
48 (999)
5 ãðóäíÿ 2013 ðîêó

БIЛЬШЕ 40 процентiв  українцiв вважають пріо�
ритетним  вступ країни  у Європейський Союз.

ЗНАМЕНИТА  українська фехтувальниця олiм�
пiйська чемпiонка Ольга Харлан визнана  найкра�
щою шаблисткою свiту.

У  США 26 листопада  вiдзначили нацiональне
свято – День подяки. Свято, початок якого зна�
читься  аж з 1789 року символiзує подяку Богу  за
отриманi  блага протягом року.

91 ПРОЦЕНТ квалiфiкованих  українських
фахiвцiв мрiють про  те, щоб працювати за кордо�
ном.

У ТЕРНОПОЛI  облаштовано музей  самого�
новарiння. Центральною частиною експозицiї  є
18 рiзнотипових  самогонних апаратiв.

ПIД тиском опозицiї канцлер Нiмеччини  М. Мер�
кель  змушена  пообiцяти пiдняти мiнiмальну зар�
плату населенню країни.

АМЕРИКАНСЬКI вченi  створили матерiал, який,
за їх твердженням,є найбiльш водостiйким у свiтi.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ синод – вищий орган  Церкви
Англiї  схвалив   iдею дозволити жiнкам бути єпис�
копами.

ШОТЛАНДIЯ стане незалежною  країною 24 бе�
резня 2016 року якщо  бiльшiсть  шотландцiв  про�
голосує за незалежнiсть на референдумi  18 ве�
ресня 2014�го року.

ЕКСПОРТ  української свинини  за 10мiсяцiв
зменшився  бiльш нiж у 5 разiв. Це 15 млн доларiв
проти 78 мiльйонiв.
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        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

НАШЕ ЗВЕРНЕННЯ
ДО ГОЛІВ СІЛЬРАД

Двадцять років поспіль—від заснування
газети »Мукачево» досьогодні, зважаючи на
не надто заможній гаманець сільського орга�
ну влади, ми щорічно  коштом редакції дару�
вали кожній сільраді  передплату  як  мінімум
двох екземплярів нашої газети.Цю добру тра�
дицію ми зберігаємо і тепер. Наступного року
ви знову будете отримувати щотижня два ек�
земпляри «Мукачева». Але водночас звертає�
мося до вас, шановні голови сільських та се�
лищних рад, з проханням підтримати й нас. З
причини відомих  вам фінансово –економіч�
них  обставин , редакція більше півроку пра�
цює в нерентабельних умовах. Просимо вас
знайти можливість здійснити платну підпис�
ку бодай 2 екземплярів  газети службової чи
персональної передплати. В такий спосіб ми
підтвердимо  наші дружні партнерські сто�
сунки і  з вашої допомоги хоч частково полег�
шимо  фінансові  проблеми редакції.

З глибокою повагою і  сподіванням на по�
розуміння редактор газети «Мукачево»

Віктор ДВОРНИЧЕНКО

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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13 листопада 2013
року в Посольстві Ли�
товської Республіки в
Україні відбулося урочи�
сте нагородження пере�
можців конкурсу есе «Я
– європеєць».

Метою конкурсу, який
проходив з вересня по
жовтень 2013 року було
виявлення та підтримка
творчих обдарованих
дітей, формування у мо�
лоді активної життєвої по�
зиції. Потрібно відзначи�
ти, що на фінал конкурсу

Ìóêà÷³âêà Âàëåð³ÿ Ãîëîâ÷àê ïîñ³ëà ²²-ì³ñöå ó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ åñå «ß – ºâðîïåºöü»
надійшло понад 300 робіт.

ІІ місце у Всеукраїнсько�
му конкурсі есе «Я – євро�
п е є ц ь » п о с і л а у ч е н и ц я
Мукачівської спеціалізо�
ваної загальноосвітньої
школи І�ІІІ ступенів №4 Ва�
лерія Головчак.

Враховуючи важливість
події, участь в урочисто�
му нагородженні пере�
можців Всеукраїнського
конкурсу есе взяли зас�
тупник Міністра освіти та
науки України Борис Жеб�
ровський, Надзвичайний і

Повноважний Посол Ли�
товської Республіки в Ук�
раїні Пятрас Вайтєкунас,
Міністр охорони здоров’я
Литовської Республіки
Вітеніс Андрюкайтіс.

Високоповажі гості з
Литви, яка цього року го�
ловує в Раді ЄС, привіта�
ли конкурсантів від імені
28 країн Європейського
Союзу. Вони наголосили,
що вступ України до ЄС
стане вагомим здобутком
нашої держави та матиме
особливе значення для її

громадян, зокрема, мо�
лодшого покоління.

Своє позитивне вражен�
ня від конкурсних робіт
висловив Борис Жеб�
ровський, який підкрес�
лив, що «молоді громадя�
ни нашої держави мусять
пам’ятати про своє істо�
ричне походження, пиша�
тися здобутками власної
держави…»

Відділ з питань внут�
рішньої політики  Мука�

чівського міськвиконкому /
для газети “Мукачево”/

Депутати Мукачівської міської
ради підтримали рішення

позачергової сесії
На виконання розпорядження міського голови № 518

від 02.12.2013 року, сьогодні, 03 грудня, відбулася поза�
чергова сесія Мукачівської міської ради, на якій заслу�
хавши інформацію міського голови 3. Ленд’єла про сус�
пільно�політичну ситуацію в Україні та на підставі статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні», Мукачівська міська рада вирішила:

1.Підтримати оголошений в Києві, на Майдані загаль�
нонаціональний страйк та долучитися до вимог мітин�
гувальників.

2.Категорично засудити дії Міністра внутрішніх справ
В.Захарченка щодо силового придушення мирних акцій
протесту у місті Києві.

3.Вимагати від Президента України В.Януковича не�
гайно відправити у відставку Кабінет Міністрів та пока�
рати винних за побиття людей.

4.Закликати мукачівців приєднатися до загальнонац�
іональних мирних акцій протесту.

5.Створити при міській раді координаційний центр
по підтримці загальноукраїнського Майдану у місті Києві
у складі:

Товчко О.П. – депутат міської ради, керівник центру
Колядка І.М. – депутат міської ради, заступник керів�

ника центру
Члени центру:
Герасимюк С.О. – депутат міської ради
Кукушкін 1.1. – депутат міської ради
Шушкевич М.Я. – депутат міської ради
Переста О.М. – депутат міської ради
Хома СІ. – депутат міської ради.
Основним завданням центру є об’єднання та коорди�

нація зусиль громади міста у вирішенні нагальних пи�
тань, що виникатимуть під час суспільно�політичної кри�
зи у країні.

Враховуючи численні звернення мешканців міста про
підтримку протестувальників у Києві, на базі Координа�
ційного центру ведеться реєстрація бажаючих виїхати
до столиці.

За додатковою інформацією просимо звертатись у
каб. 72 Мукачівської міської ради, або зателефонував�
ши за номером: 0668473971.

За повідомленням Мукачівської міської ради
(для газети “Мукачево”)

Громадська рада у Мукачеві
висловилася за відставку Президента
України, Кабінету Міністрів та розпуск

Верховної Ради України, а також
закликала мукачівців приєднатися

до загальнонаціональних мирних
акцій протесту

03 грудня 2013 року, за участі міського голови Мука�
чева Золтана Ленд’єла та секретаря міської ради Івана
Маняка, відбулося позачергове засідання Громадської
ради при виконавчому комітеті Мукачівської міської
ради, на якому було розглянуто  питання  «Про ставлен�
ня до протестних акцій на підтримку євроінтеграційно�
го курсу України».

Заслухавши інформацію голови Громадської ради при
виконавчому комітеті Мукачівської ради М.Гомонай та
членів Громадської ради, а також запрошених, Громадсь�
ка рада при виконавчому комітеті Мукачівської міської
ради вирішила:

1. Рішуче засудити спроби силового  придушення
мирних акцій протесту у м.Києві спецпідрозділами
Міністерства внутрішніх справ України.

2.Підтримати євроінтеграційний курс нашої держа�
ви і підписання Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом.

3.Вимагати відставки  Президента України, Кабінету
Міністрів України та розпуску Верховної Ради України.

4. Підтримати оголошений у М.Києві на Майдані за�
гальнонаціональний страйк та долучитися до вимог
мітингувальників.

5. Закликати мукачівців приєднатися до загальнона�
ціональних мирних акцій протесту.

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

для газети «Мукачево»

Не підписання угоди про асоціацію
з Євросоюзом на Вільнюському саміті
29 листопада 2013 року закономірно
викликало революційний резонанс
справедливих обурень і протистоянь
народу України проти уряду. Хвилі ма�
сових акцій протестів охопили всю те�
риторію держави з вимогою підписан�
ня угоди про асоціацію з ЄС, не змінно�
го стратегічного курсу Євроінтеграції,
збереження Європейських демокра�
тичних цінностей, які ведуть до про�
гресу розвитку політичного і економіч�
ного життя українців.

Несподіване, не зрозуміле призупи�
нення урядом України умов підписання
угод про асоціацію з ЄС і згодом не
підписання на саміті у Вільнюсі угоди
порушило питання легітимності рішень
уряду і президента.

Головним мотивом не підписання уго�

Питання легітимності рішень уряду
ди з позиції уряду і президента стала
економіка і фінансові питання.

Але не хлібом єдиним. Народ не про�
бачив омани і що ним знехтували.

Таким чином, порушивши нерозділь�
ну цілісну єдність матеріального і ду�
ховного, уряд втрачає довіру — поста�
ло, назріло питання легітимності
рішень уряду.

Деякі експерти кажуть, що не підпи�
сання угоди це — опускання на дно.

Уразі не вирішення кризи легітим�
ності урядом, для уникнення вибухових
загострень революційних акцій і про�
тестів при необхідності є можливість
звернутися до Євросуду із заявою про
нелегітимність рішень уряду і про не
підписання угоди, які порушують цілісну
єдність сутності матеріального і духов�
ного в житті суспільства, що супере�
чить Європейській політиці, принци�

пам, цінностям, демократичним ідеям
і вносить протистояння, негативні на�
слідки  в державні інтереси народу Ук�
раїни і загрозу прогресивного демок�
ратичного майбутнього.

Тактика уряду привела стратегію Ук�
раїни не до Євросоюзу, а до революц�
ійних майданів.

Як бачимо, для того щоб стратегічно
перемогти, треба тактично думати і
діяти, своєчасно прозоро вести діалог
із суспільством  і інформувати людей.

Поганий мир  кращий за хорошу
війну, — каже президент, – а людям
має вистачити мудрості, щоб керува�
ти ситуацією.

Позиція президента ще вселяє віру і
надію, але вже з осторогою.

Допоможи нам, Боже,  і прости нас
за гріхи наші.

Ю. КУЧЕРА

3 грудня 2013 року у
Мукачеві на площі Миру
(біля пам’ятника Кирилу
та Мефодію) відбувся
мітинг�протест молоді
проти побиття учасників
мирних акцій у Києві та  на
підтримку підписання
Угоди про асоціацію між
Україною та європейсь�
ким Союзом.

На запрошення органі�
заторів протестної акції
перед ними виступив
міський голова Мукачева

МІСЬКИЙ ГОЛОВА МУКАЧЕВА ЗУСТРІВСЯ
З ПРОТЕСТУЮЧИМИ СТУДЕНТАМИ

Мукачівська міська виконавча дирекція Закарпатського
обласного відділення Фонду соціального страхування з тим�
часової втрати працездатності повідомляє, що відповідно
до „Порядку придбання та забезпечення новорічними по�
дарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фон�
ду соціального страхування з тимчасової втрати працез�
датності”, затвердженого постановою правління Фонду від
25.10.2007 року № 48, забезпечення дітей застрахованих
осіб новорічними подарунками у 2013 році проводиться
централізовано.

Видача новорічних подарунків Мукачівською міською ви�
конавчою дирекцією страхувальникам буде здійснювати�

НЕ  ЗАБУЛИ  ПРО  НОВОРІЧНІ  ПОДАРУНКИ
ся  відповідно до заявки щодо виділення новорічних пода�
рунків, для дітей застрахованих осіб, яким станом на 01
січня 2014 року не виповнилося 14 років  на підставі довіре�
ності за накладною. Вартість новорічного подарунку – 23
грн.97 коп.

Підприємствам, установам та організаціям, а також доб�
ровільно застрахованим особам з питань отримання пода�
рунків необхідно звертатися в Мукачівську міську виконав�
чу дирекцію за адресою

 м.Мукачево, вул.Партизанська, 10, телефон 4�36�99.
  М.ЛАМБРУХ, директор Мукачівської міської

 виконавчої  дирекції

Золтан Ленд’єл. Міський
голова Мукачева по�
інформував присутніх про
щойно розглянуте на сесії
Мукачівської міської ради
питання «Про суспільно�
політичну ситуацію в Ук�
раїні».

Молодь міста схвальни�
ми вигуками зустріла по�
відомлення про те, що
міські депутати катего�
рично засудили дії
міністра внутрішніх справ
В.Захарченка щодо сило�

вого придушення мирних
акцій протесту у Києві,
про заклик до Президен�
та України В.Януковича
негайно відправити у
відставку Кабінет
Міністрів України та пока�
рати винних за побиття
людей, а також про
підтримку оголошеного
на Майдані у Києві загаль�
нонаціонального страйку
та рішення  долучитися до
вимог мітингувальників.

«Молодь за Європу»,

«Ми за майбутнє», «Сту�
денти за ЄС», «Вбивцям
суд матерів», «Ми проти
насилля», «Мукачівська
міліція з народом» – це ті
лозунги, з якими прийш�
ли молоді люди на площу і
які вони скандували під
час проведення мітингу�
протесту.

Відділ з питань внут�
рішньої політики Мука�
чівського міськвикон�
кому для газети «Мука�
чево»
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Ïîáåðåãèñü, ïîáåäèâ, ÷òîá ïîòîì íå æàëåòü î ïîáåäå. (Êàòîí).

Íàðîäèâñÿ Âàñèëü Ñòà-
í³ñëàâîâè÷ Öèãàê  8 ãðóä-
íÿ 1938 ðîêó â ñåë³ Ñó-
õèé Âåëèêîáåðåçíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó Çàêàðïàòñüêî¿
îáëàñò³. Îñâ³òà âèùà, çà-
ê³í÷èâ ³ñòîðè÷íèé ôà-
êóëüòåò Óæãîðîäñüêîãî
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó.

Çàãàëüíèé òðóäîâèé
ñòàæ Öèãàêà Â. Ñ. – ïî-
íàä 40 ðîê³â. Ïðàöþâàâ â
êîìñîìîëüñüêèõ, äåð-
æàâíèõ òà ïàðò³éíèõ îðãà-
íàõ. Îñòàíí³ äâàäöÿòü
ðîê³â ïðàöþº â öàðèí³
êóëüòóðè. Ç 1982 ïî 1994
ð³ê – çàñòóïíèê ì³ñüêîãî
ãîëîâè ç ïèòàíü êóëüòóðè,
îñâ³òè òà îõîðîíè çäîðî-
â’ÿ.

Ç ëèñòîïàäà 1994 ðîêó
Öèãàê Â. Ñ. ïðàöþº äèðåê-
òîðîì ìóêà÷³âñüêî-ãî
³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ “Çà-
ìîê Ïàëàíîê”. Çà ÷àñ òðó-
äîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîÿâèâ
ñåáå ÿê òàëàíîâèòèé êåð³-
âíèê, ³í³ö³àòèâíèé ïðàö³â-
íèê. Ï³ä éîãî êåð³âíèöò-
âîì ïðîâåäåíèé âåëèêèé
îáñÿã ðîá³ò ùîäî â³äáóäî-
âè çàìêó. Â³äðåìîíòîâàíî
ïðèì³ùåííÿ âåðõíüîãî òà
ñåðåäíüîãî äâîð³â, áàñò³-
îíè, ïîâí³ñòþ ïåðåêðèòî
äàõè, çáóäîâàíî äâà íîâ³
ìîñòè, âèìîùåíî êàìå-
íåì äâîðè òà ïåðåäçàìêî-

ÏÎÁÎÐÍÈÊ Ð²ÄÍÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ
8 ãðóäíÿ ñâ³é ñâ³òëèé ³ õâèëþþ÷èé þâ³ëåé â³äçíà÷àº  ÖÈÃÀÊ

Âàñèëü Ñòàí³ñëàâîâè÷ — äîáðå â³äîìà,  ãëèáîêî øàíîâíà ³ àâ-
òîðèòåòíà ó Ìóêà÷åâ³ îñîáèñò³ñòü, íàéêðàùèõ ÿêîñòåé ëþäèíà,
íåâòîìíèé ïîáîðíèê ð³äíî¿ êóëüòóðè, ñïðàâæí³é ïàòð³îò íàøîãî
ì³ñòà.

Ùèðî ïîçäîðîâëÿºìî Âàñèëÿ Ñòàí³ñëàâîâè÷à ç  éîãî ÷óäîâèì þâ-
³ëåºì ³ áàæàºìî ùå íà áàãàòî ðîê³â  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òàêîãî æ
îïòèì³çìó ³ íåâòîìíîñò³ ó äîáðèõ ñïðàâàõ âî áëàãî ð³äíîãî ì³ñòà,
êðàþ, à òàêîæ ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

ª. ÔÅÄ²Â – â³ä ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì.Ìóêà÷åâà.

âó ïëîùó, îáëàäíàíî ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ îôîðìëåííÿ
ìóçåéíèõ åêñïîçèö³é çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 2500 êâ.
ìåòð³â.

Çàâäÿêè âì³ë³é îðãàí³-
çàö³¿ ïîøóêîâî¿ ðîáîòè
ëèøå çà îñòàíí³ òðè ðîêè
ôîíäè ìóçåþ çá³ëüøè-
ëèñü íà 2500 åêñïîíàò³â.
Öå äàëî ìîæëèâ³ñòü
îôîðìèòè íîâ³ åêñïîçèö³¿
ç åòíîãðàô³¿, íàðîäíîãî
ïîáóòó, çíà÷íî ðîçøèðè-
òè åêñïîçèö³¿ ç àðõåîëîã³¿,
ñåðåäí³õ â³ê³â òà íîâ³òíüî¿
³ñòîð³¿. Ç³áðàíèé áàãàòèé
ìàòåð³àë (äîêóìåíòè òà
ôîòîäîêóìåíòè), ùî ñòî-
ñóºòüñÿ óòâåðäæåííÿ äåð-
æàâíîñò³ Óêðà¿íè. Ìóçåé
ò³ñíî ñï³âïðàöþº ç³ ñïîð-
³äíåíèìè êîëåêòèâàìè ç
Óãîðùèíè, çîêðåìà ç ìó-
çåºì ì. Øàðîøïîòîê, ³ç
òâîð÷èì õóäîæí³ì òàáî-
ðîì “Õîðòîáàíü”. Çàâäÿ-
êè ¿õí³é äîïîìîç³ â çàì--
êó â³äêðèòî ìåìîð³àëüí³
ê³ìíàòè Ôåðåíöà Ðàêîö³
II, Øàíäîðà Ïåòåô³, çàë
ñó÷àñíîãî îáðàçîòâîð÷î-
ãî ìèñòåöòâà Óãîðùèíè.

Ó çàìêó âñòàíîâëåíî
ïàì’ÿòíèê Ôåäîðó Êîðÿ-
òîâè÷ó, ìåìîð³àëüí³ äîø-
êè Øàíäîðó Ïåòåô³, Ôå-
ðåíöó Êàçåíö³ òà ²ëîí³
Çð³í³.

Ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â
ìóçåþ ç 7 òèñÿ÷ ó 1996
ðîö³ çðîñëà äî 42 òèñÿ÷ ó
2001 ðîö³. Ïðèáóòêè ìó-
çåþ ñêëàëè çà 2001 ð³ê
ïîíàä 100 òèñÿ÷ ãðí, â òîé
÷àñ ÿêó 1996 ðîö³ âîíè
ñêëàäàëè 800 ãðí. Ìàéæå
ïîëîâèíà îáñÿãó ðîá³ò ó
çàìêó ïðîâîäèëàñü çà ðà-
õóíîê ñïåöêîøò³â ìóçåþ,
ñïîíñîðñüêèõ íàäõîä-
æåíü òà íà ãðîìàäñüêèõ
çàñàäàõ, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî
àâòîðèòåò Â. Ñ. Öèãàêà
ñåðåä êåð³âíèê³â òà ãðî-
ìàäñüêîñò³ ì³ñòà.

Ç éîãî ³í³ö³àòèâè ïðîâå-
äåíî àêö³þ “Öåðêâè Çà-
êàðïàòòÿ – ïàì’ÿòêè äåðå-
â’ÿíî¿ àðõ³òåêòóðè Óêðà¿-
íè”, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ õó-
äîæíèêè íàïèñàëè ³ ïîäà-
ðóâàëè ìóçåþ á³ëüøå 40
ïîëîòåí öèõ ñïîðóä. Ùî-
ðîêó ïðîâîäèâñÿ êîíêóðñ
ïàñõàëüíî¿ ïèñàíêè,
â³äêðèòî â³äïîâ³äíî åêñ-
ïîçèö³þ “Ïèñàíêà”. Íà
çàìêó âæå òðàäèö³éíèì
ñòàëî ïðîâåäåííÿ íàóêî-
âî-ïðàêòè÷íèõ êîíôå-
ðåíö³é, ó÷àñíèêàìè ÿêèõ
º ³ñòîðèêè òà àðõ³òåêòîðè
ç Óêðà¿íè, Óãîðùèíè,
Ñëîâà÷÷èíè òà Ðóìóí³¿;
ì³æíàðîäíèõ ñèìïîç³óì³â
ñêóëüïòîð³â òà õóäîæ-
íèê³â. Çàâäÿêè öèì çàõî-

äàì íàøå ì³ñòî çáàãàòèëî-
ñÿ áàãàòüìà ñêóëüïòóðàìè
òà ñêóëüïòóðíèìè êîìïî-
çèö³ÿìè, ùî ïðèêðàøàþòü
éîãî ïëîù³ òà ïàðêè.

Ìóçåé-çàìîê â³äâ³äóº
áàãàòî ïî÷åñíèõ ãîñòåé,
êåð³âíèêè äåðæàâ, äèïëî-
ìàòè. Ó ëþòîìó 2002
ðîêó çàìîê â³äâ³äàâ ïðå-
çèäåíò Óãîðùèíè Ôåðåíö
Ìàäë.

Â. Ñ. Öèãàê áðàâ ó÷àñòü
ó âèãîòîâëåíí³ òà âñòà-
íîâëåíí³ ïàì’ÿòíèê³â
Ì³õàþ Ìóíêà÷³, Ôåäîðó
Êîðÿòîâè÷ó, Ïðåñâÿò³é
Áîãîðîäèö³, Êèðèëó ³ Ìå-
ôîä³þ, ïîãðóäü Î. Ñ.
Ïóøê³íó òà Ò. Ã. Øåâ÷åí-
êó; ìåìîð³àëüíèõ äî-ùîê
À. Âîëîøèíó, Ì. Ãðó-
øåâñüêîìó, Ò. Ëåãîöüêî-
ìó òà ³íøèì âèäàòíèì ä³ÿ-
÷àì ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè.

Çà éîãî áåçïîñåðåäíüî¿
ó÷àñò³ áóëî ðîçðîáëåíî
÷èííó ñèìâîë³êó ì³ñòà. Çà
îñîáèñò³ çàñëóãè â ðîçâèò-
êó êóëüòóðè ì³ñòà â 1998
ðîö³ éîìó ïðèñâîºíî
çâàííÿ çàñëóæåíîãî ïðà-
ö³âíèêà êóëüòóðè Óêðà¿íè,
à â 2002 ðîö³ – ïî÷åñíîãî
ãðîìàäÿíèíà ì³ñòà Ìóêà-
÷åâà òà ïî÷åñíå çâàííÿ
“Çàêàðïàòåöü 2002 ðîêó”.

Âàñèëü ÏÀÃÈÐß.

ÙÈÐÎ ÄßÊÓªÌÎ!
Правління Мукачівської територіальної  первин�

ної організації УТОС висловлює щиру подяку  пост�
ійному  спонсору  нашої організації генеральному
директору  фірми «Барва» Балозі Павлу Івановичу
за надану   матеріальну  допомогу (продуктові на�
бори) до Міжнародного  дня  інвалідів людям з ва�
дами  зору, які  проживають у Мукачеві.

Шановний Павло Іванович!  Вдячно бажаємо Вам,
а у Вашій особі всьому  колективу  фірми «Барва»
міцного здоров’я всіх земних благ, подальших
успіхів у Вашій роботі і в благородній справі –бла�
годійній допомозі  людям з обмеженими фізични�

ми можливостями.

Ç ïîâàãîþ ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÒÏÎ ÓÒÎÑ  Â.Ò.²ËÜÒÜÎ.

Привітання з нагоди 21�ї
річниці Збройних Сил України

Шановні офіцери, прапорщики і мічмани, сержанти
і старшини, солдати і ліцеїсти, працівники Збройних
Сил України! Дорогі ветерани!

6 грудня Українському війську виповнюється 22 роки.
В історію Збройних Сил України вписано чергову сто�
рінку. Позаду – більше двох десятиліть розбудови
нашої армії, попереду – реформи, покликані зробити
Українське військо ще сильнішим. Сьогодні держава
будує професійну армію, здатну надійно охороняти
мир і спокій громадян.

Вітаю усіх військовослужбовців та працівників
Збройних Сил України з професійним святом. Нехай
життєві труднощі оминають ваші родини. Будьте здо�
рові, щасливі і життєрадісні.

Дякую ветеранам за безцінний досвід для молодого
покоління, які обрали шлях професійних захисників
Вітчизни.

Слава Україні та ЇЇ Збройним Силам!
О .МОШКОВСЬКИЙ, Військовий комісар
Мукачівського об’єднаного військового

комісаріату, підполковник.

ВІДПОЧИВАТИМЕМО 7 ДНІВ
УРЯД ВИЗНАЧИВСЯ

З НОВОРІЧНИМИ СВЯТАМИ
Кабінет Міністрів визначився, якими будуть но�

ворічні канікули для українців. Так�от, офіційні
вихідні з 1 по 7 січня, зазначається в постанові.

Таким чином, зможемо відпочити цілий тиждень,
аждо7січня включно.

«Було прийнято рішення про перенесення низ�
ки вихідних днів для того, щоб був вихідний період
з 1 по 7 січня включно для забезпечення раціо�
нального використання робочого часу з одного боку
і з іншого боку, за проханнями людей, які працю�
ють на підприємствах», — оголосила рішення за�
ступник міністра соціальної політики України Лідія
Дроздова.
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Çáåðåæåìî ³ ïðèìíîæèìî äîâê³ëëÿ ðàçîì
На Землі практично не

залишилось місць, де б не
позначився вплив людини
озброєної останніми до�
сягненнями науки і техні�
ки. Людина впливає у все�
зростаючих масштабах не
тільки на рослинний, тва�
ринний світ, але й на грунт
і водойми, включаючи оке�
ан, рельєф і клімат нашої
планети. Дальше поси�
лення подібної дії ставить
під загрозу існування і
самої людини. Ще в мину�
лому столітті великий
французький натураліст
Жан�Батист Ламарк пи�
сав, що призначення лю�
дини ніби полягає в тому,
щоб знищити свій рід, по�
передньо зробивши зем�
ну кулю не придатною для
життя.

Тепер ми ще не усвідом�
люємо, якої неповторної
шкоди завдаємо природі,
людям. Епізоди бездум�
ного знищення  природи
людиною повторюються.
Ми нехтуємо пам’яттю
людини. Але саме її,
згідно з древньою леген�
дою, разом з вогнем вик�
рав у богів титан Проме�
тей, щоб вручити людям.
Саме пам’ять береже на�
громаджений досвід нех�
тування законами приро�
ди і фіксує подальші
від’ємні наслідки. Це по�
винно визначити нашу по�
ведінку в сучасному і май�
бутньому ставленні до
довкілля.

Один з важливіших на�
прямків зв’язаних з вирі�
шенням проблеми охоро�
ни природи полягає у
вмілій пропаганді та агі�
тації. Необхідно виховува�
ти у людей високу еколог�
ічну культуру, свідомість,
глибоке розуміння необх�
ідності охорони природи.
Це виховання повинно по�
чинатися з сім’ї і продов�
жуватись у всіх навчаль�
них закладах, підприєм�
ствах, установах.

Ми оцінюємо людину
переважно, за її поведінку
в товаристві, на роботі,
але, шкода, що ми не звер�
таємо увагу на те, як вона
веде себе в природі. Чи
має право людина нази�
вати себе культурною,
якщо не вміє себе вести
на природі.

Етика поведінки в при�
роді – це по суті, розши�
рена відповідальність за
все живе нас – людей. Бо
кожна зламана гілочка,
кожна зірвана квітка, кож�
ний спійманий метелик –
це маленька рана, яку ми
завдали природі. Люди
жорстокими не народжу�
ються, а стають. У серці
кожної дитини є місце для
добра і якщо з дитячих літ
не посіяти в ньому зерна
доброти, проросте зло,
байдужість, викорінити які
куди важче. Приклад
батьків, вчителів, вихова�
телів – позитивний чи не�
гативний – дитина вбирає
наче губка.  Ким вирос�
туть наші діти? Егоїстами
чи справжніми українцями
– доброчинцями. Адже
майбутнє природи – в їх
руках. Саме тому, велика
відповідальність в цьому
плані лягає на педагогів
навчальних закладів і
особливо позашкільних
установ еколого�натура�
лістичного спрямування.

Педагоги нашого еко�
центру намагаються на
кожному занятті звертати
увагу своїх вихованців на
те, який привабливий світ,
що оточує їх, скільки в
ньому цікавого, корисно�
го, розповідають, що при�
рода робить людей щири�
ми і добрими, сильними і
чуйними, дарує нам
радість і спокій. Вони
вчать дітей відчути себе
часткою природи, особи�
сто відповідальними за
кожний її елемент, відчути
себе активними захисни�
ками навколишнього се�
редовища, вчать їх зма�
лечку звертатись до при�
роди на «Ви».

Серед багатьох еколо�

го�освітніх, природоохо�
ронних, дослідницько�ек�
спериментальних та ма�
сово�виховних натуралі�
стичних заходів, що про�
водить наш екоцентр є і
Всеукраїнський конкурс
«Мій рідний край – моя
Земля». Він започаткова�
ний за ініціативи Націо�
нального еколого�натура�
лістичного центру учнівсь�
кої молоді Міністерства
освіти і науки України з
метою оволодіння вихо�
ванцями знання про на�
вколишнє природне сере�
довище, формування еко�
логічної культури особис�
тості, набуття знань і дос�
віду у розв’язанні посиль�
них для молоді екологіч�
них проблем, залучення їх
до практичної природо�
охоронної роботи та фор�
мування знань, навичок у
галузі сільського та лісо�
вого господарств, і інших
біологічних напрямків.

2013 рік, оголошений
розпорядженням Кабіне�
ту Міністрів України, Роком
дитячої творчості. Протя�
гом цього року гуртківці
екоцентру, учні шкіл та сту�
дентська молодь нашого
міста зробила свій посиль�
ний але вагомий внесок у
екологічну та природо�
охоронну роботу.

20 листопада 2013 року
на базі Мукачівського еко�
лого�натуралістичного
центру проведено міський
етап Всеукраїнського кон�
курсу «Мій рідний край –
моя Земля», на який було
запрошено загально�
освітні навчальні заклади
та Гуманітарно�педагогіч�
ний коледж Мукачівсько�
го державного університе�
ту, всіх тих, хто не байду�

жий до природи, хто яв�
ляється справнім приро�
доохоронцем, хто вболі�
ває за екологічний стан
навколишнього середови�
ща.

Насичена різноплано�
вими заходами програма
конкурсу була проведена
активно, злагоджено і
дуже цікаво як для самих
учасників конкурсу, так і
для гостей. Розпочався
цей масовий захід із огля�
ду загальноміської вис�
тавки на тему: «Природа і
фантазія». Кожна пред�
ставлена юнацька та учн�
івська робота виконана з
величезним сумлінням і
душею. Абсолютно всі ек�
спонати виставки як інди�
відуальні, так і колективні
заслуговують уваги і по�
хвали.

Про результативну
участь наших юннатів в
масових заходах (акціях,
конкурсах, виставках)
міського, обласного та
Всеукраїнського рівня, в
Рік дитячої творчості,
презентувала голова Ради
учнівського самовряду�
вання екоцентру Кунак Те�
тяна.

З просвітницько�агітац�
ійним сценарієм на тему:
«Збережемо довкілля ра�
зом» виступили перед

учасниками цього зібран�
ня юннати гуртка «Юні бо�
таніки» (керівник гуртка
Новік Галина Броніславів�
на). У невимушеній ігровій
та казковій формі вико�
навці сценарія донесли до
присутніх природоохо�
ронні правила та закони,
яких потрібно обов’язко�
во дотримуватись, щоб не
зникло на Землі життя.

Юні дослідники нашого
міста Гуняді Михайло, Зу�
бака Беата, Росола Олек�
сандр, Кучінка Христина,
Мурин Юлія, Метенько
Діана, Шкріба Каріна
представили в цей день
презентацію найкращих
проектів своїх науково�
дослідницьких робіт. Мож�
ливо, це майбутні нау�
ковці, біологи або еколо�
ги, але їм і сьогодні не бай�
дужа природа і екологія
рідного краю. Презента�
ція проходила за напрям�
ками: «Практична  приро�
доохоронна робота і еко�
логія», «Експерименталь�
на робота з біології»,
«Продуктивна праця і дос�
лідницька робота».

В програму цього дня
було включено також ціка�
ву тематичну екскурсію по
території екоцентру на
тему: «Учнівський дендро�
логічний парк – осередок
інтродукованих видів фло�
ри», яку провели  для всіх
бажаючих наші юннати.

Завершила міський
етап конкурсу «Мій рідний
край – моя Земля» приро�
довідновлююча акція «По�
сади дерево», під час якої
наш учнівський дендроло�
гічний парк поповнився
новим видовим складом
декоративних дерев та
кущів. Для кожного на�
вчального закладу, а та�
кож для гостей екоцентру,
були виділені саджанці і
місце посадки. Посадко�
вий матеріал до цієї акції,
нашому навчальному зак�
ладу, люб’язно надало
Закарпатське відділення
УкрНДІ гірліс (завідувач
Фенич Василь Степано�
вич).

Як і годиться, на цей
масовий захід, були зап�
рошені гості. Директор
Закарпатської науково�
дослідної станції лососів�
ництва (ехтіології), інсти�

туту рибного господар�
ства України, Академії аг�
рарних наук України, кан�
дидат біологічних наук Ус�
тич Василь Іванович та
інженер з лісовідновлення
ДП «Мукачівське лісове
господарство» Турецков
В’ячеслав Олексійович
побажали нашій талано�
витій учнівській  молоді і
надалі творчо працювати,
любити, охороняти та
примножувати природу
рідного краю, а педагогам
екоцентру щиро подяку�
вали за те, що професій�
но допомагають своїм ви�
хованцям краще зблизи�
тись з природою, цінити і
оберігати її.

Один вчений поділив
ставлення людства до
природи на «вік пошуку»,
– коли люди довели, що
вміють знаходити прихо�
вані багатства своєї пла�
нети, і на ,,вік експлуа�
тації” – коли людство про�
демонструвало велику
майстерність при викори�
станні цих багатств. Тепер
настав «вік збереження»,
в якому людина ще не ви�
явила достатнього талан�
ту відновлювати втрачені
ресурси.

В Україні прийнято чи�
мало важливий законо�
давчих актів, запровадже�
но в життя чимало заходів,
скерованих на охорону
природи. Але всім треба
завжди пам’ятати: якими
б не були вдалими юри�
дичні закони, вони не збе�
режуть природу так, як
свідома турбота кожної
людини, її конкретні дії.

Підводячи підсумки
Року дитячої творчості та
міського етапу конкурсу
«Мій рідний край – моя
Земля» можна впевнено
сказати, що учнівська мо�
лодь нашого міста, прояв�
ляючи турботу і пропагу�
ючи необхідність збере�
ження і відтворення при�
родних цінностей, тим са�
мим сприяє піднесенню
рівня життя населення,
примножує красу унікаль�
ної природи рідного краю.

Магдалина
  РЕЗНІКОВА,

заступник директора
еколого�натуралістич�
ного центру

ØÀÍÎÂÍ² ÌÅØÊÀÍÖ² ÒÀ ÃÎÑÒ² ÍÀØÎÃÎ ÊÐÀÞ!
«Купуйте квитки на пошті та подорожуйте з комфортом!»

Закарпатська дирекція УДППЗ "Укрпошта" пропонуємо Вам, відмовитись від
слів «бронювання», «замовлення».

У будь�якому відділені Укрпошти всі бажаючи мають можливість купити
квиток з відкладеним друком. В такому квитку зазначені всі необхідні реквізити

квитка: номер поїзда, вагон, місце у вагоні, час відправлення та
прибуття, час перебування в дорозі та вартість квитка.

Звертаємо Вашу увагу, що Ви купуєте саме квиток, хоч і з відкладеним друком,
який в будь�який час, навіть за 5 хв. до відправлення поїзда, без черги та

доплати Вам роздрукують в касі Укрзалізниці
Працівники Укрпошти оформлять квиток за декілька хвилин. Наявна база вільних

квитків в Укрпошті повністю аналогічна базі Укрзалізниці. Квиток можна придбати і у
будь�якому відділені поштового зв"язку. Детальну інформацію про послугу Ви

можете отримати у будь�якому відділенні поштового зв'язку області або на сайті:
www.ukrposhta.com.

Ми завжди раді бачити Вас у відділеннях поштового зв'язку Укрпошти !!!

Телефон для довідок: 2�34�03, 5�46�39;

Приємна звістка надійшла з Києва, де
юні легкоатлети розпочали зимовий сезон
“стартів під дахом”. Понад 600 кращих при�
хильників королеви спорту з усіх регіонів
нашої держави та збірна команда Угорщи�
ни вийшли на старт традиційних змагань
пам’яті заслуженого тренера України Сер�
гія Ілліча Опирайла.

За сприяння депутата обласної ради Ан�
дрія Балоги на старт цих змагань вийшло і
троє мукачівців, вихованців тренера Пан�
кулича Ігоря Степановича.

Впевнено подолавши попереднє коло
змагань з бігу на 60 м з бар’єрами, учень
комерційно�економічного коледжу, Іван
Мурайко в фінальному забігу з результа�
том 8.30 сек. фінішував другим, значно по�
кращивши особисте досягнення.

Потім вся наша увага була прикута до
сектору для стрибків у довжину де впевне�

“Срібний” початок зимового сезону
но серед лідерів змагань почував себе учень
ЗОШ №2 Максим Мельник, який в кращій
своїй спробі приземлився на позначці 6 м
91 см, що дозволило йому піднятись на дру�
гу сходинку п’єдесталу пошани. Важливо й
те, що до заповітної мрії 7 метрів залиши�
лось усього 9 важких сантиметрів.

Порадувала нас в цьому секторі і Олексан�
дра Кукульник, учениця ЗОШ № 20. Будучи
на два роки молодшою від основної групи
фіналістів, вона з результатом 5 м 42 см по�
сіла п’яте місце, що говорить про великий
потенціал цієї юної спортсменки.

А ми будемо сподіватись на нові високі
досягнення учнів Мукачівської дитячо�
юнацької спортивної школи.

Г. БУДКЕВИЧ –
ст. тренер збірної команди Закар�
патської області з легкої атлетики

 /для газети «Мукачево»/
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Раптово перестало битися золоте  серце доброї, чесної, по�
рядної, роботящої жінки –  матері нашої свахи, вчительки історії
ЗОШ № 6 – С.Ю.Мореки й бабусі нашої невістки Г.М.Чеховської

Дани Павлівни ГОМБИ.
Пішла з життя прекрасна, добра, світла жінка, залишивши на

Землі свою любов, тепло і щедрість душі. Висловлюємо щирі
співчуття рідним з приводу важкої втрати. Пам’ять про цю чуйну
і скромну жінку, збережеться назавжди в наших серцях.

Сім’я ЧЕХОВСЬКИХ

Приватне підприємство «Медичний
центр «Гармонія», що знаходиться  за ад�
ресою м.Мукачево, вул. Яр. Мудрого, 23�
а, має намір отримати  дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферу від
стаціонарних джерел.

Із зауваженнями та пропозиціями з
цього приводу  звертатися до міськви�
конкому за адресою м.Мукачево, вул.Пуш�
кіна, 2.

Мукачівська центральна районна лікарня, що зна�
ходиться за адресою: м.Мукачево, вул. Пирогова, 8�
13, має намір отримати дозвіл на викиди забрудню�
ючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел.

Всі заяви, скарги, пропозиції громадян та гро�
мадських організацій приймає Мукачівська міська
рада (адреса: вул.Пушкіна, 2, м.Мукачево, 89600) про�
тягом місяця з дня опублікування цього повідомлен�
ня.

У Закарпаттi розпочався
мисливський сезон на хутрову
дичину. Не знаю, яким вiн вида�
сться цього року, а я, мимоволi,
згадав бувальщину на цю тему
з свого багаторiчного минуло�
го.

Поміж звірями�хижаками свя�
то дотримується неписаний
закон: ніколи і ні за що не заш�
кодь біля свого лігва. Він поши�
рюється і на тхорів. Але тут, не
знати з яких причин, цей закон
був знехтуваний. А за порушен�
ня закону, як наслідок, настає
розплата. Так було і цього разу.
Ось читайте!

Коли в свої, ще молоді роки я
працював у Перечині лікарем
санепідемстанції у мене на
обійсті була можливість утри�
мувати курей. І аби свійська пти�
ця мала своє житло, я наспіх
збив з дощок курятник. Як і на�
лежить, поставив на ніжки десь
на 30 см над землею. Вдосвіта і
до сутінків кури блукали по го�
роду, щипали зелену траву, а на
подвір’ї мали насипом у вало�
вах зернята кукурудзи, пше�
ниці, ячменю і посуд з водою.
Поважний півень повідомляв
своїм кукуріканням котра годи�
на, а курочки дзьобали насіння
й, кудкудакаючи, несли свіжі до
столу яйця. Так безтурботно
було роками. Та одного літньо�
го надвечір я, коли курочки по�
сідали в курятнику, я прийшов,
щоб закрити дверці наніч на
дерев’яний засув і побачив, що
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курям дуже спекотно, залишив
трішки відкриті дверцята, аби
потрапляло свіже повітря. Не
зайшов у курятинець лише
півень, який злетів на яблуню і
там заночував. Наступного
ранку, коли «господар» курей
втретє заспівав своє ку�ку�рі�ку,
я пішов, щоб випустити і пого�
дувати курей. Підійшов до сіда�
ка і остовпів: дверцята були
настіж відчинені, а кури стягнуті
і спресовані в один куток. Я по�
світив ліхтариком і побачив ще
більш жахливу картину: у всіх
курок�несучок відгризені голо�
ви, а на підлозі була кров. Один
півень залишився живим, бо за�
ночував на дереві.

Я далі з’ясовую ситуацію: куди
ведуть сліди крові? Аж раптом
узрів у напівтемряві – біля моїх
ніг вештається  щось чорне, тов�
сте, надуте як м’яч. А воно –
шусть, і під сідак. Я мерщій до
хати, взяв залізний капкан, по�
клав туди приманку і залишив
під курятником. За хвилин двад�
цять чую писк. Приходжу і бачу,
що у пастку потрапив тхір. Зна�
ючи агресивність хижаків, коли
порушується їх спокій, я заліз
на тин, узяв залізний прут і про�
ткнув його наскрізь. Він пищить,
кличе на поміч. І тут з нори, що
під самим сідаком вискакують
троє рятувальників. Вони – на
мене, але я встиг скочити на дах
курятника і тхорі пішли у нору
під сідаком. І тут я згадав про
свого чотириногого друга – ви�

пустив собаку таксу. Вона в под�
ібних ситуаціях дуже войовнича.
Коли собака стала наздоганя�
ти одного досить крупного на
допомогу хижакові вискочило з
нори ще п’ятеро. «Нет» – так
звали собаку – усіх тхорів по�
клав до моїх ніг. Це, щоб похи�
зуватися переді мною, як він
віддано служить хазяїну.

А щодо порушення тхорями
згаданого тут хижацького "за�
кону", то, виявляється, причи�
ною того стало те, що
внаслiдок надто мокрої
тогорiчнї осенi, холодної зими i
засушливої весни гризуни над�
то зголодалися, а тут пробле�
ми додала  ще й численна  при�
бавка  у тхорячому сiмействi.
Змушенi були влаштувати по�
лювання на людському
газдiвствi. Поповнити свiй
рацiон дармовою курятиною.

З того часу я вивчив графiк,
коли тхорi виходять  з нори на
полювання, брав  до рук  довгий
арматурний прут, з загостре�
ним кiнцем i  потихенько  зни�
щував по одному смердючих
поселенцiв тхорячого лiгва,
яких виявилося  аж двадцять.В
такий спосiб я не лише вберiг
поновлений курник, а й запас�
ся дармовою хутровою сирови�
ною, з якої згодом пошив двi
теплi шапки, якi завжди одягав ,
виходячи на полювання.

Володимир РЕВЧУК,
пенсiонер�мисливець

з Мукачева.

Адміністрація Мукачівської центральної
районної лікарні просить Вас надрукувати
оголошення про проведення конкурсу з
відбору суб’єкта підприємницької діяль�
ності для оцінки об’єктів в слідуючій редакції:

Мукачівська центральна районна лікарня
оголошує конкурс з  відбору суб’єкта підприє�
мницької діяльності для оцінки об’єктів, а саме:

� приміщення 19,20,21,22,23,24 на 1 поверсі
будівлі літ. «Б» в гінекологічному корпусі, за�
гальною площею – 57,9 кв.м., за адресою:
м.Мукачево, вул. Пирогова, 8�13;

� вбудоване приміщення загальною пло�
щею 6,7 кв.м. на ІІ�му поверсі в будівлі пол�
іклінічного відділення по вул. Грушевського, 29
в м. Мукачево;

� приміщення цокольного поверху загаль�
ною площею 13,6 кв.м.  в старому корпусі пол�
іклінічного відділення по вул. Грушевського, 29
в м.Мукачево;

� частина вбудованого приміщення загаль�
ною площею 50 кв.м., IV�го поверху будівлі літ.
«Б» в поліклінічному відділенні по вул.Грушевсь�
кого,29 в м.Мукачево.

Проведення конкурсу о 15.00 год. к.ч.
23.12.2013р. в конференц залі Мукачівської
ЦРЛ за адресою: м. Мукачево, вул. Пирогова,
8�13.

        Перелік документів:
� заява для участі в конкурсі за формою;
� копії установчих документів претендента;
� копії кваліфікаційної документації оціню�

вачів;
� копія сертифіката суб’єкта ліцензійної

діяльності;
� інформація про претендента (резюме);
� пропозиція щодо вартості виконаних робіт

(калькуляції витрат пов’язаних з виконанням
робіт і термін виконання робіт).

Документи повинні бути прошнуровані, про�
нумеровані, завірені мокрою печаткою, підпи�
сом та подаватися в запечатаному конверті.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
Пропозиції подавати в планово�економіч�

ний відділ Мукачівської ЦРЛ до 13.00 год. к.ч.
20.08.2013р. за адресою: м. Мукачево, вул.
Пирогова, 8�13. Довідки за тел: 2�40�67.

Мукачівська ЦРЛ оголошує конкурс на пра�
во оренди майна комунальної власності – при�
міщень 25,26,27 на 1 поверсі будівлі літ. «Б» в
гінекологічному корпусі, по вул.Пирогова,8�13,
в м.Мукачево,  загальною площею 30,0 кв.м., з
функціональним призначенням – розміщення
аптечного пункту. Стартова місячна орендна
плата становить 728,00 грн. без ПДВ. Нараху�
вання ПДВ на суму орендної плати здійснюєть�
ся у порядку, визначеному чинним законодав�
ством.

Проведення конкурсу о 10.00 год. к.ч.
06.01.2014р. в конференц залі Мукачівської
ЦРЛ за адресою: м. Мукачево, вул. Пирогова,
8�13.

Істотні умови конкурсу на право оренди:
� найвища ціна оренди;
� термін оренди – 2 роки 11 місяців;
� комунальні послуги оплачує орендар ок�

ремо;
� проведення належного ремонту при�

міщення;
� врегулювати землекористування згідно

чинного законодавства.
        Перелік документів для участі в конкурсі:
� заява на участь в конкурсі за формою;
� конкурсна пропозиція;
� копії установчих документів претендента.
         Документи повинні бути прошнуровані,

пронумеровані, завірені мокрою печаткою,
підписом та подаватися в запечатаному кон�
верті.

Пропозиції подавати в планово�економі�
чний відділ Мукачівської ЦРЛ до 17.00 год.
к.ч. 02.01.2014р. за адресою: м. Мукаче�
во, вул. Пирогова, 8�13.

Довідки за тел: 2�40�67.

Í³æíó, ëàã³äíó, ÷àð³âíó, ìèëó, äîáðó ïðàö³âíè-
öþ äèòñàäêà

Íàòàë³þ Îëåêñ³¿âíó ÌÀÐÊÓË²ÍÓ
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåí-
íÿ, ÿêèé Âîíà çóñòð³÷àº ìàéáóòíüîãî ïîíåä³ëêà.
Ö³íóºìî þâ³ëÿðêó, ÿê àâòîðèòåòíó ³ çä³áíó ïðî-
ôåñ³îíàëêó, ïîâàæàºìî çà ëþäÿí³ñòü, ïðàöü-
îâèò³ñòü, îïòèì³çì, áåçìåæíó ëþáîâ äî
ä³òåé. Áàæàºìî Âàì, Íàòàë³º Îëåêñ³¿-
âíî, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàòõíåííÿ,
ëþáîâ³ ³ íàäàë³ çáåð³ãàòè ìîëîäå
çàâçÿòòÿ â ðîáîò³ é æèòò³! Áóäüòå
çäîðîâ³, áóäüòå áàãàò³ íà â³ääàíèõ,
ùèðèõ ³ ùåäðèõ  ñåðöåì êîëåã òà
äðóç³â. Äîñòàòê³â Âàì ³ ðîäèííîãî òåïëà íà ö³ëå
ñòîë³òòÿ!

Ïîäðóãè ç ÄÍÇ ¹ 28

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
9 ãðóäíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ

÷àð³âíà æ³íêà –
ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü áóõãàëòåð³¿ Ìóêà÷³âñüêîãî

äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
ÕÎÆÅÌÏÀ Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà

Äîðîãà ³ìåíèííèöå!
Â öåé ïðåêðàñíèé äåíü – Äåíü Âàøîãî íàðîäæåííÿ

ïðèéì³òü â³ä íàñ ñåðäå÷í³ ïîáàæàííÿ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³, ìèðó ³ áåçìåæíîãî
ëþäñüêîãî ùàñòÿ, çëàãîäè é äîáðîáóòó Âàì òà Âàø³é ðîäèí³, òâîð÷î¿ íàñíàãè, ïîëüîòó
ìð³é òà ïåðåìîã íà æèòòºâèõ ñòåæèíàõ. Âèñëîâëþºìî Âàì, Âàëåíòèíî Ìèõàéë³âíî,
ñåðäå÷íó âäÿ÷í³ñòü ³ ãëèáîêó øàíó çà Âàøó íåâòîìíó ïðàöþ. Íåõàé ïîâñþäíî Âàñ
ñóïðîâîäæóº óäà÷à â äîñÿãíåíí³ ìåòè, íåâè÷åðïíà åíåðã³ÿ òà îïòèì³çì.

Õàé ðóøíèêàìè äîáðà ³ ùàñòÿ ùåäðî ñòåëèòü Âàì äîðîãó Âàøà äîëÿ, íåõàé ðàä³ñòü,
ÿê ñîíöå, îñÿþº êîæåí Âàø äåíü. Ãàðíîãî Âàì ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ, êâ³ò³â, ïîñì³øîê ³
ëþáîâ³!

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

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß! ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ
Íàéêðàùîãî ó ñâ³ò³

÷îëîâ³êà ³ òàòà
ÁÀÃ²ÍÀ

Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à
ç 45-ð³÷÷ÿì!

Õàé êîæåí äåíü
ÿñí³º íåáîì ÷èñòèì,

Ñâ³òàíêè ñÿþòü,
  ñêóïàí³ â ðîñ³,

Ó ñåðö³ ðàä³ñòü ðîçêâ³òà ³ñêðèñòà,
² ìð³¿ õàé çáóâàþòüñÿ óñ³.
Õàé ìîëîä³ñòü Òâîÿ ùå äîâãî êâ³òíå,
Óñì³øêà ñÿº íà Òâî¿õ óñòàõ,
² ëèø õîðîøå, ðàä³ñíå, ïðèâ³òíå,
Òîá³ â æèòò³ ïåðåòèíàº øëÿõ!
Ç äíåì íàðîäæåííÿ!

Ëþáëÿ÷à äðóæèíà Ìàðèíà ç äî÷êîþ Êàð³íîþ
òà ñèíî÷êè Ì³øèê ³ Àðòåì÷èê .

Ç ×ÓÄÎÂÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Ö³º¿ ñóáîòè ïðåêðàñíèé æèòòºâèé  þâ³ëåé â³äçíà÷àº çàâ³äóâà÷êà  Ìóêà÷³âñüêîãî

ñåêòîðó  äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè
Îêñàíà Àíäð³¿âíà  ËßÙÓÊ.

Ð³äí³ , áàãàòî÷åñåëüí³ ñòàð³  é òåïåð³øí³ äðóç³ áàæàþòü øàíîâí³é  íà Ìóêà÷³â-
ùèí³  þâ³ëÿðö³  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíî¿ ðàäîñò³ òà òâîð÷îãî äîâãîë³òòÿ, çä³éñíåí-
íÿ  âñüîãî çàäóìàíîãî.

Ïóñòü âåðíû òåáå áóäóò äðóçüÿ,
Ïóñòü íå áóäåò æåñòîêà ñóäüáà,
Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñå,êàê ïðåæäå –
Ëþáîâü, óâåðåííîñòü, íàäåæäà.
Ïóñòü óäà÷è è ñ÷àñòüÿ çâåçëà
Äíåì è íî÷üþ ãîðèò äëÿ Òåáÿ!

Ç ÏÐÅÊÐÀÑÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
7 ãðóäíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é ïðå-

êðàñíèé þâ³ëåé ÷àð³âíà æ³íêà,
òóðáîòëèâà áàáóñÿ, â³ðíà ïîäðó-
ãà òà êóìà

ÃÀËÜÎ
ÊÀÒÅÐÈÍÀ

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ²ÂÍÀ
Ùèðî â³òàºìî øàíîâíó þâ³ëÿð-

êó ³ áàæàºìî:
Þâ³ëåé – íå ïðèâ³ä äëÿ ïå÷àë³, Âàø þâ³ëåé – öå

çð³ë³ñòü çîëîòà. Õàé äî ñòà, à ìîæå é äàë³, Éäóòü, íå
îçèðàþ÷èñü ë³òà. Õî÷ áóëî òðèâîã â æèòò³ áà- ãà-
òî, Òà íå áóäåì çãàäóâàòü ñóìíå, Áî ãîðèòü â
äóø³ ³ùå áàãàòòÿ, Ùå âîãîíü ãîðèòü. Öå –
ãîëîâíå! Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî çè÷èìî ùèðî,
Ëþáîâ³ ³ ðàäîñò³, çëàãîäè é ìèðó, Ëàñêè
â³ä Áîãà, äîáðà â³ä ëþäåé Íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿
ë³òà!

Â³ä êóì³â ²âàíèöüêèõ òà áëèçüêèõ äðóç³â!

ПОВІДОМЛЯЄМО У В А Г А



1.Шейченко  Ганна Михайлівна – 1924 р.н.
2.Брагнюк  Віра  Олександрівна – 1953 р.н.
3.Данкович  Віктор  Іванович – 1961 р.н.
4.Кузнецова  Ніна  Давидівна – 1931 р.н.
5.Форкош  Едіта  Степанівна –1952 р.н.
6.Слободенюк  Юрій  Васильович – 1946 р.н.
7.Сиротяк  Іван  Іванович – 1941 р.н.
8.Бучина  Єлізавета  Юріївна – 1931 р.н.
9.Сухан  Іван б/б – 1932 р.н.
10.Олесюк  Денис Сергійович – 1983 р.н.
11.Логойда  Марія  Дмитрівна – 1933 р.н.
12.Іван  Дюло  Йожефович – 1928 р.н.
13.Геннел  Іван Янович – 1963 р.н.
14.Бурмик  Ганна  Степанівна – 1945 р.н.
15.Кухарев  Микола  Стефанович –1941 р.н.
16.Ленд"єл    Гелена  Людвигівна – 1934 р.н.
17.Педан  Олександр  Олександрович – 1946 р.н.
18.Бузініна  Віра Карлівна – 1936 р.н.
19.Балаж  Юлій  Ернестович – 1972 р.н.
20.Трусов  Микола Володимирович – 1923 р.н.
21.Машіка  Маргарита Михайлівна –1951 р.н.
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з 25.11.2013 р.  по  01.12.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.
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Голови сільських та селищних рад  МукачівсьG
кого району глибоко  сумують з приводу  передG
часної смерті  Марії Василівни БАЛОГИ і висG
ловлюють  щирі співчуття  Народному депутату
України Віктору Івановичу Балозі, голові ЗакарG
патської обласної ради Івану Івановичу Балозі,
всій родині Балог, рідним та близьким покійної.
Вічна їй пам’ять Царство небесне та блаженG
ний покій!

Правління освіти Мукачівського  міськвиконG
кому, міськком профспілки  працівників освіти
висловлюють  глибоке співчуття  директору
Мукачівської ЗОШ  №1 ім. О.С.Пушкіна МОРЕЦІ
Миколі Миколайовичу та вчителю  Мукачівської
ЗОШ №6  Мореці Світлані  Юріївні  з приводу
тяжкої втрати – смерті матері

ГОМБИ  Данути  Павлівни.

Висловлюємо глибоке співчуття
доценту кафедри обліку та фінансів

НЕСТЕРОВІЙ
Світлані Василівні

з приводу важкої втрати –
смерті батька

ЧЕРНЕЦЬКОГО
Василя Леонтійовича

Розуміємо, як важко змиритись
з втратою дорогої людини.

Сумуємо разом з Вами,
 поділяємо гіркоту

непоправної втрати.
Ректорат, профспілковий

комітет, колектив  МукачівG
ського Держуніверситету

СПАСИБІ ЗА ДУШЕВНУ ЩЕДРІСТЬ
Висловлюємо сердечну подяку  друзям  нашого покійного батька Ва�

силя Васильовича Савчука і членам  клубу старійшин м. Мукачева, його
голові  Маркулину Василю Юрійовичу за щиру душевну  підтримку, ви�
явлену  до нашої сімї в тяжкий для нас час.

В останні місяці їх відвідини і телефонні  спілкування  вселяли  в бать�
ка  мужність і віру  в життя.

І щоденні  зустрічі  за кавою  з найближчим  другом Чулейом Олексан�
дром Йосиповичем були хворому батькові необхідні як повітря.

Тато надзвичайно поважав  свого лікаря Бабілю Василя Васильовича
за  людяність, доброту, щирість і високий професіоналізм, який  впро�
довж  багатьох років  допомагав  йому  протистояти невиліковній хво�
робі.

Безперечно, ця аура всеохоплюючої доброзичливості, міцної дружби,
любові до людей окрилює, додають оптимізму  і сил до життя.

Добро повертається!  Велике спасибі, що ви є!
Вдячна родина Савчуків.

Епідеміологічна ситуація по
захворюваності грипом та
ГРВІ в м.Мукачево станом на
21.11.13 року є стабільною,
незважаючи на ріст захворю�
ваності у порівнянні з аналог�
ічним періодом 2012 року на
13,4% (з 8790 випадків у
2012році до 9969 випадків у
поточному році) захворю�
ваність нижче епідемічного
порогу . У той же час, за ос�
танні два тижні відмічається
тенденція росту захворюва�
ності, так, якщо з 31.10. по 06
11.було зареєстровано 193
випадків ГРВІ, то з 14.11. по
20.11 – уже 252випадка, ріст
на 30,6%. З метою своєчас�
ного попередження спалаху
захворювання, в місті прово�
диться щоденний аналіз зах�
ворюваності по всіх лікуваль�
но�профілактичних і навчаль�
но�виховних закладах, прово�
диться контроль дотримання
температурного режиму на
всіх об’єктах  міста.

Грип – одна з найбільш по�
ширених заразних хвороб. Її
збудником є вірус, який роз�
множується на слизових обо�
лонках порожнини роту і носу
хворого на грип.

Грипом найчастіше заража�
ються від хворого через
найдрібніші краплини слини,
яка розбризкується під час
розмови, кашлю та чханні.
     Важливе значення в попе�
редженні захворювання на
грип має частота повітря, бо
віруси затримуються в повітрі
на порошинках і разом з ними
осідають на підлогу та різні
речі. Ось чому слід декілька
разів на день в квартирі про�
водити вологе прибирання.

Час початку епідемії зале�
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жить від того, коли вірус з”я�
виться в місті. Першими по�
чинають хворіти діти, тому
такі діти не повинні відвідува�
ти дитячі ясла, садки, школи,
театри та ін. Досить прийти
одній хворій дитині до класу,
щоб у закритому приміщенні
заразити усіх. Діти приносять
вірус додому � починають хво�
ріти дорослі. О с н о в н і
ознаки грипу: лихоманка, ви�
сока температура, головний
біль, ломота в суглобах, сльо�
зоточивість, нежить. П р и
перших ознаках захворюван�
ня, хворого необхідно відра�
зу покласти в ліжко та викли�
кати лікаря. Не займайтесь са�
молікуванням, воно прино�
сить велику шкоду. Необхідне
лікування може призначити
хворому тільки лікар. Грип
– це тяжке вірусне захворю�
вання, яке і в наші дні, незва�
жаючи на інтенсивне лікуван�

ня, може закінчитися трагіч�
но. Небезпечність пов’язана
зі здатністю вірусу придушу�
вати природні захисні реакції
організму, внаслідок чого
створюються сприятливі умо�
ви для приєднання різних бак�
теріальних інфекцій. Адже не
випадково під час епідемії
грипу різко зростає захворю�
ваність на пневмонію, отит,
синусит, та ін. Небезпека ця
існує для всіх, але найбільш
реальна для дітей, осіб похи�
лого віку, людей з хронічними
захворюваннями різних
органів та систем.

Ще раз по�
вторимо відому істину: грип
страшний своїми ускладнен�
нями. З боку респіраторного
тракту � це гострі бронхіти і
пневмонії, з боку серцево�су�
динної системи � більш тяж�
кий перебіг гіпертонічної та
ішемічної хвороби серця. А

найгірший прогноз може
здійснитися в разі розвитку
гострого грипозного енце�
фаліту та менінгоенцефаліту,
які часто закінчуються смер�
тю. Підступність грипу ще і в
тому, що в організмі не вироб�
ляються антитіла до нових
його збудників. Це пов’язано
з надзвичайно високим сту�
пенем мінливості вірусу. При
перших ознаках захворюван�
ня, хворого необхідно відра�
зу покласти в ліжко та викли�
кати лікаря. Не займайтесь са�
молікуванням, воно прино�
сить велику шкоду. Необхідне
лікування може призначити
хворому тільки лікар.

ЯК ПОПЕРЕДИТИ
ВИНИКНЕННЯ ГРИПУ
     Основним заходом запоб�

ігання захворювання є прове�
дення щеплення зареєстрова�
ними в Україні вакцинами про�
ти грипу (Інфлувак, Ваксигрип,
Флюарикс, ).
     Використання засобів не�

специфічної профілактики (Ам�
ізону, Поліоксідонію, ІРС 19, Ар�
бідол, Екстракту Елеутерококу
– згідно інструкції).
     Перед виходом на вулицю

закапувати в ніс Інтерферон,
або змазувати ніздрі Оксоліно�
вою маззю, рослинною олією.
     Приймати природні імуно�

стимулятори: настойку ехінацеї
по 20 капель 3 рази в день, жень�
шення, елеутерокока – до 10
крапель за 30 хв. до їди.
     Для підвищення захисних

сил організму рекомендовано

вітаміни, особливо С (лимон,
ківі), вітаміни А, В, і особливо
їсти цибулю, часник, хрін, в яких
містяться фітонциди і бактери�
цидні речовини, їсти мед – в ньо�
му багато вітамінів та мікрое�
лементів.
     Харчування має бути по�

вноцінним, до раціону потрібно
включати продукти багаті на
пектин – овочі, фрукти, лимо�
ни, калину, смородину, малину,
сироп із шипшини.
     Важливо скоротити час пе�

ребування у людних місцях,
маршрутках, а якщо відстані
невеликі, доцільніше пересува�
тися пішки.
     Уникайте спілкування з

хворими.
     Потрібно всіляко уникати

переохолодження, а якщо це
вже сталося, то зробити гарячі
ванни для ніг (якщо немає про�
типоказань).
     Часто мити руки з милом;
     Кімнату, де перебуває хво�

рий, систематично провітрюва�
ти, проводити вологе приби�
рання з використанням дез�
інфікуючих розчинів.
     При чханні та кашлі при�

кривайте ніс і рот хусточкою.
     Особи, які доглядають за

хворим, повинні носити маску з
4�5 шарів марлі. В таких мас�
ках належить працювати під час
епідемії грипу працівникам гро�
мадського харчування, торгівлі,
транспорту, комунальних уста�
нов, зокрема, в перукарнях.
Тільки в спільній боротьбі ме�
дичних працівників і всього на�
селення можна запобігти поши�
ренню епідемії грипу.

П. РАКОВЦІ, лікарGепідеміG
олог Мукачівського

міськрайонного   відділу
ДУ ”ЗОЛЦДСЕСУ”
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На дворі стояла осінь 1942 року. Вся
Україна стогнала під окупаційним чо�
ботом німців. У невеличкому селищі
міського типу, скажем Покрові на Во�
лині, у сім’ї самотньої жінки таємно від
німців ховався червоноармієць. У важ�
ких боях, коли фронт проходив біля
Покрова, у хату селянки Дубно внесли
пораненого у груди бійця, тимчасово,
обіцяли через дві години забрати. А
буквально через годину німці прорва�
ли фронт. І розбиті, потріпані частини
Червоної армії спішно відступили з
лінії фронту – Покров – Алика –
Ківерці, в селище увійшли німці. І
відразу сусід Щербаченко Арістарх
Всеволодович, розкуркулений в 20�х
роках і в 30�х роках відсидівший 10
років у таборах, за те, що мав водяний
млин, трьох найманих робітників і 20
десятин землі, визвався служити
німцям. Його тут же зробили старо�
стою. У Арістарха був син Іван, скром�
ний, тихий хлопчина, який з дитинства
кохав дочку Марії Дубно – Оленку.
Оленка була теж дочкою загинувшого
червоноармійця Степана Васильови�
ча Дубно, який поклав своє життя за
революцію. Поки були маленькими,
Оленка схильно сприймала турботу за
себе збоку Івана, а коли вони підрос�
ли стала називати його ворогом на�
роду. – Діти за батьків не відповіда�
ють! – у відчаї кричав Іван, але в ком�
сомол його все одно не прийняли, а
Оленка стала комсомольським ватаж�
ком. Арістарх Всеволодович знав, що
син дуже сильно кохає Оленку, і хотів
чим скорше знищити зазнобу сина,
щоб син не мучився коханням до го�
лодранки, і тому першим ділом привів
німців на подвір’я Марії Іванівни Дуб�
но, активно почав шукати червоноар�
мійця, але Марія Дубно на той час
зробила бійцю тугу перев’язку і схо�
вала у клуні на огороді, який прими�
кав до лісу. Разом з батьком прибіг і
Іван, бо дуже переживав за Оленку.
Арістарх і німці перекинули все вверх
дном, але, крім плям крові нічого не
знайшли, і це врятувало сім’ю від роз�
стрілу. Ідучи останнім з подвір’я, Іван
мовчки всунув в руки Олени жмут кро�
вяного бинта, який він зайшов і при�
ховав від німців і від батька, сильно
озлобленого на радянську владу. І
особливо на сусідку Дубно, за її дочку
Оленку, за якою так упадав його син, і
кохання якого відкидала Оленка.

Після обшуку на подвір’ї в хаті Дуб�
но, Щербаченко на деякий час зали�
шив своїх сусідів�ворогів у спокої, він
поставив ультиматум сину: або син іде
служити поліцаєм, і тоді він не чіпати�
ме Оленку і її матір, або син відмов�
ляється і тоді Щербаченко везе Олен�
ку в гестапо. І Іван змушений був пого�
дитись. Він взяв німецький карабін і
білу пов’язку на лівий рукав, зі слова�
ми по�німецьки «поліцай». Так минув
місяць. Оленка робила пов’язки чер�
воноармійцю, годувала його і весь час
просила дозволу випрати гімнастерку,
а черноармієць не хотів давати.
Врешті�решт погодився, але спочатку
відірвав підкладку від гімнастерки і
непомітно сховав щось у сіно. Оленка
випрала гімнастерку і коли спав боєць,

ВОРОГ НАРОДУ
витягла сховані папери. Із них вона
дізналась, що лікувала непростого чер�
воноармійця, а бригадного комісара.
В ніч на перше вересня у місті Ківерці
хтось підірвав військовий ешелон пря�
мо на мосту. А тут ще й і рана на грудях
комісара відкрилася. Оленка Дубно
пішла на недалеку лісопильню і украла
пузирьок йоду, бо нічим було лікувати
комісара першого рангу Хоменка Івана
Ігнатовича.

Ти чого приходила на лісопильню,
Оленко? – вкрадливо запитав через
два дні староста селища Щербаченко.

Та ви що, дядечку Арестарху, я не була
на лісопильні, – спокійно сказала Олен�
ка. – А що сталося?

– Хтось поцупив пляшечку з йодом з
медаптечки, – сказав Щербаченко, –
хтось лікує пораненого більшовика. То
часом не ти? Бо коли німці звільнили
нас, саме у вас у дворі були плями
крові.

– Та бог з вами Арістархе Всеволо�
довичу ви ж тоді нічого не знайшли.

– Пора тобі у Фатерлянд поїхати,
пора попрацювати на Німеччину. Ти он
яка здорова, не дивно, що мій Іван так
закохався у тебе.

– Зараз війна, дядечку Арістархе, не
до кохання! – сказала Оленка і побігла
додому

Вночі почувся гавкіт вівчарок, засві�
тили потужні прожектори і почалася
облава. Будинок Стахіва на сусідній
вулиці оточило гестапо. Виявилося, що
Стахів Трохим Іванович був причетний
до диверсії на мосту, був підпільник.
почалася стрілянина. Деревяну хату
підпалили з вогнемета. Стріляючи з
німецького автомата «шмайсер», з гра�
натою в руці Трохим вискочив на ґанок
і на нього навалилося 5 гестапівців.
Підпільник їм був потрібен живий, і
Трохим це знав, від нього тяглися ни�
точки до всього обласного підпілля.
Тому Трохим Іванович відпустив запо�
біжник, і противотанкова граната ог�
лушливо вибухнула, порвавши не тільки
Трохима, а ще й і п’ятьох гестапівців.
Розлючені німці тут же повитягали з
постелей 15 жінок і на фоні палаючої
хати Стахіва, розстріляли їх.

Вранці, коли моросив осінній дощ, і
промозґла сирість лізла за комір буш�
лата, поліцай Щербаченко Іван Арес�
тархович увійшов до хати Марії Дубно.

– Оленко, одягнись і пішли, – сказав
поліцай Іван.

– Ти, що арештовуєш мене, – зблідла
Оленка Дубно, якій недавно виповни�
лося 17 років.

– Ні, люба, не хвилюйся, – заспокоїв
дівчину Іван, – просто нам треба пере�
говорити про дуже важливі речі.

Вони вийшли на огород, в бік потає�
мної клуні де ховався комісар.

– Так про що ти хотів зі мною погово�
рити?, – досить холодно запитала
Оленка.

– Я не зрадник Батьківщини, Оленко.
і хочу, що б ти це знала, я став пол�
іцаєм в обмін на твою свободу. Батько
сказав, якщо кохаєш її, і хочеш їй доб�
ра, іди служити в поліцію, інакше я
здам її, тобто тебе, в гестапо. Так я став
поліцаєм.

– І що ти хочеш? – запитала Олена.

– Виходь за мене заміж, Оленко, я
так сильно кохаю тебе, що не можу
без тебе жити.

– Я казала тобі і не раз: Ти ворог
народу. Я не маю морального права
кохати тебе, хоч бери карабін і роз�
стріляй мене, все одно іншої відповіді
не буде. Між нами глибока класова
прірва. Ти був багач, а я завжди була
біднячка. Ми ніколи не пили крові з
простих трударів, а у твого батька
було аж три найманих робітника.

– До біса все це, давай втечемо
прямо зараз за кордон. Сховаємось у
Швейцарії, переждемо війну і буде�
мо жити як наймані робітники.

– Ні я повинна захищати Батьків�
щину! – твердо сказала комсомолка.

– Ну, як знаєш, – приречено сказав
Іван, – Але без тебе я жити не хочу.

– Це вже твої справи! – рвучко по�
вернулася Оленка збираючись іти в
хату.

– Зажди! – схопив її за руку Іван.
– Ну чого тобі? – невдоволено за�

питала Оленка
–  Я чув розмову батька по телефо�

ну, – сказав Іван, – завтра знову буде
облава. Шукають якогось генерала,
що прячеться у наших краях. За одно
тебе з іншими дівчатами погонять на
станцію, запруть у телячий вагон, і
повезуть до Німеччини. Не хочеш тіка�
ти зі мною, то втечи хоча б сама.

–  Дякую тобі, Іванку, – тепло сказа�
ла Оленка, – якби ми народилися на
сто років раніше, можливо я була б
дуже щасливою з тобою. Прощавай.
–  і вона побігла у хату.

День   промайнув   спокійно.   А
вночі   від   клуні   відділилися   дві
тіні,   і попрямували у ліс.

–  Стій! – владно прозвучав голос
Івана Щербаченко. У руці комісара
тьмяно зблиснув револьвер.

– Ну чого тобі, Іванку? – лагідно
спитала Оленка – ми про все домо�
вились і  попрощалися у тебе свій
шлях, а у мене свій.

– Ні, я без тебе не можу, – простог�
нав Іван.

– То що ти хочеш? – дратуючись спи�
тала Оленка

–  Я хочу померти, бо без тебе мені
не жити, – у півголоса сказав Іван. – А
сам застрелитись не можу. Я уже двічі
намагався і нічого не вийшло.

–  Ім’ям Вітчизни!, тихо вигукнув ко�
місар першого рангу  Хоменко Іван Ігна�
тович, і натис на спусковий гачок. Про�
лунав постріл і поліцай Іван Аристар�
хович Щербаченко упав у калюжу за�
мертво.

–  Собаці собача смерть! – суворо
сказав комісар, бо Оленка раптом
сильно глибоко задумалася. Ледь
помітні тіні оточили Оленку і комісара.
Це були партизани�підпільники.
Швидко з’ясувавши, що перед ними
генерал і комсомолка (Олена показа�
ла свій комсомольський квиток), не�
великий загін впевнено закрокував у
глиб лісу на партизанську базу гене�
рала Ковпака.

Ярослав СІЧ

КАДРОВИЙ  КОНКУРС
Виконавчий комітет Зубівської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади на час декретної

відпустки спеціаліста — головного бухгалтера Зубівської сільської ради.
Основні вимоги до учасників конкурсу: громадянство України, освіта повна вища за освітньо�кваліфікаційним

рівнем спеціаліста або магістра в галузі економіки та фінансів , стаж роботи за фахом не менше 3 років, навички
роботи на комп’ютері.

Документи для участі в конкурсі необхідно подати протягом ЗО днів від дня опублікування даного оголо+
шення.

Необхідно подати такі документи: заяву про участь в конкурсі, заповнену особову картку ( форма ІІ�2ДС) з
відповідними додатками: фотокартку розміром 3x6 см. , копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, при+
своєння вченого звання , присудження наукового ступеня; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії
корупції», копію документа який посвідчує особу, медичну довідку про стан здоров’я, письмову згоду на проведення
спеціальної перевірки ( в разі перемоги на конкурсі), автобіографію та військовий квиток.

Документи приймаються з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою: Закарпатська область, Мукачі�
вський район, село Зубівка, вулиця Миру № 46, телефон 4�24�88.

З метою підтримки і соціальної допомоги сім’ям, дітям
та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах
та потребують сторонньої допомоги, у березні місяці цього
року в Мукачеві було створено міський центр соціальної
служби діяльність якого спрямовується виконавчим орга�
ном з питань соціального захисту населення відповідної
ради.

Роботу, яку виконують фахівці центру є дуже актуальною і
потрібною для теперішнього суспільства. Як повідомила
директор центру Юліанна Леманинець, за неповних 7
місяців роботи на обліку вже перебуває 162 сім’ї та 49 осіб,
які потребують соціально�профілактичної допомоги, спря�
мованої на запобігання складних життєвих обставин. На�
шими основними завданнями для вирішення цих проблем,
продовжила Юліанна Василівна, є здійснення соціального
супроводу, надання соціальних послуг та інших заходів щодо
відновлення соціальних функцій, психологічного і фізично�
го стану, проведення інформаційно�просвітницької робо�
ти, забезпечення взаємодії із структурними підрозділами
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого са�
моврядування, підприємствами, установами та організац�
іями. Перед нами покладено ряд завдань: здійснювати
виявлення та вести облік сімей, дітей та молоді, які перебу�
вають у складних життєвих обставинах, осіб з числа випус�
кників інтернатних закладів, дітей�сиріт та дітей, позбав�
лених батьківського піклування, осіб з їх числа, прийомних
сімей, яких у нас станом на сьогоднішній день � 6, стільки ж
дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклуваль�
ників, осіб з інвалідністю, які звільнилися з місць позбав�
лення волі, що зазнали жорстокості та насильства, пост�
раждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших
форм дитячої праці. Також нами проводиться оцінка по�
треб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матері�
ально�побутових умов за згодою сім’ї, визначаємо плану�
вання і методи соціальної роботи. Забезпечуємо соціальну
підтримку ВІЛ�інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей.

Фахівцями центру здійснюються заходи із соціального
патронажу особам, які вийшли із місць позбавлення волі та
такі, що перебувають на обліку кримінально�виконавчої
служби. З ними проводиться робота по недопущенню скоє�
ння злочинів повторно та адаптації колишніх засуджених до
соціуму. Надається допомога у здійсненні соціальної та пси�
хологічної адаптації дітей�сиріт і дітей, позбавлених бать�
ківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до
самостійного життя. Проводиться інформування населен�
ня про форми сімейного виховання дітей�сиріт і дітей, поз�
бавлених батьківського піклування, надається юридична,
психологічна та соціальна допомога дітям�сиротам і дітям,
позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а
також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам,
прийомним батькам, батькам�вихователям та усиновлю�
вачам. Ними також здійснюється соціальне супроводжен�
ня прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу,
беруть участь у підготовці до самостійного життя дітей�
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа
випускників інтернатних  закладів.

Значна проблема, яка є на жаль, дуже актуальною для
нашого міста це насильство в сім’ї. Тільки за період з бе�
резня по жовтень 2013 року було надано інформацію про 55
сімей у яких відбувається насильство з боку батьків до
дітей.

Керівник соціального Центру відзначила ряд позитивних
моментів у проведеній роботі фахівцями центру, а саме:
надання допомоги сім’ям, повне медичне обстеження, вир�
ішення працевлаштування, виділення житлової площі. Та з
цими особами і сім’ями і надалі проводяться роботи. Адже
коли поступає заява на ту чи іншу особу, або сім’ю направ�
ляється запит у відповідні служби від яких просимо відпо�
відної інформації. Якщо вона підтверджується нами прово�
диться відповідна робота з відповідною особою чи сім’єю.
І в разі згоди особи на соціально�профілактичну допомогу,
з нею укладається договір на здійснення соціального суп�
роводу. В разі невиконання умов договору, людина може
бути знята із соціального супроводу.

Не будьмо байдужими до людей яким важлива підтрим�
ка і допомога у ситуції, в яку вони потрапили і не в силі
впоратися з нею. Тож велике прохання до громадян нашого
міста, якщо у вас є інформація про осіб або сім’ї, які потре�
бують соціальної допомоги, просимо звертатись у Міський
центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді який
розміщений в м. Мукачеві по вул. Духновича, 89, або за
номером телефону: 5�41�29. Заявки чи інформації прийма�
ються як в усній, письмовій так і в анонімній формі.

Ірина ПЕТРУС — головний спеціаліст відділу
з питань внутрішньої політики

Мукачівського міськвиконкому
/для газети «Мукачево»/

У МУКАЧЕВІ ФУНКЦІОНУЄ
ЦЕНТР З НАДАННЯ

СОЦІАЛЬНО+ПРОФІЛАКТИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ





     Продається  будинок у Мукачеві на
вул. Л. Шевцової ,  пл. 75 кв. м. Усі кому�
нікації, господарські прибудови, літня
кухня, гараж, 5 сотин земельної ділян�
ки. Ціна договірна. Т. 099�3094492.
     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
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  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
(62 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.

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.

     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.

     1�2�кімн. квартиру у центрі
міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

  Ðîáîòà

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

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

 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.

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.

     Продається піаніно “Україна”
коричневого кольору (б/к, в хоро�
шому стані). Тел.: 066 629 65 36
     Продається АГВ�120  нове ( не

було в роботі), плита "Алма�Ата",
плита "Перемога" (нова), плита 2�
камфорна з духовкою, газова у хо�
рошому стані з газовим балоном.
Звертатися  по тел. 4�10�09. Дзво�
нити з 8.30 до 10.45.

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.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ “Д”

ТА АВТОСЛЮСАР.
Звертатися по тел.

050 545 30 88

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
спеціаліста технолога швей�
ного виробництва зі знанням

німецької мови.
Тел.: 2�23�96,
 050 672 10 35

     Продається  посудна шафа,
телевізор, холодильна камера �150
л., електрозварювальний апарат, 6
автодисків і лобове скло на «Вол�
гу�24» . Все  високої якості. Ціна
договірна. Зверт. 050 646 59 75.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ категорії «Д»

та автослюсар.
Тел.: 050�5453088.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ ЕКСПЕРТ

З ВИДАЧІ БЕЗЗАСТАВНИХ
КРЕДИТІВ. З/п від 1700

грн. + бонуси.
Тел.: 050 654 23 58

(VАBБанк)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Мукачівська філія автомо�

більної школи Закарпатської
обласної організації Всеукраї�
нської Спілки  автомобілістів
проводить набір на курси по
підготовці  водіїв водіїв кат «В».

Запис на курси  прово�
диться за адресою

м. Мукачево, вул. Пушкіна,
17 ( у дворі ЗОШ № 20)

з 9.00 до 18.00.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ВОДІЇ

категорії «Е» на автомашини
вантажопідйомністю  від 3, 5  до
20 тонн з досвідом роботи для
здійснення  міжнародних пере�
везень.

Тел. 099�0263091,
099�6114750.

Потрібні на роботу
ПЕРУКАРІ.

Тел.:099 775 14 05

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
 ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ
по прокладке электрокабелей

в коллекторе.
За счет фирмы—проживание,

трехразовое питание, спецодеж�
да. Зарплата  от 500 у.ед. Обра�
щаться по тел. 050�7561010.

ТРЕБУЮТСЯ УСЛУГИ
опытного с  профессиональ�

ным стажем
водителя автомобиля

( желательно—пенсионера).

Обращаться
050�5237134.
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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

1) Терміново продається земельна ділянка в с.Павши�
но вул. Нова, 15 сот з фундаментом, комунікації поруч,
стартова ціна 14500 у.од. 0509425800

2) Терміново продається 3 кімнатнам квартитра по вул.
Закарпатська, 5 поверх, середній стан, стартова ціна
22000 у.од., торг, 0661543416

3) Терміново продається будинок по вул. Кубанська,
пл. 125 м.кв., 7 сот землі, потребує ремонту, стартова
ціна 43000 у.од., торг, 0661543416

4) Продається або здається в оренду офісне приміщен�
ня по вул. Миру(район зупинок) пл. 105 м.кв., ціна догов�
ірна 0661543416

5) Продається земельна ділянка 10 сот в селі Павшино
притрасі Мукачево�Берегово, стартова ціна 12000 у.од.,
торг, 0661543416

6) Здається в оренду офісні приміщення по вул. Пушк�
іна пл. 40 та 48 м.кв., (пішеходна зона) всі комунікації:
ремонт, опалення, телефон, інтернет, можлива оренда
частинами приміщення, 0661543416

7) Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
У зв’язку з відкриттям  у місті  нового масажно&
го кабінету, з дійснюється попередній запис
пацієнтів  на такі види масажу
&ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
&ЛІКУВАЛЬНО&ОЗДОРОВЧИЙ
&РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ&КЛАСИЧНИЙ
&АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ

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

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

ÒÎÂ « «ÓÊÐÑÏÅÖÒÎÐÃ ÃÐÓÏÏ»
ì. Êè¿â,âóë. Ïàíàñà Ìèðíîãî, 11, ªÄÐÏÎÓ 36303404

ÒÎÂ « «ÓÊÐÑÏÅÖÒÎÐÃ ÃÐÓÏÏ», îãîëîøóº ïðèëþäí³ òîðãè ç ðåàë³çàö³¿ àðåøòîâàíîãî ìàéíà
(ïðåäìåò ³ïîòåêè), ÿêå íàëåæèòü Ñèâóë³ Ìàð³àíí³ Âàñèë³âí³  (Çàêàðïàòñüêà îáë.., ì. Ìóêà÷å-
âî, âóë. Íàáåðåæíà, 3 , êâ. 27;  êîä ²ÏÍ: 2545502624), à ñàìå: ËÎÒ ¹ 1: Íåðóõîìå ìàéíî
(ïðåäìåò ³ïîòåêè) – Áóäèíîê (íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâîì ñòóï³íü ãîòîâíîñò³ 77%) çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 248,40 êâ.ì., æèòëîâîþ ïëîùåþ – 82,90 êâ.ì., âèñîòà ïðèì³ùåíü 3,2 ì.,
îá’ºì – 1453 êóá.ì., ùî ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,1 ãà,  çà
àäðåñîþ: Çàêàðïàòñüêà îáë., ì. Ìóêà÷åâå, âóë. Ì³÷óð³íà,1 «Ç». Ïðàâîâñòàíîâëþþ÷³ äîêó-
ìåíòè: Ð³øåííÿ ¹82 ÌÂÊ â³ä 26.03.2002 ðîêó « Ïðî áóä³âíèöòâî», Ð³øåííÿ ¹162 ÌÂÊ â³ä 26.06.2003
«Ïðî áóä³âíèöòâî» Äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ¹110 â³ä 14.06.2006 ð.

Ñòàðòîâà ö³íà ëîòó – 269 850,00 ãðí. áåç ÏÄÂ (Äîãîâ³ð ¹ 11-1204/13 â³ä 19.07.2013 ðîêó). Ãà-
ðàíò³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³ 13 492,50 ãðí. áåç ÏÄÂ ñïëà÷óºòüñÿ íà íàñòóïí³ ðåêâ³çèòè: êîä
ªÄÐÏÎÓ 36303404, ð/ð 26000013006122 â ÀÒ”Ñáåðáàíê Ðîñ³¿” ÌÔÎ 320627, Îäåðæóâà÷:
ÒÎÂ”ÓÊÐÑÏÅÖÒÎÐÃ ÃÐÓÏÏ”. Îñòàòî÷íà îïëàòà çä³éñíþºòüñÿ íà ïðîòÿç³ 10 áàíê³âñü-
êèõ äí³â, íå âðàõîâóþ÷³ äíÿ ïðîâåäåííÿ ïðèëþäíèõ òîðã³â (âèõ³äíèõ òà ñâÿòêîâèõ äí³â)
íà äåïîçèòíèé  ðàõóíîê Äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè: ð/ð 37313006004124 â ÄÊÑÓ
ó ì. Êèºâ³, êîä ªÄÐÏÎÓ 37471975, ÌÔÎ 820172. Ê³íöåâèé òåðì³í ðåºñòðàö³¿ äëÿ ó÷àñò³ ó
ïðèëþäíèõ òîðãàõ: 24.12.2013 äî 10:00 ãîä. Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â â³äáóâàºòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
Áðîâàðñüêèé ïð-ò, 5-È. Îçíàéîìèòèñÿ ç ìàéíîì  ìîæíà ùîäíÿ çà éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿì òà îäåð-
æàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ, çâåðíóâøèñü äî îðãàí³çàòîðà ïðèëþäíèõ òîðã³â òà íà ñàéò³  http://
trade.informjust.ua. Ïðèëþäí³ òîðãè â³äáóäóòüñÿ 24.12.2013 îá 11.00 ãîä. çà àäðåñîþ ÌÂÄÂÑ Ìó-
êà÷³âñüêîãî ÌÓÞ Çàêàðïàòñüêî¿ îáë.: Çàêàðïàòñüêî¿ îáë., ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Âàëåíáåðãà 3. Îðãàí-
³çàòîð ïðèëþäíèõ òîðã³â ÒÎÂ «ÓÊÐÑÏÅÖÒÎÐÃ ÃÐÓÏÏ» (ì. Êè¿â,  Áðîâàðñüêèé ïð-ò, 5-È).

Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: (044) 517 75 00.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

48 (999)48 (999)48 (999)48 (999)48 (999)
 10 10 10 10 10 5 ãðóäíÿ  2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Íå áîéñÿ ñîáàêè áðåõëèâîé, à áîéñÿ ìîë÷àëèâîé. (Ïîñëîâèöà).Íå áîéñÿ ñîáàêè áðåõëèâîé, à áîéñÿ ìîë÷àëèâîé. (Ïîñëîâèöà).Íå áîéñÿ ñîáàêè áðåõëèâîé, à áîéñÿ ìîë÷àëèâîé. (Ïîñëîâèöà).Íå áîéñÿ ñîáàêè áðåõëèâîé, à áîéñÿ ìîë÷àëèâîé. (Ïîñëîâèöà).Íå áîéñÿ ñîáàêè áðåõëèâîé, à áîéñÿ ìîë÷àëèâîé. (Ïîñëîâèöà).

ïåðåâ³ðêà". 10.25, 13.00 Ò/ñ "Ì³ñöå
çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 20.10
Ò/ñ "Ñïåöçàã³í "Øòîðì". 22.15,
03.20 Ñâîáîäà ñëîâà. 00.15 Õ/ô
"Ï³äñàäíèé" (2).  02.15 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Æèòè çäîðîâî!" 09.30, 02.55
"Ìîäíèé âèðîê". 10.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 11.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³-
âëÿ". 11.55 "Ó íàø ÷àñ". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.15 "×àñ îá³äàòè!". 15.00
"Âîíè òà ìè". 16.00 "Íàîäèíö³ ç
óñ³ìà".  17.00 Âå÷³ðí³  íîâèíè.
17.40, 01.00 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Â³äëèãà".
22.50 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.25 Í³÷í³
íîâèíè. 23.35 "Ïîçíåð".

ÑÒÁ
06.15, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
07.55, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.35 "Òàºìíèö³
Õ-ôàêòîðà. Â³ä äîë³ íå âòå÷åø".
10.35 Õ/ô "Ïðèëåòèòü ðàïòîì
÷àð³âíèê"(1). 12.40 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè
æ³íîê". 14.55 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.15 "Êóá - 4". 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 4". 23.25 "Îäèí çà âñ³õ".
00.55 Õ/ô "Øóêàéòå æ³íêó"(1).
02.20 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 "Áåðåã Íàä³¿" (1). 13.15 Ëþá-
ëþ! ×åêàþ!. 14.15, 17.20, 22.30
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Áà-
ëàáîë" (1). 22.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.20 Õ/ô "×îðíà ä³ðà" (2).
01.30 Ïðîô³ëàêòèêà ïåðåäà-
âàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ.

Ò Å Ò
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 08.55 ªðàëàø.
09.55, 21.05 Êðà¿íà Ó. 11.00, 00.35
Îäíà çà âñ³õ. 12.05 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèí-

Ò/ñ "Ôðîíò â òèëó âîðîãà" 1ñ. (1).
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Îñòàííº
ïîïåðåäæåííÿ. 19.35 Êîíöåðò Â³òà-
ñà "Ï³ñí³ ìîº¿ ìàìè". 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà.  21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Êîíöåðò
"ß ëþáëþ òåáå, Óêðà¿íî!" 1÷. 22.30
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.  23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.10 Ñì³õ ç äîñ-
òàâêîþ äîäîìó. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

  Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
19.30, 20.40, 23.45 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10, 09.05 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.30 "Ø³ñòü êàäð³â". 10.10, 17.10
Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 12.05
Ò/ñ "Øåðëîê Õîëìñ" (1). 14.25,
15.40 Ò/ñ "²ñòîð³ÿ ëüîò÷èêà". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 21.30 "Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä" (Ìàí÷åñòåð) - "Øàõ-
òàð" (Äîíåöüê). 00.10 Õ/ô "Ñòóêà÷-
êà" (3). 02.10 Ò/ñ "Ñóñ³äè".

IÍÒÅÐ
05.25, 22.25 Ò/ñ "Êóë³íàð 2". 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 "×îðí³ ê³øêè". 11.10,
12.20, 03.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â
Óêðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Àííóøêà". 18.00,
04.40 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.05 Ò/ñ "Æ³íêè íà ìåæ³". 20.00,
03.20 "Ïîäðîáèö³". 00.25 Ò/ñ "Êàðò-
êîâèé áóäèíîê" (2). 01.30 Õ/ô "Ãå-
íåðàëüñüêà äî÷êà" (2).

 ICTV
06.25, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.35 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.20,
16.35 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.05, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.30, 20.10 Ò/ñ
"Ñïåöçàã³í "Øòîðì". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.25 Õ/ô "Ñõîâèùå" (2).
01.30 Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 02.00 Ò/
ñ "Òðèíàäöÿòèé". 02.45 Õ/ô "Áëåêä-
æåê" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Æèòè çäîðîâî!" 09.30, 02.55
"Ìîäíèé âèðîê". 10.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 11.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 11.55 "Ó íàø ÷àñ". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.15 "×àñ îá³äàòè!". 15.00
"Âîíè òà ìè". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ-
³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
01.00 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Â³äëèãà". 22.55
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.30 Í³÷í³ íîâè-
íè. 23.40 "Çà êðîê â³ä Òðåòüî¿ ñâ³òî-
âî¿". ô.3.

ÑÒÁ
06.25, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.10,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.05 Õ/ô "Òðîÿíäà â³òð³â
ïðîùàëüíèõ"(1). 12.05 Õ/ô "Çâ³äêè
áåðóòüñÿ ä³òè?". 13.55 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â". 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".
01.15 Õ/ô "Øóêàéòå æ³íêó"(1). 02.30
Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/
ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10, 13.25,
17.20, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.05,
20.00 Ò/ñ "Áàëàáîë" (1). 12.15, 04.55
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!
Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 04.15 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00,
03.45 Ïîä³¿ äíÿ. 00.15 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³ 6" (2). 02.05 Õ/ô "×îðíà ä³ðà"
(2).

Ò Å Ò
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 08.55 ªðàëàø.
09.55, 21.05 Êðà¿íà Ó. 11.00, 00.35
Îäíà çà âñ³õ. 12.05 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 13.05 Ò/ñ "ßêîñü
ó êàçö³" (1). 14.00 Áîãèíÿ øîï³íãó.
15.40 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.45 Êîðîëåâà
áàëó. 18.00 ÒÅÒêè ³ øìîòêè. 19.00
Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Äâà áàòü-
êà ³ äâà ñèíà" (1). 22.10 6 êàäð³â.
23.30 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.25 Ò/
ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 02.10 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 02.55 Ç
íî÷³ äî ðàíêó.

23.25 Õ/ô "Ñíàéïåð-2". 01.20 Ñòîï-
10. 02.15 Ò/ñ "Òðèíàäöÿòèé".

ÎÐÒ
08.15 "Æèòè çäîðîâî!" 09.30, 02.55
"Ìîäíèé âèðîê". 10.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 11.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 11.55 "Ó íàø ÷àñ". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.15 "×àñ îá³äàòè!". 15.00
"Âîíè òà ìè". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ-
³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
01.00 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Òðåòÿ ñâ³òîâà".
22.50 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.25 Í³÷í³
íîâèíè. 23.35 "Ïîë³òèêà".

ÑÒÁ
06.25, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Æèòòÿ
ï³ñëÿ ñëàâè". 10.50 "Âðÿòóéòå íàøó
ñ³ì'þ - 2". 13.50 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 14.55 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "ÌàñòåðØåô - 3". 02.25 Õ/ô
"Êîðóïö³ÿ"(1). 03.45 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, 13.25,
17.20, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.05,
20.00 Ò/ñ "Áàëàáîë" (1). 12.15 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!
Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 04.50 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00,
03.35 Ïîä³¿ äíÿ. 00.15 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³ 6" (2). 02.05 Ò/ñ "ÑÎÁÐ" (2).

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30, 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 06.55 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 08.55
ªðàëàø. 10.00, 21.05 Êðà¿íà Ó. 11.05,
00.35 Îäíà çà âñ³õ. 12.10 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 13.10 Ò/ñ
"ßêîñü ó êàçö³" (1). 14.05 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 15.40 Ó ÒÅÒà òàòî! 16.45
Êîðîëåâà áàëó. 18.00 ÒÅÒêè ³ øìîò-
êè. 19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ
"Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1). 22.10 6
êàäð³â. 23.30 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 02.10
Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
02.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«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 -  ïðî-
ãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 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, 01.15 Ïîãîäà. 09.00,
20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàíäà".
10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 10.55,
18.00, 22.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25,
14.25 Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 16.50 Ò/
ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
19.00, 01.10 Ðåïîðòåð. 19.20 Àá-
çàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00 Õ/ô
"Ìàìî, íå ãîðþé-2" (2). 01.20 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 02.00 Ò/ñ
"Ïë³òêàðêà". 02.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.50, 03.50 Çîíà íî÷³.

×ÅÒÂÅÐ, 12 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿-
íà on line. 07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.40 Ò/ñ "Òàºì-
íèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1). 10.25 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" (1). 11.20 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî! 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Ïðå-
ì"ºðà. Ä/ô "Ì³ñöå ïàì"ÿò³ - Áèê³â-
íÿ". 13.20 Õ/ô "Òàá³ð ³äå â íåáî"
(1). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.10 Euronews. 15.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.20
Ðîÿëü â êóùàõ. 15.50 Ò/ñ "Òàºìíè-
öÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1). 16.40 Õ/ô

öåñà-âî¿í" (1). 13.05 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 14.00 Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.40
Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.45 Êîðîëåâà áàëó.
18.00 ÒÅÒêè ³ øìîòêè. 19.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà
ñèíà" (1). 22.10 6 êàäð³â. 23.15
Äóðíºâ+1. 23.55 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.10 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1)
.02.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ!!!.
12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿ-
ìà 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 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 -
Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19.25 -  "Ñïîðò ×àñ". 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà . 20.00 - Õ/ô. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 21.55 - "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.35, 13.50 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
19.55, 01.00 Ïîãîäà. 09.00 Õ/ô
"Äæîí Êàðòåð". 11.45, 18.00, 22.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.35 Kids
Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè". 16.50 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 19.00, 00.55
Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö! 20.00 Ò/ñ
"Ìîëîä³æíà êîìàíäà". 21.00 Ò/ñ "Êóõ-
íÿ". 23.00 Õ/ô "Í³÷íèé ïðîäàâåöü"
(2). 01.05 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà"
(2). 01.45 Ò/ñ "Ïë³òêàðêà". 02.35
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.40, 03.40
Çîíà íî÷³. 02.45 Ìåäèöèíà Êè¿âñü-
êî¿ Ðóñ³.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 10 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

10.30 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1). 11.20
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15
Çíàê ïèòàííÿ. 12.25 Ïðåì"ºðà. Ä/ô
"Åïîõà ïëàòîíà Ìàéáîðîäè". 13.30
Õ/ô "Á³ã" 1ñ.(1). 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.35 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 16.15 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1). 17.05

  «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 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 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 - Íîâèíè "×àñ".
22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷
ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.15, 13.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè
í³íäçÿ". 06.35, 13.45 Ì/ñ "Ãóáêà
Áîá". 07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.55, 01.00 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 "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
16.50 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöå-
âî¿". 19.00, 00.55 Ðåïîðòåð. 19.20
Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 Õ/
ô "Ìàìî, íå ãîðþé" (2). 01.05 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.45 Ò/ñ
"Ïë³òêàðêà". 02.30, 03.20 Çîíà íî÷³.
02.35 ×îðíèé öâ³ò ïîðÿòóíêó.

ÑÅÐÅÄÀ, 11 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

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. 10.15 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"
(1). 11.15 Íå â³ð õóäîìó êóõà-
ðþ. 11.40 Êíèãà.ua. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Ïîãîäà. 12.30 Äîðîñë³ ³ãðè.
13.20 Õ/ô "Á³ã" 2ñ. (1). 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40 Êðîê äî
ç³ðîê. 16.35 Ò/ñ "Ôðîíò â òèëó
âîðîãà" 2ñ. (1). 17.55 Ïðî ãî-
ëîâíå. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 18.40 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 18.55 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 19.15 Ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Óìîðà". 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Êîíöåðò "ß ëþáëþ
òåáå, Óêðà¿íî!" 2÷. 22.50 Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.10 Ñì³õ ç
äîñòàâêîþ äîäîìó. 01.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ. .

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
19.30, 20.40, 23.40, 03.45 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.10, 09.05 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.30 "Ø³ñòü êàäð³â". 10.05,
17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1).
12.00, 13.00, 14.25, 15.40, 02.15,
03.00 Ò/ñ "²ñòîð³ÿ ëüîò÷èêà". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 21.30 Ò/ñ "Øåð-
ëîê Õîëìñ" (1). 00.05 "Òà÷êè - 2".
00.30, 04.10 Õ/ô "Ñïîñòåð³ãà÷" (2).

IÍÒÅÐ
05.25, 22.30 Ò/ñ "Êóë³íàð 2". 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 "×îðí³ ê³øêè". 11.10, 12.20,
03.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Àííóøêà". 18.00,
04.35 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.05 Ò/ñ "Æ³íêè íà ìåæ³". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 00.30 Ò/ñ "Êàðòêîâèé
áóäèíîê" (2). 01.35 Õ/ô "Ó ïàñòö³
÷àñó". 03.20 Ïîäðîáèö³.

 ICTV
05.20 Ñâ³òàíîê. 06.25, 07.35 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.30 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25, 16.45 Ò/
ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.10, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.35, 20.10 Ò/ñ "Ñïåö-
çàã³í "Øòîðì". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ,  9 ÃÐÓÄÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 14.05 Ïðàâî íà çàõèñò. 14.30 Òåì-
íèé ñèëóåò. 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.30 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
15.40 ßê öå?. 16.05 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. 19.15 Ïðî ãîëîâíå. 19.30
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Çíàê
ïèòàííÿ. 21.50 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â
Êàõîâö³ "Ìóçèêà íàñ ç'ºäíàëà".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ñïîðò.
23.20 Ïîãîäà. 23.25 Íà ñëóõó.
23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.10 Ñì³õ
ç äîñòàâêîþ äîäîìó. 01.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî
ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 06.45, 07.10,
08.10, 09.05 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00,
08.00, 09.00, 14.00, 19.30, 20.40,
23.40 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.30 "Ø³ñòü êàäð³â".
10.05, 17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêà-
ðàííÿ" (1). 12.00, 14.25 Õ/ô "ß òåáå
í³êîìó íå â³ääàì". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 21.30 Ò/ñ "Øåðëîê
Õîëìñ" (1). 00.05 Õ/ô "Âåëèêèé ìàé-
ñòåð" (2). 02.20 Ò/ñ "Ñóñ³äè".

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 "Îï³âäí³ íà ïðè-
ñòàí³". 13.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.35
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Æäè ìåíÿ".
18.00, 04.40 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ "Æ³íêè íà ìåæ³".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "×îðí³
ê³øêè". 22.25 Ò/ñ "Êóë³íàð 2". 00.30
Ò/ñ "Êàðòêîâèé áóäèíîê" (2). 01.30
Ò/ñ "Òà¿ëàíä".

 ICTV
06.15, 07.25 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.25
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.30 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Ò Å Ò
07.30 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëå-
ïóçèêè. 08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.40 Ì/ô "12 çàâäàíü Àñòåð³-
êñà" (1).  12.10 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
12.50 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í"
(1). 15.45 Õ/ô "ß, çíîâó ÿ òà ²ðåí"
(1). 18.05 Õ/ô "Çóáíà ôåÿ" (1). 20.30
Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1).

22.00 Õ/ô "Ìóðàõè ó øòàíÿõ" (2).
23.50 Õ/ô "Ñîðîêàîäíîð³÷íèé íå-
çàéìàíèé" (3). 01.25 Õ/ô "Òðîöüêèé"
(2).

«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
08.50 Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè
Øåôà. 11.00 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
12.00 Øóðî÷êà. 13.00 Äîðîñë³, ÿê
ä³òè. 14.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.00 Ì/
ô "Âîëüò". 19.55 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³
Äàðóíêè ñìåðò³: ÷àñòèíà 1". 22.50
Õ/ô "Ïîãðàáóâàííÿ íà Áåéêåð
Ñòðèò" (2). 00.50 Õ/ô "Ì³êê³ ³ Ìîä".
02.50, 03.55 Çîíà íî÷³. 02.55 Çàïî-
ð³æñüêà Ñ³÷. Âèòîêè. 03.10 Çîðÿíèé
÷àñ êîçàöòâà. 03.25 Êîçà÷÷èíà ðó¿-
íà. 03.40 Òàì íà ãîð³ ñ³÷ ³äå.

ÍÅÄ²Ëß,  15 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.30 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.00
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 09.50 Îêîëè-
öÿ. 10.15 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ? 11.05
Áëèæ÷å äî íàðîäó. Ôàðõàä Ìàõ-
ìóäîâ 1÷.  11.45 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 12.10 Êðîê
äî ç³ðîê. 13.05 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîð-
äîíà. 13.55 Áàñêåòáîë. ×åìï³îíàò
Óêðà¿íè. Ñóïåðë³ãà. 16.10 Ñë³äà-
ìè ÄÏÊª 2013. 16.30 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ. 17.25 Ìàþ ÷åñòü çàï-
ðîñèòè. 18.15 Çîëîòèé ãóñàê.
18.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò.  Òèæäåíü.
19.20 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò àíñàì-
áëþ Ñÿáðè â Ëóæíèêàõ. 20.30 Ìè
õî÷åìî, ùîá âè çíàëè. 20.40 Ãî-
ëîâíèé àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà
õðîí³êà.  21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.55 Ïîë³òòåàòð. 22.20 Ôåñòè-
âàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíå-
ñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Òîê-øîó "Äðó-
æèíà". 00.50 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ
äîäîìó.01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
02.10 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 02.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà.

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Îë³ìï³éñüêå ñåëèùå" (1).
07.30 Ìóëüòô³ëüì. 07.50, 14.00,
22.40 "ÒÑÍ". 09.00 "Ëîòî-Pàáàâà".
10.00, 14.25 Õ/ô "Ëþáîâ íà . ëüéîí".
19.30 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 20.30 "Áèòâà
õîð³â". 23.05 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
00.10 "Ùî? Äå? Êîëè? 2". 01.15
"Àëüìàíàõ óêðà¿íñüêèõ
êîðîòêîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â". 02.50
"Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 03.50 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ - 1". 04.50 "Ìîÿ ñïîâ³äü" -
"Îëåêñàíäð Áóéíîâ".

IÍÒÅÐ
06.30 Ä/ô "Æîðñòîêèé ñïîðò".
07.25 Âåëèêèé áîêñ. Äâîá³é çà ó÷à-
ñòþ Ñ. Ôåä÷åíêî. 08.25 Âåëèêèé
áîêñ. Äâîá³é çà ó÷àñòþ Î. Óñèêà.
09.25 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñü-
êîãî". 10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íàçàä ó
ÑÐÑÐ". 11.00 "Çèìîâà êóõíÿ".

íèé àðòèñò". 22.25 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.25 "Viva Forever -
³ñòîð³ÿ ãóðòó "Spice Girls". 00.45
Õ/ô "Çàðó÷íèöÿ". 02.20 Õ/ô
"Ï³ñëÿìîâà".

ÑÒÁ
08.05, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.45, 16.10 Õ/ô "Êîëè
éîãî çîâñ³ì íå ÷åêàºø"(1). 15.10
"Çâàíà âå÷åðÿ - 2". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00 "Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6".

22.40 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6. Ï³äñóìêè ãîëîñó-
âàííÿ". 23.35 "Êóá - 4". 01.00 Õ/ô
"Ñóºòà ñóºò"(1). 02.30 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 07.00, 09.00,
17.00, 19.00 Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ"
(1). 09.10, 13.25, 17.20, 21.00, 22.30
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.05 Ò/ñ "Áàëàáîë"
(1). 12.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-
Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20,
04.10 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
22.00, 03.40 Ïîä³¿ äíÿ. 00.15, 02.05,
05.35 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 6" (2).

Ò Å Ò
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 08.55 ªðà-
ëàø. 10.00 Êðà¿íà Ó. 11.05, 00.35
Îäíà çà âñ³õ. 12.10 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà-âî¿í" (1).  13.10 Ò/ñ
"ßêîñü ó êàçö³" (1). 14.05 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 15.40 Ó ÒÅÒà òàòî! 16.45
Êîðîëåâà áàëó. 18.00 ÒÅÒêè ³ øìîò-
êè. 19.00 ²êîíà ñòèëþ. 20.15 Õ/ô
"Çóáíà ôåÿ" (1). 22.40 Ñì³øí³øå,
í³æ êðîëèêè. 23.30 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.10 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè"
(1). 02.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
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. 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
16.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿". 19.00,
00.50 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!. 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00 Õ/ô "Âàã³òíèé" (2).
01.00 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2).
01.40 Ò/ñ "Ïë³òêàðêà". 02.25, 03.20
Çîíà íî÷³. 02.30 Äå òè, Óêðà¿íà?

ÑÓÁÎÒÀ, 14 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.05 Ô³ëüì-êîíöåðò "Ã.Õàçàíîâ:
ï'ÿòü ãðàíåé óñï³õó". 08.30 Ïàíÿí-
êà òà êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ. 09.15 Àðì³ÿ. 09.30 Ïðàâî-
ñëàâíèé â³ñíèê. 10.05 Ìîìåíòè
æèòòÿ. 11.10 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
12.05 Ïîãîäà. 12.10 Õ/ô "Á³ã" (1).
15.20 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 16.20
Þâ³ëåéíèé êîíöåðò àíñàìáëþ Ñÿá-

"Ëþäèíà ç áóëüâàðó Êàïóöèí³â"
(1). 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.40 Êîí-
öåðò Â³òàñà "Ìàìà ³ ñèí". 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 "Íàä-
âå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 22.30 Ôåñ-
òèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.10 Ñì³õ ç äî-
ñòàâêîþ äîäîìó. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
19.30, 20.40, 23.45, 03.40 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.10, 09.05 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.30 "Ø³ñòü êàäð³â". 10.10,
17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1).
12.05, 21.30 Ò/ñ "Øåðëîê Õîëìñ" (1).
14.25, 02.00 Õ/ô "Àëåêñàíäðà". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 00.10, 04.05 Õ/ô
"Âåñíÿí³ íàä³¿" (2).

IÍÒÅÐ
05.25, 22.30 Ò/ñ "Êóë³íàð 2". 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 "×îðí³ ê³øêè". 11.10, 12.20,
03.35 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Àííóøêà". 18.00,
04.40 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.05 Ò/ñ "Æ³íêè íà ìåæ³". 20.00,
03.05 "Ïîäðîáèö³". 00.30 Ò/ñ "Êàðò-
êîâèé áóäèíîê" (2). 01.30 Õ/ô "Ïà-
ðàíîÿ".

 ICTV
06.20, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.25
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.30 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.35
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 10.20, 16.40 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.10,
22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.35, 20.10 Ò/ñ "Ñïåöçàã³í
"Øòîðì". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.25
Õ/ô "Ñíàéïåð-3". 01.20 Íåñåêðåòí³
ìàòåð³àëè. 02.15 Ò/ñ "Òðèíàäöÿòèé".

ÎÐÒ
07.15 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 08.15
"Æèòè çäîðîâî!". 09.25, 13.20 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 10.00 Ùîð³÷íå
ïîñëàííÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóò-
³íà Ôåäåðàëüíèì Çáîðàì. 11.05
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 11.20 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 11.55 "Ó íàø
÷àñ". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "×àñ
îá³äàòè!". 15.00 "Âîíè òà ìè". 16.00
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.40, 01.00 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.45 Ò/ñ "Òðåòÿ
ñâ³òîâà". 22.55 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.30 Í³÷í³ íîâèíè. 23.40 "Îëåê-
ñàíäð Êîíîâàëîâ. Ëþäèíà-ðÿò³â-
íèê". 02.55 "Ìîäíèé âèðîê".

ÑÒÁ
08.25, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê".  10.05 Õ/ô "Çäèâóé
ìåíå"(1). 12.05 "Êîõàíà, ìè âáèâàº-
ìî ä³òåé". 13.55 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 14.55 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 00.55
Õ/ô "Íå áóëî ñìóòêó"(1). 02.10
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, 13.25,
17.20, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.05,
20.00 Ò/ñ "Áàëàáîë" (1). 12.15 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!
Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 04.50 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00,
03.35 Ïîä³¿ äíÿ. 00.15 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³ 6" (2). 02.05 Ò/ñ "ÑÎÁÐ" (2).

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30, 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 06.55 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 08.55
ªðàëàø. 10.00, 21.05 Êðà¿íà Ó. 11.05,
00.35 Îäíà çà âñ³õ. 12.10 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 13.10 Ò/ñ
"ßêîñü ó êàçö³" (1). 14.05 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 15.40 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.45
Êîðîëåâà áàëó. 18.00 ÒÅÒêè ³ øìîò-
êè. 19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ
"Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1). 22.10 6
êàäð³â. 23.30 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 02.10
Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
02.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«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-

ðè â Ëóæíèêàõ. 17.40 Óêðà¿íñüêèé
àêöåíò. 18.00 Çîëîòèé ãóñàê. 18.30
Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 20.45
Ñëîâî ðåã³îíàì. 20.55 Ìåãàëîò.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Áåç öåí-
çóðè. 22.00 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10
Ô³ëüì-êîíöåðò "Ã.Õàçàíîâ: ï'ÿòü ãðà-
íåé óñï³õó". 00.50 Ñì³õ ç äîñòàâ-
êîþ äîäîìó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.
01.45 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàä-
öÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.55

"Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà
Ê.Ãíàòåíêîì. 03.50 Øêîëà þíîãî
ñóïåðàãåíòà.

Êàíàë «1+1»
06.20 Ì/ô "Ï³òåð Ïåí" (1). 07.50,
14.00, 19.30, 22.40 "ÒÑÍ". 09.00 "Õòî
òàì?". 10.00 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ" (1).
10.05 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 11.10 "×î-
òèðè âåñ³ëëÿ - 1". 12.35 "Ì³íÿþ æ³íêó
- 8". 14.25 "Ìîÿ ñïîâ³äü" - "Îëåê-
ñàíäð Áóéíîâ". 15.30 "Ìàøèí³ êàç-
êè" (1). 15.40 Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü"
(1). 16.20 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 4". 20.25,
03.15 Õ/ô "Ëþäè - X" (2). 23.05 Õ/ô
"Æèâà ñòàëü". 01.40 Õ/ô "Îë³ìï³éñü-
êå ñåëèùå" (1). 04.50 Õ/ô "Õîâàéñÿ"
(2).

IÍÒÅÐ
05.30 "Øóñòåð Live". 09.30 "Âñå äëÿ
ìàìè". 10.00 Ä/ô "Ëåîí³ä Áèêîâ. Çó-
ñòð³÷íà ñìóãà". 11.00 Õ/ô "Ð³äíà ëþ-
äèíà". 13.00, 03.00 Õ/ô "Ïðèêìåòà
íà ùàñòÿ". 15.10, 05.00 "Ì³æíàðîä-
íèé ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà".
18.00, 20.30 Ò/ñ "Êîõàííÿ íåñïîä³-
âàíå íàãðÿíå". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
22.30 Âåëèêèé áîêñ. Äâîá³é çà ó÷à-
ñòþ Î. Óñèêà. 23.30 Âåëèêèé áîêñ.
Äâîá³é çà ó÷àñòþ Ñ. Ôåä÷åíêî.
00.30 Ä/ô "Æîðñòîêèé ñïîðò". 01.30
Õ/ô "Çëî÷èííà ïðèñòðàñòü" (2).

ICTV
06.55 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.25, 04.00
Õ/ô "Òîâñòóíè". 09.35 Ç³ðêà
YouTube. 10.45 Äà÷à. 11.15 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 12.05 Çà êåðìîì.
12.40, 13.35 ÏóÒÜÎâà êðà¿íà. 13.05
Íàøà Russia. 14.00, 19.55 Ò/ñ
"Ë³êâ³äàö³ÿ". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 21.50 Õ/ô "Çàêîíîñëóõíÿíèé ãðî-
ìàäÿíèí" (2). 00.00 Õ/ô "Â³äë³ê
óáèâñòâ" (2).

ÎÐÒ
07.00 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
07.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.55 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè".
08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Àíäð³é Ìàêàðåâè÷.
Ìàøèíà éîãî ÷àñó". 11.15 "²äåàëüí³
ðåìîíò". 12.15 "Ëüîäîâèêîâèé ïåð-
³îä". 15.40, 17.15 "Àíäð³é Ìàêàðå-
âè÷. Ì³íëèâèé ñâ³ò". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 18.00 "Õâèëèíà ñëàâè.
Øëÿõ íà Îë³ìï!". 20.00 "×àñ". 20.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.10 "Ùî? Äå?
Êîëè?" 23.30 "Âñòèãíóòè äî îï³â-
íî÷³". 00.10 "Àíäð³é Ìàêàðåâè÷ ³
"Îðêåñòð Êðåîëüñüêîãî òàíãî". 01.45
Õ/ô "Á³ëÿ òèõî¿ ïðèñòàí³". 02.55 Õ/ô
"Ìîðñüêèé õàðàêòåð".

ÑÒÁ
05.30, 01.40 Õ/ô "Áàëàìóò"(1). 06.55
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 07.50 "¯ìî
âäîìà". 09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
10.00 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 11.15
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 14.10 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 3". 19.00 "Õ-Ôàêòîð -
4". 22.15 "Òàºìíèö³ Õ-ôàêòîðà. Îäí³
ïðîòè âñ³õ". 23.30 "Õ-Ôàêòîð - 4.
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 00.50
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 03.05 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
09.00, 10.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 11.00
1 çà 100 ãîäèí. 12.00 Ò/ñ "Àäâîêàò"
(1). 15.10 Õ/ô "Êàòèíå ùàñòÿ" (1).
19.20 Õ/ô "×îãî õî÷óòü ÷îëîâ³êè"
(1). 21.20 Õ/ô "Ãðà â ïðàâäó" (1).
23.25 Õ/ô "Óäîâèíèé ïàðîïëàâ" (2).
01.25 Õòî ã³äíèé á³ëüøîãî? 02.35,
04.05 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 6" (2).

âòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ.
16.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ.
17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î".
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ.
22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà
êîìàíäà". 10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 11.00, 18.00, 22.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.30 Kids
Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 16.50 Ò/
ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿". 19.00,
01.00 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!.
21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00 Õ/ô
"Â³ä 180 ³ âèùå" (2). 01.10 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.50
Ò/ñ "Ïë³òêàðêà". 02.35 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.40, 03.45
Çîíà íî÷³. 02.45 Âèäðÿïàòèñÿ
íà ïîïà.

Ï’ßÒÍÈÖß, 13 ÃÐÓÄÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
06.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.

07.20, 07.40 Êðà¿íà on line.
07.35 Åðà á³çíåñó. 07.45 Òåìà
äíÿ. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðà-
äè.08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.25
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.40 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1).
10.25 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1).
11.25 Íåõàé Âàì áóäå êîëüî-
ðîâî!. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 13.20 Õ/
ô "ßê âàñ òåïåð íàçèâàòè" (1).
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.10 Euronews. 15.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30
"Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ. 16.00 Ò/ñ "Òàºìíè-
öÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1). 16.50
Õ/ô "Ìèð òîìó, õòî âõîäèòü"
(1). 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.00 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
19.20 Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìî-
ðà". 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ôîëüê-
music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Íà ñëóõó. 23.45
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.10 Ñì³õ
ç äîñòàâêîþ äîäîìó. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
19.30, 00.25 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10, 09.05 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05
"Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.30 "Ø³ñòü
êàäð³â". 10.10, 17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà
ïîêàðàííÿ" (1). 12.05, 22.25 Ò/ñ
"Øåðëîê Õîëìñ" (1). 14.25, 02.10 Õ/
ô "Îá³òíèöÿ ìîâ÷àííÿ". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.25 "Âå÷³ðí³é Êè¿â -
2013". 00.50 Õ/ô "Õîâàéñÿ" (2). 03.40
"Ñâ³ò Ñîí³".

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Êóë³íàð 2". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ "×îðí³
ê³øêè". 11.10, 12.20, 03.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.45 Ò/ñ
"Àííóøêà". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ "Æ³íêè
íà ìåæ³". 20.00, 02.40 "Ïîäðîáèö³".
20.30 "Øóñòåð Live". 00.40 Õ/ô "Êðî-
êîäèë Äàíä³ 2" (2). 03.10 Ä/ô "Þð³é
Ãàãàð³í. Ñìåðòü áåç ïðàâà ïåðåïèñ-
êè".

 ICTV
05.10 Ñâ³òàíîê. 06.15, 07.25 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.20 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.35 Ç³ðêà YouTube. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.15, 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30, 16.40 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.10,
21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.35 Ò/ñ "Ñïåöçàã³í "Øòîðì".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.00 Ìàøèíà
÷àñó. Òåëåïîðò-øîó. 23.05 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿í³. 23.30 Õ/ô "Ñíàéïåð-
4. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 01.30 Õ/ô
"Òîé, õòî ìåíå îáåð³ãàº" (2). 03.15
Ò/ñ "Òðèíàäöÿòèé".

ÎÐÒ
08.15 "Æèòè çäîðîâî!" 09.30
"Ìîäíèé âèðîê". 10.45 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 11.15 "Êîíòðîëüíà
çàêóï³âëÿ". 11.55 "Ó íàø ÷àñ".
13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15 "×àñ
îá³äàòè!". 15.00 "Âîíè òà ìè".
16.00 "×åêàé íà ìåíå". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "Ëþäè-
íà ³ çàêîí". 18.55 "Ïîëå ÷óäåñ".
20.00 "×àñ". 20.30 "Óí³âåðñàëü-

12.00, 00.55 Ò/ñ "Ãèäêå êà÷åíÿ".
16.00 Õ/ô "Ïðîðîöòâî". 18.00 Øîó
"Îäíà ðîäèíà". 20.00, 04.45 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 Ò/ñ "Õîëîñ-
òÿê" (2). 03.55 Ä/ô "Äîìîñòðîé.
Ìåæà òåðï³ííÿ".

 ICTV
07.15 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.20
Äà÷à
09.05 Õ/ô "Ñíàéïåð-2". 11.00 Êîçèð-
íå æèòòÿ. 11.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
12.30 Òàê$i. 12.55 Ìàøèíà ÷àñó.
Òåëåïîðò-øîó. 14.50 Õ/ô "Ñíàéïåð-
3". 16.45 Õ/ô "Ñíàéïåð-4. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
19.55 Íàøà Russia. 20.25 ÏóÒÜÎ-
âà êðà¿íà. 20.50 Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà-
÷åííÿ-5" (2). 22.45 Õ/ô "Çàêîíîñëóõ-
íÿíèé ãðîìàäÿíèí" (2). 00.55 Õ/ô
"Â³äë³ê óáèâñòâ" (2). 02.55 Ì/ô "Àìå-
ðèêàíñüêèé õâ³ñò".

ÎÐÒ
07.05 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 07.40
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.35
"Äîêè âñ³ âäîìà". 10.25 "Ôàçåíäà".
11.15 Äî 400-ð³÷÷ÿ öàðñüêî¿ äè-
íàñò³¿. "Ðîìàíîâè". 12.25 Ò/ñ "Âåïð".
13.35 Õ/ô "Êóð'ºð". 15.25 "ßê íå çáî-
æåâîë³òè". 16.40 "Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä". 20.00 "×àñ". 21.00 "Ïîâòî-
ðè!". 23.30 Õ/ô "Îñîáëèâîñò³ íàö³î-
íàëüíîãî ïîëþâàííÿ â çèìîâèé
ïåð³îä". 01.05 Õ/ô "Íà ðîç³ Àðáàòà ³
âóëèö³ Áóáóë³íàñ". 02.40 Õ/ô "Ñòàí-
ö³éíèé äîãëÿäà÷".

ÑÒÁ
05.25 "¯ìî âäîìà". 06.15, 11.00 "Ìà-
ñòåðØåô - 3". 09.00 "Âñå áóäå ñìà÷-
íî!". 10.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
14.10 "Õ-Ôàêòîð - 4". 17.40 "Õ-Ôàê-
òîð - 4 Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ".
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ-
³êè ïðîòè æ³íîê". 21.15 "Îäèí çà
âñ³õ". 22.30 Õ/ô "Ïàâóòèíêà áàáè-
íîãî ë³òà"(1). 00.30 Õ/ô "Ïðèâ³ò,
ê³íäåð!". 02.40 Õ/ô "Âåñíà íà
Çàð³÷í³é âóëèö³"(1). 04.10 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Õ/ô "Á³ëå ïîëîòíî" (1). 09.00
Ñâ³ò íà ñìàê. 10.00, 11.00 Òàºìíèö³
ç³ðîê. 12.00 Õ/ô "×îãî õî÷óòü
÷îëîâ³êè" (1). 14.00 Õ/ô "Ãðà â
ïðàâäó" (1). 16.00, 16.50, 17.55 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 19.00, 03.10 Ïîä³¿
òèæíÿ. 20.00 ßê äâ³ êðàïë³. 23.30
Âåëèêèé ôóòáîë. 01.20, 03.55 Ò/ñ
"Ìåíò ó çàêîí³ 6" (2).

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Îñòð³â ñêàðá³â" (1). 07.30
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçèêè.
08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1).
09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/
ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ô "Øêîëà ìîíñòð³â. Ì³ñòî
ñòðàõ³â" (1). 11.55 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
12.55 Õ/ô "Çíîâó òè" (1). 15.05 Õ/ô
"Ïàñòêà äëÿ áàòüê³â" (1). 17.55 Äàé-
îø ìîëîäüîæ!. 19.00 Êðà¿íà Ó. 20.05
Â³òàëüêà. 20.55 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³
äâà ñèíà" (1). 22.00 Çóïèí³òü, ÿ çà-
êîõàëàñü! 00.00 Õ/ô "Ïîìñòà ïðè-
äóðê³â 2" (1). 01.40 Õ/ô "Ñîðîêàîä-
íîð³÷íèé íåçàéìàíèé" (3). 02.55 Ç
íî÷³ äî ðàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Õ/ô
"Íåùàñëèâ³". 09.35 Ñï³âàé, ÿêùî
çìîæåø. 11.20 Áîæåâ³ëüíèé àâòî-
ñòîï. 12.00 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Äà-
ðóíêè ñìåðò³: ÷àñòèíà 1". 15.00 Ì/
ô "Âîëüò". 17.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 19.30
Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè Øåôà.
21.20 Õ/ô "Ãîñòÿ". 00.00 Çíàéòè
êðàéíüîãî. 01.25 Õ/ô "² òàê, ³ í³".
02.45, 03.50 Çîíà íî÷³. 02.50 Áëà-
ãîñëîâëÿþ ³ ìîëþñÿ. 03.20 Ìèòðî-
ïîëèò Äìèòðî Ìîãèëà.



Áðèòàíñêèå  ó÷åíûå  óñ-
òàíîâèëè, ÷òî åñëè  ñâåò
íà êóõíå  âêëþ÷àòü-âûê-
ëþ÷àòü  êàæäûå  ïÿòü
ñåêóíä, òî òàðàêàíû  óì-
ðóò  îò  ÷åëíî÷íîãî áåãà
òóäà-ñþäà.

Ëåãåíäà ãëàñèò, ÷òî
áûë îäíàæäû  ìóæ÷èíà,
êîòîðîìó  óäàëîñü  ïî-
íÿòü æåíùèíó.  Ê íåñ÷àñ-
òüþ, îí óìåð  îò ñìåõà.

Ðàçãàäûâàÿ êðîññâîðä,
ìóæ çàäàë æåíå âîïðîñ:

– Ïåðâûé ìóæ÷èíà, ÷å-
òûðå áóêâû?

– È  ïîëó÷èë íåîæèäàí-
íûé îòâåò:

– Êîëÿ.

– Äàðòàíüÿí, êàêàÿ
ñòðàííàÿ  ó âàñ øïàãà!

– Ýòî  àðìàòóðà, ìñüå.

Øòèðëèö øåë â êàôå
"Ýëåôàíò" íà  âñòðå÷ó ñ
æåíîé. Åå óæå â ÷åòâåð-
òûé ðàç ïåðåïðàâëÿëè
÷åðåç ëèíèþ  ôðîíòà  è
òðè ãðàíèöû, è êàæäûé
ðàç îêàçûâàëîñü, ÷òî ýòî
íå åãî æåíà.

Æåíà-ìóæó:
– ß õîäèëà  ê ãàäàëêå. Òû

íå äîëæåí åõàòü â ýòó
êîìàíäèðîâêó.

– ×òî, ìíå  òàì áóäåò
ïëîõî?

– Íåò, òåáå òàì êàê ðàç
áóäåò  î÷åíü õîðîøî.

– Òû ãäå áûëà?
– Íà âñòðå÷å îäíîêëàññ-

íèêîâ.
– Öåëûõ òðè äíÿ?
– Äà, ìû âñïîìèíàëè.
– ×òî âû âñïîìèíàëè?
– Ãäå ÿ æèâó...

ÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏ
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ОВЕН (21.03�20.04).
Бажано зосередити�
ся на робочих обов'яз�
ках. Вам прийдеться
енергійно вирішувати

важливі питання, улагоджу�
вати виникаючі  проблеми на
роботі або пов'язані з близь�
кими людьми.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Вам предста�
виться один з тих
рідких шансів, які ста�

ють причиною кар'єрних
зльотів. Будьте готові круто
поміняти свій спосіб життя.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Не варто по�
боюватися змін, для
них зараз сприятли�
вий час. Може спри�

ятливо вирішитися кар'єрне
питання, але про блискучі ус�
піхи стороннім краще поки
не розповідати. Обставини
самі складуться у вашу ко�
ристь.

РАК (22.06�23.07). Ви
одержите важливі но�
вини від людини, з
якою давно і близько
спілкуєтеся. Імовірні

сварки і нерозуміння з боку
близьких, не переживайте,
проблеми будуть вичерпані.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Ви будете зайняті ак�
тивним розгрібанням
нагромадження про�
блем. Намагайтеся

не пропускати важливих
подій, що розвертаються на�
вколо вас. У вихідні постарай�
теся виїхати на природу.

ДІВА (24.08�23.09).
Виявите ініціативу і
активність на роботі.
Ваші ідеї будуть
прийняті і підтримані

начальством і колегами.
Може надійти важлива
інформація, постарайтеся її
оцінити по достоїнству.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Вам буде
сприяти удача, але
постарайтеся бути

помірним в обіцянках. Вар�
то дотримувати пунктуаль�
ності й уникати протиріч з
тими, хто знаходиться вище.
У вихідні не починайте нічого
нового.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). У вас може з'я�
витися серйозний
привід задуматися
про сенс життя.

Відносини з навколишніми
стануть краще. Виявіть силу
волі –  і ви зможете уникнути
серйозних витрат, які грозять
похитнути ваше фінансове
становище.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ви перебу�
ваєте на порозі вели�
ких змін. Наступає
складний і відпові�

дальний тиждень. Вас бага�
то чого може дратувати і ви�
водити з себе, а подолати з
емоціями виявиться непрос�
то.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Варто контролю�
вати свій емоційний
стан, щоб не потрапи�

ти в делікатне положення ц
не посваритися з близькими.
У вихідні ваші творчі проекти
будуть схвалені і підтримані,
так що, якщо вам потрібний
успіх  –  постарайтеся не

відволікатися.
ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). На роботі по�
старайтеся ненав'яз�
ливо показати, на що

ви здатні, якщо вам надати
волю творчості. Роботи буде
багато, але вона буде вам
цікава .

РИБИ (20.02�20.03).
Робота здатна погли�
нути вас без залишку.
Ваше начальство про�

сто вирішить, що крім робо�
ти, інших справ у вас бути не
може, і навантажить вас по�
над розумного. Наприкінці
тижня будьте готові до кон�
структивних компромісів.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  9.12.13 – 15.12.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 29
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 14
     äiâ÷àòîê – 15
     îäðóæèëîñÿ –

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðè;
ïîìåðëî – 21 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ДОГЛЯДАЄМО РУКИ
• для рук корисні геплі молочні ванночки, з до�

даванням розтертої в порошок таблетки глюко�
ната кальцію.

• Ванночки з масел. Масло розігріваємо, на�
носимо на шкіру рук, а руки загортаємо в поліе�
тиленові мішечки й тримаємо десь півгодини.
Можна зробити суміш  із ефірними маслами: на
10 мл рослинного додати 4 — 5 краплі ефірного,
а для подразненої шкіри — масляну настойку
календули. Змазані маслом руки бажано легень�
ко  промасажувати  —  від кінчиків пальців до вер�
ху.

• Скраби для рук варто робити не частіше ніж
раз на тиждень, а живильні маски — хоч щодня.

• Для відновлення шкіри рук корисні парафінові
процедури: парафін дуже довго утримує тепло,
відкриває пори. Тому під парафіно-ву аплікацію
на шкіру рук наносять живильні креми, — щоб
вони проникнули глибоко в пори, а шкіра рук от�
римала хороше живлення. Такі процедури вико�
нують у салоні краси.

• Щоб не забувати користуватися кремом для
рук, тримайте його в тих місцях, де руки потер�
пають найбільші навантаження: на кухні, у ванні,
на дачі, на роботі.

Сім років існує при Мукачівському шаховому клубі дитячо� юнацька шахова
школа. І щороку серед її вихованців проводиться турнір, в якому діти виборю�
ють звання чемпіона! Цьогорічний чемпіонат зібрав усіх найсильніших учнів,
які змагались у двох лігах. Серед десяти учасників вищої ліги було 5 першо�
розрядників і стільки ж шахістів другого розряду. Очікувалась вперта і напру�
жена боротьба до останнього туру. Але сталось зовсім не так. Впевнену гру
продемонстрував один з найкращих учнів дитячої школи Олександр Реше=
тар, який набагато випередив усіх своїх конкурентів. Його чудовий результат
(8,5 очок з 9 можливих) приніс золоту медаль і почесне звання чемпіона. Срібло
завоював Максим Невідомський, а на третьому місці Валадіс Пеппас. Хо�
рошу змістовну гру продемонстрував і Юрій Паук, якому підкорилась норма
першого спортивного розряду.

Серед дівчат звання чемпіонки здобула Камілла Химинець, яка перемогла
у турнірі першої ліги, а потім здолала у додатковому матчі свою основну конку�
рентку Каріну Лакатош, залишивши останній «срібло». На третьому місці –
Юлія Данкулинець.

Олександр ФЕДІВ

ЗА ШАХІВНИЦЕЮ – ЮНІ!

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
8 ãðóäíÿ 2013 ðîêó  î 12.00 â³äáóäåòüñÿ  âèñòàâà äëÿ ä³òåé

ª.  Òèùóêà
«Ïðèíöåñà  áåç ãîðîøèíè»

Òîãî æ äíÿ  î 17.00 –áåíåô³ñ  àêòðèñè Ñ³ðàíóø Ìàòë
 (ãîëîâíà ðîëü  Ñòåëè ó âèñòàâ³

«Âåëèêîäóøí³é  ðîãîíîñåö»).

ÑÏÎÐÒ. ØÀÕÈ

УВАГА! Є ВАКАНСІЯ

НАЧАЛЬНИКА
ВІДДІЛУ БАНКУ

у м.Мукачеві.

Дзвонити
050=6365987.
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