1). 13.50 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 14.55 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.25 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2".
23.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
03.05 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
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, 04.30 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00, 03.20
Ïîä³¿ äíÿ. 22.30 Òàºìíèé êîä çëà-
ìàíî. ¯æà. 23.30 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³
5" (2). 01.30 Õ/ô "Õî÷ó ÿê òè" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 08.55 Åðàëàø. 09.55,
21.05 Êðà¿íà Ó. 11.00, 00.30 Îäíà
çà âñ³õ. 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³"
(1). 12.55 Ïðèíöåñà òóò ß!. 13.55
Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Áðàòè"
(1). 18.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.10 Â³òàëüêà.
23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.25
Òåîð³ÿ çðàäè. 02.10 Òâîþ ìàìó!

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-

ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11.05- Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ  . 11:50 - Ä/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 - Ä/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ  . 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ"  .19:35
-  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 21.30 - "×àñ". 22.00 - Ò/
ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.25 Ïîãîäà. 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".
16.55 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöå-
âî¿". 19.00, 00.20 Ðåïîðòåð. 19.20
Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00
Çíàéòè êðàéíüîãî. 00.30 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèêè âàìï³ðà" (2). 01.20 Ò/ñ "Òðåòÿ
ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ". 03.00, 03.50
Çîíà íî÷³. 03.05 Òá ïðî ÒÁ. 03.35 ß
êëè÷ó òåáå. 03.55 Äåñÿòà ìóçà â
Óêðà¿í³.
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06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿
.07.20 Òåìà äíÿ. 07.25 Êðà¿íà
on line .07.35 Åðà á³çíåñó.
08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè. 10.00 Ïðÿìå âêëþ-
÷åííÿ ç Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óê-
ðà¿íè. 10.20 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"
(1). 11.20 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä
À äî ß. 11.40 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.15 Ôîðìóëà çàõèñòó.
12.35 Ä/ô "Ç äîáðîì äî ëþ-
äåé". 13.05 Ñâ³òëî. 13.25 ßê öå?
13.50 Õ/ô "Áåðåã" 2ñ. (1). 15.00
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÜÊ² ÑËÓÕÀÍÍß Ó
ÂÅÐÕÎÂÍ²É ÐÀÄ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ .
18.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.55
Ïðî ãîëîâíå. 19.25 "Õâèëþé-
òåñü, áóäü ëàñêà". Òàðàïóíü-
êà òà Øòåïñåëü. 20.50 Ìåãà-
ëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó.
21.50 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëó-
õó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.15 Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìî-
ðà". 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50 "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).  11.10
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.20,
13.25, 02.15 Ò/ñ "Êîñòîïðàâ".
14.35, 15.40, 20.15, 21.20 Ò/ñ "Ö³íà
æèòòÿ". 16.45, 04.00 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 22.30 "Òåðèòîð³ÿ îáìàíó".
00.05 "Òà÷êè - 2". 00.30, 04.25 Õ/ô
"Ìóë" (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 "Æèòè äàë³". 11.20,
12.20, 03.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.30 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 17.10 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
18.00, 04.35 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïàñ³÷íèê".
20.00, 02.45 "Ïîäðîáèö³". 00.55 Õ/ô
"Ãîëë³âóäñüê³ êîïè" (2).

 ICTV
06.35 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.40
Ò/ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 10.25, 16.40 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05, 22.15 Ò/
ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.25,
20.10 Ò/ñ "Äåïàðòàìåíò". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.25 Õ/ô "Îñòàíí³é
ãåðîé" (2). 01.25 Ïðîâîêàòîð. 02.20
Õ/ô "Ñâîº ÷óæå æèòòÿ" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 03.00 "Ìîä-
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06.05 Ï³äñóìêè. 06.25 Äîáðîãî ðàí-
êó, Óêðà¿íî!. 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30 Íîâèíè. 06.15, 07.05,
08.05 Ñïîðò. 06.20, 07.10, 08.10
Ïîãîäà. 06.35 Õî÷ó âñå çíàòè.
06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Òåìà äíÿ. 07.25 Êðà¿íà on line.
07.35 Åðà á³çíåñó. 09.00 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 09.50 Ïîë³òòåàòð. 10.10 Áåç
öåíçóðè. 10.35 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòà-
ðîãî ìîñòó" (1). 11.25 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî!. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Ïîãîäà.
12.20 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 13.10 "Ñåê-
ðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ.
13.40 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ. 14.05
Ïðàâî íà çàõèñò. 14.25 Òåìíèé ñè-
ëóåò. 14.35 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.35 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
15.55 Ïîãîäà. 16.00 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" (1). 17.40 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 18.05 Àãðî-News. 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50
Ñ³ëüðàäà. 19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.30
Äî 70-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ð.Êè-
ðè÷åíêî. "ß êîçà÷êà òâîÿ, Óêðà¿íî"
(÷.1). 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Çíàê ïè-
òàííÿ. 21.55 Äî 70-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íà-
ðîäæåííÿ Ð.Êèðè÷åíêî. "ß êîçà÷êà
òâîÿ, Óêðà¿íî" (÷.2). 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 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.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45, 04.45 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì-
³÷íà ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ëþ-
áîâ òà ïîêàðàííÿ" (1).  11.40
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.45,
01.45 Õ/ô "Ñîíÿ÷íå çàòåìíåííÿ"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15,
21.20 Ò/ñ "Ö³íà æèòòÿ". 22.25, 05.00
"Ãðîø³". 00.00 Õ/ô "Ñòî äâàäöÿòü
ñ³ì ãîäèí" (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, 12.20 Ò/ñ "Êîõàííÿ ç âèïðî-
áóâàëüíèì òåðì³íîì" .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 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Ò/ñ "Æèòè äàë³". 23.35 Ò/ñ "Êóë³íàð".
01.00 Ïðîô³ëàêòèêà.

 ICTV
06.15, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.25
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.35 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25, 13.10, 15.35
Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.10, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.

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 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø
÷àñ". 15.55 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Øóëåð". 21.40 "Îëåêñ³é Áàòà-
ëîâ. "ß íå ñïåðå÷àþñÿ ç äîëåþ".
22.50 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.20 Í³÷í³
íîâèíè. 23.30 "Ïîë³òèêà".

ÑÒÁ
06.25, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.10,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âèæè-
òè ï³ñëÿ ñìåðò³". 10.50 "Âðÿòóéòå
íàøó ñ³ì'þ - 2". 13.50 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â". 14.55 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "ÌàñòåðØåô - 3". 01.30 Õ/ô
"Øàëåíèé äåíü"(1). 02.40 Í³÷íèé
åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
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. Ïàðàëåëüí³ ñâ³òè. 23.30 Ò/ñ
"Ìåíò ó çàêîí³ 5". 01.30 Ò/ñ "Ôîðñ-
ìàæîðè 2" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 08.55 Åðàëàø. 09.55,
21.05 Êðà¿íà Ó .11.00, 00.30 Îäíà
çà âñ³õ. 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³"
(1) .12.55 Ïðèíöåñà òóò ß! 13.55
Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Áðàòè"
(1). 18.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.10 Â³òàëüêà.
23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.25
Òåîð³ÿ çðàäè. 02.10 Òâîþ ìàìó!

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50 - Ä/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Ä/ñ . 14:00
-  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Ä/ñ  . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .19:25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 -
"Ìàºø ïðàâî" . 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - Ä/ñ. 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. 07.30,
08.30, 19.55, 00.15 Ïîãîäà. 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,
14.25 Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
15.55 Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà".
16.55 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöå-
âî¿". 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 19.20
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, 03.40 Çîíà
íî÷³. 03.00, 03.45 Áîãäàí Õìåëü-
íèöüêèé.
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07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿-
íà on line. 07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35 Ò/
ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1).
10.20 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1) 11.25
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20
Ïðåì"ºðà. Ä/ô "Óêðà¿íñüêà Ãåëüñ³-
íñüêà ñï³ëêà - âåêòîð âèçíà÷åíî".
13.20 Õ/ô "Ñï³âðîá³òíèê ×Ê" (1).
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25 Óêðà¿-
íñüêà ï³ñíÿ. 16.15 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" (1). 17.00 Ò/ñ "Ò³í³
çíèêàþòü îï³âäí³" (1). 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Îñòàííº ïîïå-
ðåäæåííÿ. 19.30 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò.

"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 - Õ/
ô. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 - "
Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.35 Ïîãîäà. 09.00
Õ/ô "Ì³æ íåáîì ³ çåìëåþ". 11.00,
18.00, 22.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20,
14.25 Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
15.55 Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà".
16.55 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöå-
âî¿". 19.00, 00.30 Ðåïîðòåð. 19.20
Àáçàö!. 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". 02.50 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.55, 04.10 Çîíà
íî÷³. 03.00 ×åìï³îí ÷åìï³îí³â. 03.15
Ä³àëîãè Â. Ñ³ëüâåñòðîâ.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 19 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿-
íà on line. 07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.40 Ò/ñ "Òàºì-
íèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1). 10.30 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" (1). 11.20 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî!. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Ïîãîäà.
12.20 Çíàê ïèòàííÿ. 12.30 Êîðäîí
äåðæàâè. 12.55 Ïîãîäà. 13.00 Êîí-
òðîëüíà ðîáîòà. 13.20 Ðîÿëü â êó-
ùàõ. 13.50 Õ/ô "Áåðåã" 1ñ. (1). 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.50 Ïîãîäà. 15.55 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1). 16.55
Ò/ñ "Ò³í³ çíèêàþòü îï³âäí³" (1). 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.10 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 19.30 Ôîðìóëà çàõèñòó.
19.40 Ïðî ãîëîâíå. 20.00 Ôåñòè-
âàëü ï³ñí³ "Ìóçèêà íàñ ç'ºäíàëà"
(÷.1). 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ "Ìóçèêà íàñ ç'ºäíàëà" (÷.2).
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 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»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.00 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ëþ-
áîâ òà ïîêàðàííÿ" (1) .11.15
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.20,
13.30, 02.20 Ò/ñ "Êîñòîïðàâ".
14.35, 15.40, 20.15, 21.25 Ò/ñ "Ö³íà
æèòòÿ". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
22.30 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 00.15, 04.05
Õ/ô "Êàðìåí" (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 "Æèòè äàë³". 11.20,
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    (íà 18.11.2013 - 24.11.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 03.10 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 02.10 Ïîä³¿. 12.45 Õ/ô
"Ð³äí³ òà áëèçüê³" (1). 14.50 Õ/ô "Á³ëà
ñóêíÿ" (1). 17.00, 19.20 Ò/ñ "Çâåäå-
íà ñåñòðà" (1). 21.20 Õ/ô "²äåàëüíå
âáèâñòâî" (1). 23.20 Õ/ô "Ñâ³äîê"
(2). 01.25 Õòî ã³äíèé á³ëüøîãî?. 02.30,
04.45 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 5" (2).

Ò Å Ò
07.30 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëå-
ïóçèêè. 08.30 Ì/ñ "Åñê³ìîñêà" (1).
09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/
ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Áåëêà è Ñòðåëêà. 11.35 Ì/ô "Ïîâå-
ëèòåëü Áîá³â: Âåëèêèé ïîõ³ä Àòòè-
ëè" (1). 13.00 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöå-
ñà-âî¿í" (1). 16.55 Ì/ô "Ë³ëî ³ Ñò³÷
2: Âåëèêà ïðîáëåìà Ñò³÷à" (1).
18.10 Õ/ô "Òðè ìåòðà íàä ð³âíåì
íåáà" (2). 21.00 Õ/ô "Òðè ìåòðè íàä
ð³âíåì íåáà: ß òåáå õî÷ó" (2). 23.30
Õ/ô "Îäèí äåíü" (2). 01.40 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Ä/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 - Ä/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Ä/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Õ/ô. 18.30
- "Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 19:00 - Íîâè-
íè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35
- Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
07.50 Õ/ô "Ëîõ-Íåññ". 09.45 Â³éíà
ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè Øåôà. 11.50
Ïðîêèíóòèñÿ çíàìåíèòèì. 18.00 Ì/
ô "Òðè áîãàòèð³ ³ Øàìàõàíñüêà Öà-
ðèöÿ". 19.40 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Êó-
áîê âîãíþ". 22.45 Õ/ô "Î÷³ çì³¿" (2).
00.45 Õ/ô "Ëåîíàðä. ×àñòèíà 6".
02.40 Çîíà íî÷³. 02.45 Ñåìåðåíêè.
03.35, 04.35 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.

ÍÅÄ²Ëß, 24 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.05 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 07.30
Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.00 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 09.50 Îêîëèöÿ.
10.25 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêó-
í³íîþ. 10.50 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?.
11.40 Êðîê äî ç³ðîê. 12.25 Ìàþ
÷åñòü çàïðîñèòè. 13.10 Êàðàîêå
äëÿ äîðîñëèõ. 13.55 Áàñêåòáîë.
×åìï³îíàò Óêðà¿íè. Ñóïåðë³ãà. ÁÊ
"Äí³ïðî" - ÁÊ "Ôåððî-ÇÍÒÓ". 15.55
Çîëîòèé ãóñàê. 16.20 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó. Çì³øàíà åñòàôåòà.
18.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò.  Òèæäåíü.
18.35 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Øåâ-
÷åíê³âñüêèé âå÷³ð". 20.30 Ìè õî-
÷åìî, ùîá âè çíàëè. 20.40 Ãîëîâ-
íèé àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.55
Ïîë³òòåàòð. 22.20 Ôåñòèâàëü ï³ñí³
â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà.  23.00 Åðà á ³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé
âèêëèê. 23.55 ªâðî³íòåãðàö³ÿ.
00.05 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 01.20
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.10 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò.

 Êàíàë «1+1»
06.05, 03.30 Õ/ô "Ãîëîâíèé ó äîì³"
(1). 07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.25
"ÒÑÍ". 09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.00,
05.25 "Ñìàêóºìî". 10.35, 22.15
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 11.35 "Ì³íÿþ æ³íêó
- 8". 13.00 Õ/ô "Ñëóæáîâèé ðîìàí"
(1). 16.35 "Âå÷³ðí³é Êè¿â". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà - 4". 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 20.15 "Áèòâà õîð³â".

20.00 Ìàøèíà ÷àñó. Òåëåïîðò-øîó.
23.25 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 23.50 Õ/
ô "Ñåñòðè". 01.35 Õ/ô "Äåíü ñâÿòî-
ãî äóõà" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15

"Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 "×å-
êàé íà ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.40 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 18.55 "Ïîëå
÷óäåñ". 20.00 "×àñ". 20.30 "Óí³âåð-
ñàëüíèé àðòèñò". 22.30 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.30 Õ/ô "Á³ëà í³÷, í³æíà
í³÷...". 01.25 Õ/ô "Ëþäèíà ç àêîðäå-
îíîì". 02.55 Ò/ñ "Çàìîðîæåíà ïëà-
íåòà".

ÑÒÁ
05.35 Õ/ô "×îëîâ³ê äëÿ æèòòÿ, àáî
Íà øëþá íå ïðåòåíäóþ"(1). 07.30,
18.10 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.00, 16.00 Õ/ô "Êîõàííÿ òà
ðîçëóêà"(1). 15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 19.00,
22.40 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 00.00 "Êóá - 4".
01.20 Õ/ô "Â³é"(1). 02.40 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
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 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 22.00, 03.20 Ïîä³¿ äíÿ.
23.25, 03.50 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 5"
(2). 01.25 Õ/ô "ß çàëèøàþñÿ" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 08.55 Åðàëàø. 09.55
Êðà¿íà Ó. 11.00 Îäíà çà âñ³õ. 12.00
Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55 Ëþ-
áîâ ç ìàéáóòíüîãî. 13.55 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Áðàòè" (1). 18.00
Ìîäó íàðîäó. 19.00 ²êîíà ñòèëþ.
20.15 Õ/ô "ß - íîìåð ÷îòèðè" (2).
22.45 Òóç³ê & Áàðáîñ øîó. 23.25 Ò/
ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.30 Òåîð³ÿ
çðàäè. 02.10 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.00 - Ä/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô.
14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ.
17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 - "Ñïîðò
×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðîãðàìà
"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/
ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.15, 13.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè
í³íäçÿ". 06.35, 13.50 Ì/ñ "Ãóáêà
Áîá". 07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.55, 23.45 Ïîãîäà.
09.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàí-
äà". 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". 16.55 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ
Çàéöåâî¿". 19.00, 23.40 Ðåïîðòåð.
19.20 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.50 Ò/ñ

Ùåðáàòþê. 25 ðîê³â. 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ìàéñòðè
ãóìîðó Â.Äàíèëåöü, Â.Ìî¿ñåºíêî.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 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.
03.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì).

     Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
23.50 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05
"Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05,
17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàí-
íÿ" (1). 11.10 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.20, 13.25,
02.35 Ò/ñ "Êîñòîïðàâ". 14.35,
15.40, 20.15, 21.20 Ò/ñ "Ö³íà
æèòòÿ". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
19.30 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íî-
âèí". 22.30 "²ëþç³ÿ áåçïåêè. Ùî
ó ïëÿøö³?". 00.05, 03.30 Õ/ô
"Òàëàíîâèòèé ì³ñòåð Ð³ïë³"
(1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 17.50 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 20.30 Ò/
ñ "Æèòè äàë³". 11.20, 12.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.30 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 17.10 Ò/ñ "Äîìðîá³òíè-
öÿ". 18.00, 04.35 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïàñ³÷íèê". 20.00, 03.05 "Ïîä-
ðîáèö³". 00.55 Õ/ô "Ôîððåñò
Ãàìï".

 ICTV
06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25,
16.40 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.05, 22.15 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.35, 20.10 Ò/ñ "Äåïàðòà-
ìåíò". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.25 Õ/ô "Îë³ãàðõ" (2). 02.00
Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 02.25 Õ/
ô "Ñâîº ÷óæå æèòòÿ" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
08.50 "Æèòè çäîðîâî!" 09.55,
03.00 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15
"×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîáðîãî
çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâè-
íè. 13.20, 00.35 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 14.15 "Ñë³ä". 15.00
"Ó íàø ÷àñ". 15.55 "Íàîäèíö³ ç
óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.40, 01.05 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Øóëåð". 21.40 "Ãåîðã³é Áóðêîâ.
²ðîí³÷íèé Äîí Ê³õîò". 22.50
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.25 Í³÷í³
íîâèíè. 23.35 "Ïðîòè íî÷³".

ÑÒÁ
06.20, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
08.05, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.45 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 13.50 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â". 14.55 "Çâà-
íà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 3". 01.10 Õ/ô "Âàñ
âèêëèêàº Òàéìèð"(1). 02.45
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
09.10, 13.10, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöü-
êèé. Ãëàâà òðåòÿ" (1). 12.00,
04.50 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 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 çëàìàíî. Åïîõà
Âîäîë³ÿ. 23.30 Ò/ñ "Ìåíò ó çà-
êîí³ 5" (2). 01.30 Ò/ñ "Ôîðñ-ìà-
æîðè 2" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 08.55 Åðàëàø. 09.55,
21.05 Êðà¿íà Ó. 11.00, 00.30 Îäíà
çà âñ³õ. 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³"
(1). 12.55 Ïðèíöåñà òóò ß!. 13.55
Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Áðàòè"
(1). 18.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.10 Â³òàëüêà.
23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.25

"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.25 Õ/ô
"Íåñê³í÷åííèé ñâ³ò" (2). 03.05, 04.05
Çîíà íî÷³. 03.10 Ï³ä çíàêîì á³äè.

ÑÓÁÎÒÀ, 23 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

08.00 ªâðî³íòåãðàö³ÿ. 08.15 Îë³ìï-
³éñüêèé âèêëèê. 08.30 Ä/ô "Ñâ³äîê

äèâà". 09.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.15
Àðì³ÿ. 09.30 Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê.
09.55 Ìîìåíòè æèòòÿ. 11.05
Êíèãà.ua. 11.35 Ä/ô "Ãîëîäîìîð.
Òåõíîëîã³ÿ ãåíîöèäó". 13.25 Ïîãî-
äà. 13.30 Õ/ô "Ñâ³é ñåðåä ÷óæèõ,
÷óæèé ñåðåä ñâî¿õ" (1). 15.00 Ïîãî-
äà. 15.10 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 15.55
Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Øàõòàð" (Äîíåöüê) -
"Ñåâàñòîïîëü" (Ñåâàñòîïîëü).
16.55 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Ïîãîäà. 17.55 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 20.00 Óêðà¿íñü-
êèé àêöåíò. 20.25 Êðîêè íà Çàõ³ä.
20.45 Ñëîâî ðåã³îíàì. 20.55 Ìåãà-
ëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Áåç
öåíçóðè. 21.55 Ä/ô "Îäóæàííÿ.
Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 22.50 Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Ä/ô "Âðå-
ìåíà". 00.00 Êîíöåðò "Äðóç³â íå
çàáóâàþòü". 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.
01.45 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàä-
öÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.55
Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà.

Êàíàë «1+1»
06.30 Õ/ô "Õîëîäíå ë³òî 53-ãî" (1).
08.20, 02.10 Ò/ñ "Êîðîëüîê - ïòàøêà
ñï³âî÷à" (1). 15.15 Ò/ñ "Çíàõàðêà".
19.30 "ÒÑÍ". 20.00 Õ/ô "Àïîôåãåé".
00.00 Õ/ô "Ó ÷åðâí³ 41-ãî" (2). 01.45
"Òà÷êè - 2".

IÍÒÅÐ
05.10 "Øóñòåð Live". 09.10 "Âñå äëÿ
ìàìè". 09.40 Ä/ô "Äåíü, êîëè ïî-
ìåð Êåííåä³". 11.05, 02.55 Ò/ñ "Ñî-
áà÷à ðîáîòà". 15.55 Õ/ô "Ëþáîâ çà
ðîçêëàäîì". 17.55, 20.30 Ò/ñ "Íå
æàëêóþ, íå êëè÷ó, íå ïëà÷ó". 20.00,
02.25 "Ïîäðîáèö³". 22.35 Õ/ô "Çîëîò³
íåáåñà". 00.55 Õ/ô "Äîëÿ Ìàð³¿".

ICTV
06.35, 03.35 Ò/ñ "ßëòà-45". 10.15
Äà÷à. 11.00 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ.
12.00 Çà êåðìîì. 12.20 Õ/ô "Ñåñò-
ðè". 14.10 Ò/ñ "Çíàéòè àáî çíèùè-
òè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 19.55
Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà ï³ðàíüþ". 23.45
Õ/ô "Îë³ãàðõ" (2). 02.10 Õ/ô "Ïåêåëü-
íèé áóíêåð" (2).

ÎÐÒ
06.55 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
07.40 "Ñìåøàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.50 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè".
08.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Íàòàëÿ Êðà÷êîâñü-
êà. Ðåöåïò ¿¿ ÷àð³âíîñò³". 11.15 "²äå-
àëüíèé ðåìîíò". 12.30 Ò/ñ "Âåïð".
15.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Ðîñ³¿.
ÖÑÊÀ - "Ñïàðòàê". Ïðÿìèé åô³ð. Ó
ïåðåðâ³ - Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.55
"Ñî÷³-2014. Äî ñòàðòó çàëèøèëîñÿ
çîâñ³ì òðîõè". 17.25 "Óãàäàé ìåëî-
ä³þ". 18.00 "Æèòòÿ ÿê ê³íî". 19.10
"Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 20.00 "×àñ".
20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.10
"Âñòèãíóòè äî îï³âíî÷³". 22.45 "Á³ò-
êâàðòåò "Ñåêðåò": 30 ðîê³â íà á³ñ!".
00.20 Õ/ô "Ìàëåíüêà Â³ðà".

ÑÒÁ
04.20, 01.45 Õ/ô "Áàëàäà ïðî
â³äâàæíîãî ëèöàðÿ Àéâåíãî"(1).
05.50 Õ/ô "Ñìåðòü øïèãóíàì,
Óäàðíà õâèëÿ"(1). 09.55 Õ/ô "Ñìåðòü
øïèãóíàì. Ëèñÿ÷à íîðà"(1). 14.10
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 19.00 "Õ-
Ôàêòîð - 4". 22.00 "Ìîÿ ïðàâäà.
Çâàæåí³ òà Ùàñëèâ³. Æåðòâè
æ³íî÷îãî ùàñòÿ". 23.15 "Õ-Ôàêòîð -
4. Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 00.35

Òåîð³ÿ çðàäè. 02.10 Òâîþ ìàìó!
03.00 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 11:50 - Ä/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðàâî".
13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ" (ïî-
âòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/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
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.55, 00.10 Ïî-
ãîäà. 09.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä-
³æíà êîìàíäà". 10.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 22.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.30
Kids Time. 13.30 Ì/ñ "×åðå-
ïàøêè í³íäçÿ". 14.55 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè
áåç ãðîøà". 16.55 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 19.00,
00.05 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!
21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 00.15 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.10
Ò/ñ "Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ".
02.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.50, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.55
Óêðà¿íö³ Â³ðà. 03.45 Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé.

Ï’ßÒÍÈÖß, 22 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
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07.45 Òåìà äíÿ. 08.35 Ðàí-

êîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.35 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó" (1). 10.20 Ò/ñ "ÌîíòåÊ-
ð³ñòî" (1). 11.20 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî!. 12.00 Íîâè-
íè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15
Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ".
13.05 Óêðà¿íñüêîãî ðîäó. 13.25
Õ/ô "Ñâ³é ñåðåä ÷óæèõ, ÷óæèé
ñåðåä ñâî¿õ" (1). 15.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.25 Êðîê äî
ç³ðîê. 16.20 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòà-
ðîãî ìîñòó" (1). 17.05 Ò/ñ "Ò³í³
çíèêàþòü îï³âäí³" (1). 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà Ëîë³òè. 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. 23.40 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.00 Ä/ô "Êîëîñ ïðàâ-
äè". 00.30 Ä/ô "Ì³æ íåáîì ³
çåìëåþ". 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30 "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).
11.05 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðà-
ìè". 12.15, 13.25, 01.10 Ò/ñ "Êî-
ñòîïðàâ". 14.30, 15.40 Ò/ñ
"Ö³íà æèòòÿ". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â".
22.00 "Ñóïåðãåðî¿ ". 23.05 Õ/ô
"Õîëîäíå ë³òî 53-ãî" (1). 02.05
Õ/ô "Ó ÷åðâí³ 41-ãî" (2). 03.35
Õ/ô "Àïîôåãåé".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 17.50 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ
"Æèòè äàë³". 11.20, 12.20, 04.30
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³-
äîì Êàíåâñüêèì". 13.30 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.10 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.10 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ â Óêðà¿í³". 17.10 Ò/ñ "Äîì-
ðîá³òíèöÿ". 18.05 Ò/ñ "Ïàñ³÷-
íèê". 20.00, 04.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30 "Øóñòåð Live". 00.40 Ä/ô
"Äåíü, êîëè ïîìåð Êåííåä³".
01.55 Õ/ô "Ï³ï" (2).

 ICTV
06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.35 Ç³ðêà
YouTube. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
10.25, 16.40 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.05, 21.55 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.35 Ò/ñ
"Äåïàðòàìåíò". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.

23.20 "Ùî? Äå? Êîëè? 2". 00.25
"Àëüìàíàõ óêðà¿íñüêèõ
êîðîòêîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â". 02.05
Ò/ñ "Êîðîëüîê - ïòàøêà ñï³âî÷à" (1).
05.00 "Òà÷êè - 2".

IÍÒÅÐ
05.35 Ò/ñ "Íå æàëêóþ, íå êëè÷ó, íå
ïëà÷ó". 09.30 "Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñüêîãî". 10.05 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 11.05 "Îñ³ííÿ
êóõíÿ". 12.05, 03.05 Ò/ñ "Ñîáà÷à
ðîáîòà". 16.00 Õ/ô "Ñïðàâè
ñ³ìåéí³". 18.00 Øîó "Îäíà ðîäè-
íà". 20.00, 02.20 "Ïîäðîáèö³ òèæ-
íÿ". 21.00 Ò/ñ "Òåñò íà êîõàííÿ".
00.45 Õ/ô "Ëþáèòè ïî-ðîñ³éñüêè 3.
Ãóáåðíàòîð".

 ICTV
07.05 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.20
Äà÷à. 09.00 Õ/ô "Ñîðîêîï'ÿòêà".
11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿í³. 12.10 Òàê$i. 12.35
Ìàøèíà ÷àñó. Òåëåïîðò-øîó. 14.35
Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà ï³ðàíüþ". 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 19.55 Íàøà Russia.
20.25 ÏóÒÜÎâà êðà¿íà. 20.45 Õ/ô
"Á³ëèé òèãð" (2). 23.00 Õ/ô "Îñòàíí³é
ãåðîé" (2). 01.00 Õ/ô "Êîìóíàëêà"
(2). 02.40 Õ/ô "Ïåêåëüíèé áóíêåð-
2. ×îðíå ñîíöå" (2).

ÎÐÒ
06.55 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!" 07.30
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.35
"Äîêè âñ³ âäîìà". 10.25 "Ôàçåíäà".
11.10 Äî 400-ð³÷÷ÿ öàðñüêî¿ äè-
íàñò³¿. "Ðîìàíîâè". 12.40 Ò/ñ "Â³êòî-
ð³ÿ". 16.45 "Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä".
20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00 "Ïî-
âòîðè!" Ïàðîä³éíå øîó. 23.30 Õ/ô
"Ñóºòà ñóºò". 01.10 Õ/ô "Óáèâñòâî
â Ñàíøàéí-Ìåíîð". 02.35 Ò/ñ "Çà-
ìîðîæåíà ïëàíåòà"

ÑÒÁ
04.20, 02.50 Õ/ô "Ïðèãîäè Êâåíò³íà
Äîðâàðäà - ñòð³ëüöÿ êîðîë³âñüêî¿
ãâàðä³¿"(1). 05.55 "¯ìî âäîìà". 06.45,
11.00 "ÌàñòåðØåô - 3". 09.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.00 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 14.15 "Õ-Ôàêòîð - 4". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðî-
òè æ³íîê". 21.15 "Îäèí çà âñ³õ". 22.30
Õ/ô "Zolushka. ru"(1). 01.00 Õ/ô "×î-
ëîâ³ê äëÿ æèòòÿ, àáî Íà øëþá íå
ïðåòåíäóþ"(1). 04.25 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Õ/ô "Ð³äí³ òà áëèçüê³" (1). 09.00
Ñâ³ò íà ñìàê. 10.00, 11.00 Òàºìíèö³
ç³ðîê. 12.00 Õ/ô "Á³ëà ñóêíÿ" (1).
14.00 Õ/ô "²äåàëüíå âáèâñòâî" (1).
16.00, 17.00, 18.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
19.00, 03.05 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00 ßê
äâ³ êðàïë³. 23.30 Âåëèêèé ôóòáîë.
01.20 Õ/ô "Çàãóáëåíèé ðåéñ" (2).
03.50 Õ/ô "×àð³âí³ ³ñòîòè" (2).

Ò Å Ò
07.55 Òåëåïóçèêè. 08.30 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 "Áåëêà è Ñòðåë-
êà". 11.55 Ì/ô "Êóêàðà÷à" (1). 13.35
Õ/ô "Ì³ñòåð Äîëÿ" (1). 15.45 Õ/ô
"Ìîãóòí³é Äæî ßíã" (1). 18.00 Çó-
ïèí³òü, ÿ çàêîõàëàñü!. 20.00 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 21.45 Êðà¿íà Ó.
22.35 Õ/ô "Òðè ìåòðè íàä ð³âíåì
íåáà: ß òåáå õî÷ó" (2). 01.20 Õ/ô
"Òðè ìåòðà íàä ð³âíåì íåáà" (2).
03.25 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Ä/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 - Ä/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 -
"7 äí³â". 21.15 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35
- Õ/ô . 01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

08.00 Õ/ô "Ñèí ìàñêè". 09.50
Ñï³âàé, ÿêùî çìîæåø. 11.30 Áîæå-
â³ëüíèé àâòîñòîï. 12.20 Õ/ô "Ãàðð³
Ïîòòåð ³ Êóáîê âîãíþ". 15.20 Ì/ô
"Òðè áîãàòèð³ ³ Øàìàõàíñüêà Öàðè-
öÿ". 17.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 19.30 Â³éíà
ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè Øåôà. 21.20
Õ/ô "Êàçêè íà í³÷". 23.20 Õ/ô "Ïðî-
åêò Õ: Äîðâàëèñÿ" (3). 01.30 Õ/ô
"Íåñê³í÷åííèé ñâ³ò" (2). 03.15, 04.10
Çîíà íî÷³. 03.20 Äåñÿòà ìóçà â
Óêðà¿í³.
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ОВЕН (21.03�20.
04). Вам буде важко
займатися тим, що ви
запланували, імовір�
но, вам доведеться

багато часу витратити на
рішення чужих проблем. Ви
одержите приємну звістку.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Можуть з'яви�
тися зовсім несподі�
вані проблеми в сфері

ділового партнерства. Але, у
той же час, ви можете сміли�
во розраховувати  на взаємо�
розуміння з оточуючими вас
людьми і діловою хваткою.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21. 06). Бажано по�
мізкувати над зміною
іміджу. Не варто з'ясо�
вувати відносини з на�

чальством, не конфликтуйте
і рідше попадайтеся на очи.
Успіх буде супроводжувати
тим, хто займається суспіль�
ною діяльністю.

РАК (22.06�23.07).
Удача тепер на вашо�
му боці. Вам будуть
довіряти і чекати у
відповідь підтримку і

допомогу. Допомога ближнь�
ому – це чудово, але не на
шкоду особистому життю.
Скористайтеся ситуацією і
викладайтеся по повній про�
грамі.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Завершуйте рутину,
що нагромадилася,
подумайте про те,

що можна зробити зазда�
легідь. Перебуваючи вдалині
від дому, вам варто виявити
особливу обачність.

ДІВА (24.08�23.
09). Ви одержите
шанс здійснити давні
задуми. Будь�який

ризик або авантюра може
привести до провалу або
розчарувань. З начальством
краще не конфліктувати.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Тиждень до�
сить насичений і вда�
лий в емоційному

плані. Остерігайтеся чу�
жих порад, не виключено,
що їх можуть давати сховані
недоброзичливці. Більшу ча�
стину часу краще присвяти�
ти завершенню невідклад�
них справ.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ще не прий�
шов час для повноці�
нного відпочинку, за�

раз треба прикласти макси�
мум зусиль для того, щоб за�
вершити справи, які ви довго
і завзято розробляли.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Будь�яке
ваше світле починан�
ня буде зустрінуте з
радістю. Остерігай�

теся скоропальних рішень.
Будьте обережні і уважні в
економічних аспектах життя.
У вихідні діти можуть повідо�
мити вам щось важливе.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Прийдеться
прикласти чимало зу�
силь, щоб удержати

ситуацію під контролем.
Спокійніше реагуйте на сюр�
призи, чекайте від них тільки
гарного. Позитивних емоцій
вам вистачить до кінця тиж�
ня.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Закінчиться
період постійних
стресів. Нарешті на�
став час відпочити і

розслабитися. Покращаться
відносини з родичами. У
вихідні вас очікує зустріч зі
старим другом, багато тур�
бот і роз'їздів.

РИБИ (20.02�20.
03). Ви можете очіку�
вати приємних звісток
і привабливих пропо�

зицій здалеку. Ви відчуєте
підйом сил і розкриття ваших
можливостей. У вихідні вда�
ло розв'яжуться будь�які про�
блеми, якщо знайдеться, що
вирішувати.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 18.11.13 – 24.11.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

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

11 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 29 ïàðè;
ïîìåðëî – 21 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

Ïî ãîðîäó íåñåòñÿ ìàð-
øðóòêà. Ïàññàæèð, ïðî-
òÿãèâàÿ âïåðåä äåíüãè:

– Ïåðåäàéòå, ïîæàëóé-
ñòà, âîäèòåëþ... Íà âå-
íîê.

– Áåç åäû ìîæíî ïðî-
æèòü ìåñÿö.

– Ìîæíî. À ñìûñë?
– À áåç ñìûñëà ìîæíî

ïðîæèòü âñþ æèçíü.

Ìàñòåðñòâî êàâàëåðà
çàêëþ÷àåòñÿ  â òîì, ÷òî-
áû ñâîäèòü äàìó â òåàòð
òàê, ÷òîáû ÷óâñòâî áëà-
ãîäàðíîñòè  ó íåå îñòà-
ëîñü, à æåëàíèå ñõîäèòü
åùå ðàç – íåò.

Òîëüêî êîãäà ó àëêàøåé
íà àñôàëüò ïàäàåò íåäî-
ïèòàÿ áóòûëêà, òû  íà-
÷èíàåøü ïîíèìàòü, êàê
ìàëî òû çíàë î ðóññêîì
ÿçûêå...

Îðãàíèçàòîðû âûñòàâ-
êè êàðòèí Ïàáëî Ïèêàññî
îáðàùàþò âíèìàíèå  ïî-
ñåòèòåëåé  íà òî, ÷òî
íàñëàäèòüñÿ  ðàáîòàìè
õóäîæíèêà  ìîæíî è â
òðåçâîì  ñîñòîÿíèè.

Ïðèíöåññà áåç êîñìå-
òèêè – ëÿãóøêà.

Åñëè âûïèë õîðîøî, çíà-
÷èò óòðîì ïëîõî!
Åñëè óòðîì õîðîøî, çíà-

÷èò, âûïèë ïëîõî!

Ñäàì êâàðòèðó íà 5-7
ëåò, â çàâèñèìîñòè îò
ðåøåíèÿ ñóäà.

Íàñèëüñòâåííûå äåé-
ñòâèÿ ñåêñóàëüíîãî  õà-
ðàêòåðà êàðàþòñÿ îò 5
ëåò ñòðîãîãî ðåæèìà äî
20 ëåò áðàêà.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ÞÂ²ËÅÉÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÕÎÐÓ
ÕËÎÏ×ÈÊ²Â ÒÀ ÞÍÀÊ²Â

Мукачівської хорової школи
Запрошуємо мукачівців та гостей нашого

міста  на ювілейний концерт хору хлопчиків
та юнаків Мукачівської хорової школи під

керівництвом заслуженого діяча мистецтв
України, композитора

Володимира ВОЛОНТИРА.

ЗАПРОШУЄМО НА КОНЦЕРТ
КЛАСИЧНОЇ ТА СУЧАСНОЇ МУЗИКИ

17 листопада 2013 року, у неділю, о 16.00 годині
в залі Християнського культурного центру за адре�
сою: вул. Росвигівська, 9а, відбудеться концертна
програма за участі Струнного оркестру під керу�
ванням Сергія Добоша та лауреатів міжнародних
конкурсів Остапа і Ольги Шутко /м. Львів/.

У програмі прозвучать не тільки всесвітньовідомі кла�
сичні твори, а й  ексклюзивні кавер�версії: Адель
“Skyfall”, Майкл Джексон “Earth Song”,  “Океан Ельзи” –
“Холодно”, “Стріляй” та Bobby McFerrin, які не зали�
шать байдужими ні професіоналів, ні любителів�мело�
манів.

Також в концертній програмі братиме участь учениця
Мукачівської дитячої школи мистецтв №2  Олександра
Макарова /викладач – О. Кувшинова, концермейстер —
Т. Колодяжна/.

Замовлення квитків за тел.:
066 87 19 894 або 095 03 62 661.

КРАЩЕ Б АННИ
СЕМЕНОВИЧ

У  приміщенні Держду�
ми Росії почали продава�

ти  бюсти Сталіна. По
ціні  від 6 тисяч рублів. І
треба ж — народні об�
ранці  жваво купляють.
Хоча, без сумніву, якби в
Думі з’явилися бюсти
Анни Семенович (нату�
рального розміру) —куп�
ляли з більшим бажан�
ням.

З ПОРНОЗІРОК –
У ВЧИТЕЛЬКИ!

Зірка порнофільмів
Саша Грей перекваліфі�

кувалася в учительку по�
чаткових класів. Дирек�
тор школи відбивається
від вимог політиків і мо�
ралістів звільнити жрицю
кохання з роботи. Адже
вперше на батьківські
збори  стали ходити чо�
ловіки!

ЧЕСНА ГРА
Британський мільяр�

дер Річард Бренсон про�
спорив приятелю. І зму�
шений був відробляти

програш — певний час
відпрацював  стюардесою
— за всіма вимогами: ко�
ротка спідниця, каблуки,
червона помада. Навіть
ноги довелося побрити.
Багатії ніколи не спорять
на гроші. Тому  багатії  і
багаті!

Чому у жінок холодні ноги
Холодні ноги і руки у жінок – це норма, а не захворю�

вання. Професор фізіології з університету Портсмута
Майкл Тіптон розповів, чому в жіночого організму є
така особливість.

Професор пояснив, що, економлячи на обігріві
кінцівок, організм жінки посилює свої можливості до
виживання і спрямовує ресурси на обігрів внутрішніх
органів. Дослідження показали, що у разі знижен-ня
температури в приміщенні у жінок звуження судин
відбувається швидше, ніж у чоловіків. Стан перифе�
ричних кровоносних судин регулює жіночий гормон
естроген. Ось чому температура жіночого тіла
змінюється протягом менструального циклу, а організм
жінки має більше жиру, ніж чоловічий. Жирові клітини
допомагають зігрівати внутрішні органи жінки.

Спеції допомагають худнути
Натуральні спеції допоможуть позбутися зайвої ваги.

Чому це відбувається, пояснює київський лікар�дієто�
лог, ендокринолог Наталія Самойленко.

Всі натуральні спеції – могутні активатори метабол�
ізму, тобто вони істотно прискорюють обмінні проце�
си в організмі. Лікар зазначає, що, за її спостережен�
нями, найбільш виражений ефект щодо активації об�
мінних процесів мають кардамон, коріандр, куркума,
карі, перець, імбир і кориця.

Крім того, лікар нагадує, що жорсткі дієти, навпаки,
уповільнюють обмін речовин.

ÂIÒÀªÌÎ Ç ÞÂIËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè ïðåêðàñíèé þâiëåé –

çîëîòå 50-ði÷÷ÿ ó ðîçêâiòi äóõîâ-
íèõ i ôiçè÷íèõ ñèë  âiäçíà÷àòèìå
íà÷àëüíê ÂÎÑ Iâàíîâåöüêî¿ ñiëü-
ñüêî¿ ðàäè

ÑÌÎÆÀÍÈÖß
Íàòàëiÿ ßíîøiâíà.

Ó öåé ñâÿòêîâèé  ñâiòëèé äåíü,
Êîëè íàñòàâ Òâié þâiëåé,
Ìè ùèðî Òåáå âiòàºìî,
Äîáðà i ùàñòÿ Òîái áàæàºìî.
Õàé  îáìèíàþòü Òåáå òðèâîãè,
Õàé Áîã äàñòü ùàñòÿ íà ïóòi,
Õàé ñâiòëî ðàäiñòü i äîðîãà
Ùàñëèâî ñòåëÿòüñÿ  â æèòòi!
Òîæ íå ñòàðié i íå çíàé íiêîëè
Â æèòòi íi ñìóòêó, àíi áiä,
Ó ñåðöi ìîëîäiñòü òðèìàé,
Æèâè äî ñòà ùàñëèâèõ ëiò.

Ç ïîâàãîþ äî Òåáå ÂÇ-Iâàíiâöi,
Âåðîíiêà òà Ìîíiêà.
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