
У ВАТИКАНI обрали нового Папу. Ним став 76�
рiчний  кардинал�єзуїт iз Аргентини Хорхе Марiо
Бергольйо, який  отримав папське ймення Фран�
циск.

УКРАЇНСЬКI дороги визнано одними з найгiрших
у свiтi – 137�е мiсце з 144.

У КИТАЇ продовжують стримувати народ�
жуванiсть i пiдтверджують полiтику : одна сiм’я –
одна дитина. Для народження другої дитини
потрiбно обов’язково мати офiцiйний дозвiл.

У ФIНЛЯНДIЇ розпалився справжнiй скандал.
Одна з тамтешнiх кампанiй  випустила у продаж
туалетний папiр, на якому надрукованi цитати з
Бiблiї.

ВСЛIД за американцями, спецiальний телека�
нал для собак  запрацював в Iзраїлi. Враховуючи
величезну цiкавiсть собак до телеекрану,
телевiзiйники розробляють для чотирилапих
глядачiв спецiальнi програми про тварин, спорт i
музику.

У ДАНIЇ розробляють одномiсне "космоавто".
Невеликий  всього 500�кiлограмовий космiчний
апарат на  твердому паливi скоро буде запущено
на навколоземну подорож.

У ФРН  створено  партiю" Альтернатива  для
Нiмеччини", головною метою якої став  вихiд ФРН
з Єврозони.

ЧЕХIЯ, Угорщина, Польща та Словаччина домо�
вилися про створення спiльного вiйськового
пiдроздiлу. До 2016�го року в ньому передбачено
закомплектувати  близько трьох тисяч вiйськово�
службовцiв. Iдея народилася необхiднiстю
економiї витрат на Збройнi сили.

У САУДIВСЬКIЙ Аравiї оголосили про намiр
замiнити спосiб виконання смертної кари з
публiчного обезголовлювання мечем на розстрiл.
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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

       (Ò.:  3-15-57; 3-15-34; 3-15-36).

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ
� 2 приміщення площею 40 і 29 кв.м. на вул. Миру�

7 під офіс або магазин. Тел.: 095?6317435

ПОТРІБНІ НА  РОБОТУ
�досвідчений  косметолог, спеціалісти з манікю�

ру та педікюру. Тел.: 095?6317435

ØÀÍÎÂÍ²
ÌÓÊÀ×²ÂÖ²

Рідні та близькі шестирічного
Артемчика просять небайду�
жих людей допомогти в лікуванні
дитини.

У Артемчика виявили пухлину
мозку. Життя дитини у великій
небезпеці. За порадою лікарів
та завдяки Вашій допомозі
Артемчик вже проходить курс
лікування в Ізраїлі.

Ми довіряємо Богу і знаємо, що
все в Його руках. Артемчик мо�
литься і вірить, що Господь його
зцілить.

Якщо у Вас є бажання допомог�
ти нам, ви можете направляти кошти на рахунок:

АТ “КОМІНВЕСТБАНК”
Реквізити поточного рахунку фізичної особи в на�

ціональній валюті.
Отримувач : ТРАНЗИТНИЙ РАХ.

ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПК. Рахунок отримувача:
№ 29245077000002,

Банк отримувача : АТ “КомІнвестБанк”,
МФО 312248  КОД ОКПО 19355562

Деталі платежу: зарахування на КР Шипот Тетяна
Іванівна № рах. 26254054751001

(на лікування дитини).

Ó íåäiëþ, 24 áåðåçíÿ, î 16-é ãîäèíi â ìiñüêîìó Áó-
äèíêó êóëüòóðè  âiäáóäåòüñÿ  þâiëåéíèé êîíöåðò, ÿêèì
âiäçíà÷èòü ñâié 25-ði÷íèé þâiëåé ñëàâíîçâiñíèé
Ìóêà÷iâñüêèé  ìóçè÷íèé íàðîäíèé êîëåêòèâ  “Ðóñíà-
êè.”

Âïðîäîâæ ÷âåðòi ñòîëiòòÿ ñâîãî iñíóâàííÿ î÷îëþâà-
íèé çàñëóæåíèì  ïðàöiâíèêîì êóëüòóðè Óêðà¿íè Í.À.
Ìàëü÷èöüêèì òâîð÷èé ãóðò âèñîêîìàéñòåðíèõ
ìóçèêàíòiâ ó ñêëàäi áàÿíiñòà  Ì.I.Êóïàðà, ñêðèïàëÿ Å.Í.
Ïîãîðåöüêîãî, êîìïîçèòîðà Ì.Â.Ïiðîâà, àëüòèñòà
Î.I.Àíäÿëîøi é ñîëiñòà Î.Î.Òóëþêà (íà çíiìêó —çëiâà
íàïðàâî) íåâïèííî äàðóþòü ñâîº ìèñòåöòâî íå ëèøå
çåìëÿêàì-çàêàðïàòöÿì,  à é ãiäíî ïðåäñòàâëÿþòü áàãà-
òîãðàííå ìóçè÷íå íàðîäíå ìèñòåöòâî çà êîðäîíîì,
çîêðåìà,  íà òâîð÷èõ êîíêóðñàõ ó Øâåéöàði¿, Iòàëi¿,
Óãîðùèíi, Ïîëüùi,  Ñëîâà÷÷èíi, Ðóìóíi¿...

Íà 18 òðàâíÿ “Ðóñíàêiâ” çàïðîøåíî  äî ó÷àñòi ó
ôîëüêëîðíié ïðîãðàìi íà ìàéäàíi Íåçàëåæíîñòi ó
Êèºâi. Ó êîíöåðòi áðàòèìóòü ó÷àñòü çàñëóæåíèé àð-
òèñò Óêðà¿íè Ï.Ï.Ìàòié, çàñë. ïðàöiâíèê êóëüòóðè Óê-
ðà¿íè Î.Î.Ñàäâàði,  íàðîäíèé àðòèñò Ðîñiéñüêî¿
Ôåäåðàöi¿, ïðîôåñîð  À.À.Îëåêñèê.

Ôîòî i òåêñò I.ÄÀÍÈËÞÊÀ.

Ðåäàêöiÿ ãàçåòè “Ìóêà÷åâî” ùèðî âiòàº òàëàíî-
âèòèõ “ðóñíàêiâ” çi ñëàâíèì þâiëåºì, âiä iìåíi
ìóêà÷iâöiâ äîçåìíî äÿêóº çà äàðîâàíó íàì äóõîâíó
íàñîëîäó  i  áàæàº ìóçè÷íîìó ãóðòó íîâèõ i íîâèõ
òâîð÷èõ çäîáóòêiâ.

“РУСНАКАМ”–
25 РОКIВ!

ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ ÂÇßÒÎÊ —

10 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÃÐÈÂÅÍ
Óêðàèíöû åæåãîäíî òðàòÿò íà âçÿòêè îò 5 äî

10 ìëðä. ãðèâåí. Òàêèå äàííûå îáíàðîäîâàëà

ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ Transparency

International. Ðóêîâîäèòåëü å¸ îòäåëåíèÿ â íà-

øåé ñòðàíå Àëåêñåé Õìàðà äîáàâëÿåò, ÷òî "î÷å-

âèäíî, óêðàèíöàì ïðîùå äàòü âçÿòêó, ÷òîáû

ñàìèì íè÷åãî íå äåëàòü".

Íàïîìíèì, ñîãëàñíî îò÷¸òó Ìèíèñòåðñòâà þñ-

òèöèè, óêðàèíöû ÷àùå âñåãî ñòàëêèâàþòñÿ ñ êîð-

ðóïöèåé ïðè îáùåíèè ñ ìèëèöèîíåðàìè, ïðè

ðàññìîòðåíèè äåë â ñóäàõ, â ñôåðå çäðàâîîõ-

ðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ. Â òî æå âðåìÿ äàííûå

Ìèíþñòà ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî 83% íàñåëåíèÿ

Óêðàèíû ñ÷èòàþò ôàêò äà÷è âçÿòêè íîðìàëüíûì

ÿâëåíèåì.

 НЕ РОСТО СТАТИСТИКА



Ïðàâäà íàõîäèò ìàëî ïîêóïàòåëåé. (Ï. Áóàñò).Ïðàâäà íàõîäèò ìàëî ïîêóïàòåëåé. (Ï. Áóàñò).Ïðàâäà íàõîäèò ìàëî ïîêóïàòåëåé. (Ï. Áóàñò).Ïðàâäà íàõîäèò ìàëî ïîêóïàòåëåé. (Ï. Áóàñò).Ïðàâäà íàõîäèò ìàëî ïîêóïàòåëåé. (Ï. Áóàñò). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 21 áåðåçíÿ 2013 ð.
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Äèòèíà –
îñíîâà Óêðà¿íñüêî¿

äåðæàâè
Повноцінний розвиток будь�якої країни ба�

зується на стратегічному баченні державних
діячів. Наявність стратегічного бачення озна�
чає не тільки віру в майбутнє, але й ретельно
продумані, зважені та поступові кроки до цьо�
го самого майбутнього. А яке майбутнє може
бути успішним, якщо вже сьогодні не почати
робити інвестиції в його основу – дітей?
Відповідь тут однозначна: майбутнє без дітей
– суцільний туман, розвіяти який буде дуже і
дуже важко. Тому влада, перш за все, повинна
дбати про дітей, про їхній добробут та гідне
життя вже сьогодні, аби завтра нам усім не було
соромно за даремно прожиті роки.

В контексті проблеми реалізації цілеспрямова�
ної державної політики щодо дітей приємно дивує
Президент України Віктор Янукович. Нові соціальні
ініціативи, проголошені главою держави, безпосе�
редньо стосуються покращення умов життя, вихо�
вання та освіти українських дітей.

«Ми робимо стратегічну інвестицію в тих, хто бу�
дуватиме і розвиватиме Україну практично до кінця
XXI століття. Тому реалізація нових соціальних
ініціатив – це персональна відповідальність кожно�
го члена Уряду, кожного члена місцевої влади. І
підхід, коли ми з вами будемо реалізовувати цю
програму, повинен бути однозначний – не люди до
нас повинні йти, а ми з вами повинні йти до лю�
дей», – наголосив Президент України.

На сьогоднішній день вже існує комплексна про�
грама заходів, реалізація яких сприятиме значно�
му покращенню державного захисту стосовно  ук�
раїнських дітей. Про що ж йде мова і які саме нові
підходи має наміри реалізовувати Президент Ук�
раїни?

Перш за все, це збільшення державної допомо�
ги малозабезпеченим сім’ям, в яких виховуються
діти. Якщо сьогодні розмір такої допомоги стано�
вить 2508 гривень на місяць, то вже з липня 2013
року ця сума становитиме 2752, з жовтня – 3127, а
у наступному 2014 році – 3484 гривень. Таким чи�
ном, у 2014 році розмір державної допомоги буде
збільшено у середньому на 976 гривень на сім’ю.
Даною програмою передбачено надання допомо�
ги 140 000 малозабезпеченим сім’ям, в яких є діти.

По�друге, соціальні ініціативи Президента Украї�
ни передбачають збільшення надбавки на догляд
за дитиною�інвалідом (з найтяжчим ступенем фун�
кціональних обмежень) на 25%. Для дітей віком до
6 років така допомога зросте з 486 гривень до 729,
а для дітей віком 6�18 років з 605 гривень до 907.

Третій важливий крок, на якому наполягає глава
держави, – збільшення у 2013 році соціальної до�
помоги на дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьк�
івського піклування, котрі мають інвалідність. Відтак
діти віком до 6 років замість 1994 гривень почнуть
отримувати 2838, а діти віком від 6 до 18 років
3314 (наразі така допомога становить 2420 гри�
вень).

Крім того, Президент України доручив уряду за�
безпечити дітей з особливими потребами у по�
вному обсязі необхідними технічними та іншими
засобами реабілітації. Мова йде про протезно�ор�
топедичні вироби, спеціальні засоби для самооб�
слуговування та догляду, спеціальні засоби для ор�
ієнтування, спілкування та обміну інформацією. За�
галом, 78 800 дітей буде забезпечено відповідни�
ми засобами реабілітації.

Важливою ініціативою Президента є забезпечен�
ня навчальною літературою спеціальних навчаль�
них закладів для дітей з вадами зору. На сьогодні в
таких закладах навчання здійснюється за підруч�
никами, які надруковані за радянських часів і не
відповідають сучасним вимогам. Після реалізації
даної соціальної ініціативи близько 1000 сліпих
дітей матимуть змогу навчатися за новими підруч�
никами.

На думку експертів, такі ініціативи Президента Ук�
раїни не тільки мають право на життя, але й по�
винні бути реалізовані. Тому сьогодні найважливі�
шим моментом є розуміння чиновниками доручень
глави держави. Якщо чиновники не зрозуміють, то
в нашій країні є люди, котрі здатні їх замінити і реа�
лізувати нові підходи Президента, спрямовані на
покращення життя українських дітей.

Андрій МИРОНЕНКО, журналіст

ÆÈÇÍÜ – Â ÏÐÈÌÅÐ ÄÐÓÃÈÌ!
25 ìàðòà îòìåòèò ñâîé âîëíóþùèé

þáèëåé – 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ çà-
ìå÷àòåëüíàÿ æåíùèíà, ìàìà, áàáóø-
êà è ïðàáàáóøêà, íåóòîìèìàÿ âî
âñåõ äîáðûõ äåëàõ

Ëèäèÿ Ñåðãååâíà
ÑÒÀÐÎÑÒÈÍÀ.

Òðóäîâîé è áîåâîé áèîãðàôèè
þáèëÿðêè ñïîëíà õâàòèëî áû íà
íåñêîëüêî ÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé. Íå

ïðîøëî åùå è ãîäà ïîñëå àòîìíîé
áîìáàðäèðîâêè àìåðèêàíöàìè ÿïîí-

ñêèõ ãîðîäîâ Õèðîñèìà è Íàãàñàêè,
êàê 18-ëåòíÿÿ Ëèäèÿ â ÷èñëå ñîòåí òàêèõ

æå ìîëîäûõ ðîâåñíèêîâ ïî çîâó ñåðäöà ïðèáûëà íà îñòðîâ
Ñàõàëèí âîññòàíàâëèâàòü ïîñëåâîåííóþ  ðûáíóþ ïðîìûø-
ëåííîñòü. Øåñòíàäöàòü ëåò – íà Äàëüíåì Âîñòîêå.

À ïîñëå ýòîãî áîëåå 20 ëåò íåóòîìèìîé ðàáîòû íà ïðî-
òèâîïîëîæíîì êîíöå ñòðàíû – â Ìóêà÷åâå.

Çà ñâîé óäèâèòåëüíî äðóæåñêèé õàðàêòåð, èñêðåííþþ ñåð-
äå÷íîñòü è äîáðîòó ëþáÿò Ëèäèþ Ñåðãååâíó
è â ìíîãî÷èñëåííîì ñåìåéíîì êðóãó è âñå,
ñ êåì åé ïðèõîäèëîñü ïî æèçíè ðàáîòàòü è
ïðîñòî îáùàòüñÿ.

Ñïàñèáî åé ñåðäå÷íîå çà âñå. Ïîçäðàâëÿåì
íàøó ìèëóþ þáèëÿðêó ñ òàêèì âîëíóþùèì
è ñâåòëûì ñîáûòèåì è æåëàåì åùå íà ìíî-
ãî-ìíîãî ëåò íåîñëàáåâàþùåãî çäîðîâüÿ,
æèçíåííîãî îïòèìèçìà, ñåìåéíîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ è ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ.

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþ äåòè, âíóêè, ïðàâíó-
êè, ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ.

 Ê ýòèì òåïëûì ñëîâàì,  àäðåñîâàííûì Âàì, óâàæàå-
ìàÿ Ëèäèÿ Ñåðãååâíà, ñ ðàäîñòüþ ïðèñîåäèíÿåòñÿ è ãà-
çåòà “Ìóêà÷åâî”).

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!
23 áåðåçíÿ ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é

ïðåêðàñíèé 35-ë³òí³é þâ³ëåé ãàð-
íà ³ ìèëà, æèòòºðàä³ñíà, òóðáî-
òëèâà ñåñòðà, ò³òîíüêà,  äîíüêà  òà
îíóêà

ÃÀÇ²É
Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà
Íåõàé äîðîãè
             ñòåëÿòüñÿ êðèëàòî,
² áóäóòü ÷èñò³, ð³âí³,

                                     ÿê ñòðóíà.
Â öþ ïðåêðàñíó þâ³ëåéíó äàòó
Â³òàííÿ ùèð³ òè ïðèéìè â³ä íàñ.
Õàé äîëÿ òîá³ øëå äîáðî ³ ùàñòÿ,
À ùåäð³ äí³, ìîâ ðóøíèêè êâ³ò÷àñò³
Íåõàé ùå äîâãî ñòåëÿòüñÿ äî í³ã.

Ç ëþáîâ’þ: áðàò ç äðóæèíîþ, ïëåì³ííèö³
Âàñèëèíêà òà Í³êîëåòòà, ñâàòè,

òàòî,  ìàìà, áàáóñÿ.

ÕÀÉ  ÆÈÒÒß ÊÂ²ÒÓª ÙÀÑÒßÌ!
Òàëàíîâèòîãî, âèñîêîäîñâ³ä÷åíîãî

ïåäàãîãà, ³íòåë³ãåíòíó, íàäçâè÷àéíî
êðàñèâó, ìèëó, ìóäðó æ³íêó, áåðåãè-
íþ äîìàøíüîãî âîãíèùà, ñòàðøîãî
â÷èòåëÿ ÇÎØ ¹20

ÃÀÍ×ÅÂÓ
Ì³ëåíó Ìèõàéë³âíó

ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî  ç ïðå-
êðàñíèì þâ³ëåºì. Áàæàºìî Âàì ³ íà-
äàë³ æ³íî÷î¿ ÷àð³âíîñò³, äîáðèõ çäî-

áóòê³â ó ïåäàãîã³÷í³é ñïðàâ³, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî
ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ñâ³òëî¿ ëþáîâ³
³ æ³íî÷îãî ùàñòÿ.

Õàé â æèòò³ Âàø³ì ùàñòÿ êâ³òóº,
Âåñíÿíî-³ñêðèñòèì ðîçìàºì,
Áîã ëàñêàâèé õàé ðàä³ñòü äàðóº
² çäîðîâ’ÿ ì³öíå ïîñèëàº.

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ ïåäêîëåêòèâ ÇÎØ ¹20

Íàñòóïíî¿ íåä³ë³ íà æèòòºâîìó
îáð³¿ äóæå ïîðÿäíî¿, ÷åñíî¿, ìèëî¿,
ïðèâ³òíî¿, ÷àð³âíî¿ äóøåþ, ãàðíî¿,
ïðàöüîâèòî¿ Ìàìî÷êè í³æíî¿, òóðáî-
òëèâî¿, ëàñêàâî¿ áàáóñ³, â³ðíî¿ ïîä-
ðóãè

Ìàð³¿ Þð³¿âíè
ÃÀÍÜÊÎÂÈ×

ç Îáàâè çàñÿº þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-
æåííÿ, ùî ñèìâîë³çóº æèòòºâó
ìóäð³ñòü, ðîçâàæëèâ³ñòü… Ùèðî
â³òàºìî Âàñ, íàøà äîðîãåíüêà þâ³ëÿ-
ðî÷êî, ³ç ñâÿòîì! Íåõàé Âàøå ïîäàëü-
øå æèòòÿ áóäå áàãàòèì íà çäîðîâ’ÿ ³ íà ñèëó, ³ íà äîëåíüêó
ùàñëèâó, íà ÿñêðàâ³, äîâã³ ðîêè áåç òóðáîò ³ áåç ìîðîêè, íà
ïðèáóòîê ³ äîñòàòîê, íà ô³íàíñîâèé ïîðÿäîê, íà
ï³äòðèìêó ³ ïîâàãó, íà ð³øó÷³ñòü ³ â³äâàãó, íà
òåïëî ³ ðîçóì³ííÿ, íà óäà÷ó ³ âåç³ííÿ – ñëîâîì,
íà óñå ïðåêðàñíå, íà ïîñò³éíå, ñâîº÷àñíå! Õàé
ñâ³òëèìè áóäóòü Âàø³ áóäí³ ³ ñâÿòà, ùîäíÿ,
ùîãîäèíè ó âñüîìó ùàñòèòü, ùîá ðàäî çóñò-
ð³÷àëè óðî÷èñò³ äàòè ³ äî ñòîð³÷÷ÿ â çäî-
ðîâ’¿ Âàì ïðîæèòü. Õàé Áîã ìèëîñåðä-
íèé ç âèñîêîãî íåáà äàðóº óñüîãî, ÷îãî
ëèø Âàì òðåáà, à Âàøà ïîêðîâèòåëüêà Ìà-
ò³íêà Ãîñïîäíÿ – Öàðèöÿ Ñâÿòà ùåäðî äàðóº Âàì
ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äîíüêà Ëåñÿ, ñèí Ñòàí³ñëàâ,
íåâ³ñòêà Ñâ³òëàíà, çÿòü ²âàí, îíóêè Ìàðèíêà, Àíäð³é,

Ôåä³ð, ²âàíêî, Ñòàí³ñëàâ, ñ³ì’¿ ÊÎÃÓÒ,
ÁÅÉÐÅØ, ð³äí³, äðóç³…

ЄРУСАЛИМСЬКИЙ ПАЛОМНИК
Оганізовується паломницька поіздка до СВЯТОЇ ЗЕМЛІ на Пасху з 1 по 8 травня 2013 року.

У програмі – Ерусалим, Вифлеєм, Назарет, Фавор, ріка Йордан та інші місця, пов’язані
з проповіддю Іісуса Христа. Документи приймаються до 10 квітня.

Телефон: 067  767  30 09
Організатор паломництва священик Василій Максимишинець

Ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333321  áåðåçíÿ 2013 ð.

¹ 11 (963)¹ 11 (963)¹ 11 (963)¹ 11 (963)¹ 11 (963)

ñò.

Èñêóññòâî ïðîäëèòü æèçíü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû íå óêîðà÷èâàòü åå.
(Ð. Ôåéõòåðñëåáåí).

Öèìè äíÿìè â Ðàõîâ³ â³äçíà÷àâ ñâîº 90-ð³÷÷ÿ
âåòåðàí Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè,  îäèí ³ç çàñ-
íîâíèê³â  Ðàõ³âñüêî¿ ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòå-
ðàí³â â³éíè ³ ïðàö³,  Õàëóñ  Îëåêñ³é Ôåäîðîâè÷.
Ðàõ³â÷àíè ïîâàæàþòü ñâîãî çåìëÿêà òà  ïàì’ÿ-
òàþòü ïðî  éîãî  ñêëàäíèé æèòòºâèé øëÿõ.

Â íåïðîñòîìó 1944 ðîö³ þâ³ëÿð ï³øîâ äîáðî-
âîëüöåì íà ôðîíò, áðàâ ó÷àñòü ó âèçâîëåí³
Ïîëüùè ³ ×åõîñëîâà÷÷èíè. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
â³éíè çà ñóìë³ííó ³  äîáðîñîâ³ñíó ðîáîòó íà ïðî-
ìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ Ðàõ³âùèíè  íåîäíî-
ðàçîâî  íàãîðîäæóâàâñÿ òðóäîâèìè â³äçíàêàìè,
ÿâëÿºòüñÿ âåòåðàíîì ïðàö³,

Íà àäðåñó ³ìåíèííèêà  íàä³éøëî  ÷èìàëî òåï-
ëèõ ñë³â,  ùèðèõ ïîáàæàíü ³  â³òàíü â³ä ð³äíèõ òà
äðóç³â. Çàâ³òàâ äî þâ³ëÿðà ç â³òàííÿìè â³ä íà-
ðîäíîãî  äåïóòàòà Óêðà¿íè Âàñèëÿ Ïåòüîâêè òà
ïîáàæàííÿìè ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî òåï-
ëà, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ éîãî ïîì³÷íèê  Ìè-

Â³òàííÿ þâ³ëÿðà

õàéëî  Øòåôêî. Â³í óðî÷èñòî âðó÷èâ þâ³ëÿðó
ö³ííèé  ïîäàðóíîê òà êâ³òè â³ä íàðîäíîãî äå-
ïóòàòà Óêðà¿íè ³ âèñëîâèâ ùèðó ïîäÿêó  çà àê-
òèâíó ó÷àñòü â  ãðîìàäÿíñüêîìó æèòò³ âåòå-
ðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.

ДО  ВІДОМУ  СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Медичний центр  профілактичної медицини

«МЕДИКОР»
НАДАЄ ПОСЛУГИ

З ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ:
� ДЕРАТИЗАЦІЯ    (знищення гризунів)в приміщеннях та  на тери�

торіях
підприємств, полях посіву зернових)
 � ДЕЗІНФЕКЦІЯ    (боротьба з тарганами,комарами,мурашками,

клопами та ін.)
 � ДЕЗІНФЕКЦІЯ   в приміщеннях,
 � Знезараження та дезінфекція шахтних колодязів,баків для на�

питків та води та інше
 � Дезінфекція автотранспорту (Автобусів,спец.транспорту)
    РЕАЛІЗУЄ:
� Медикаменти  та перев’язочний матеріал
�Хімічні реактиви  для лабораторій
� Лабораторне устаткування—посуд,реактиви
� Діагностине та фізіотерапевтичне обладнання
� Стерилізаційне обладнання та тести контролю стерилізації
� Дезінфікуючі препарати для устаткування,приміщення,посуду

та води,перукарень
�Інсектициди для боротьби з комахами,
� Дезінфікуючі препарати для обробки пташиних яєть
� Отруто�принади для боротьби з гризунами.
� Одноразовий одяг та м’який інвентар для медичних закладів
� Препарати для миттєвої хімічної стерилізації перукарських та

мед.  інструментів
� Медичні інструменти
� Інше устаткування та засоби  для медицини   і профілактики

захворювань.

З В Е Р Т А Т И С Ь
м.Мукачево вул.Миру 4 (в кінці двору)

тел.5факс 03131554601, мою 0503721828,
0503727541,0503727544

І.І.МУХА, головний лікар

ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і

військову службу та Указу Президента  України від 09.11.2012
р «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови
громадян України на строкову  військову службу та звільнення
в запас  військовослужбовців  у 2013 році»  з 1 квітня по 31 трав�
ня 2013 р проводиться призов громадян на строкову військову
службу.

У зв’язку з цим, військовий  комісар Мукачівського об’єдна�
ного військкомату підполковник  О.МОШКОВСЬКИЙ видав
відповідний наказ згідно якого
      Явці на призовну дільницю м. Мукачево і Мукачівського

району для призову на строкову військову службу підлягають
усі громадяни чоловічої статі 1995 року народження, яким в пе�
ріод чергового призову виповниться 18 років, а також   грома�
дяни,   які   народились   в   1988�1994   роках,   у   яких   закінчилась
відстрочка від призову, або які не призвані раніше на строкову
військову службу з різних обставин.
 Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову

службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю Мукачівсь�
кого об’єднаного міського військового   комісаріату   за   адре�
сою:   м.   Мукачево,   вул.   Духновича   89   у встановлений час
з документами, що зазначені в особистих повістках. Громадя�
ни, які не отримали особистих повісток для призову на строко�
ву військову службу, зобов’язані прибути у військовий комісар�
іат до 10 квітня 2013 року, маючи при собі документи, які засв�
ідчують особу.
  Усі   особи  призовного  віку,  які  підлягають  призову  на

строкову військову   службу   і   тимчасово   перебувають   на
території   м.   Мукачево   і Мукачівського району, зобов’язані
негайно повернутися до місця постійного проживання та з’я�
витися у військовий комісаріат для проходження призовної
комісії.
  На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і

військову службу» керівники підприємств, установ, організацій,
в тому числі навчальних закладів,   незалежно   від  їх  підпоряд�
кування   і   форми   власності,   зобов’язані відкликати призов�
ників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх
на призовну дільницю.
       Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються за

повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність
згідно з законодавством.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
24 áåðåçíÿ 2013 ð. î 12.00 — âèñòàâà äëÿ ä³òåé «Òðè ïîðîñåíêà»

(Ñ.Ìèõàëêîâà).
Òîãî æ äíÿ î 17.00 äëÿ äîðîñëèõ  «Áåíåôèñ» (À.×åõîâà).

27 áåðåçíÿ  â Ì³æíàðîäíèé Äåíü òåàòðó  î 18.00 ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ
íàðîäíà êîìåä³ÿ  Ë.Ô³ëàòîâà «Ë³ç³ñòðàòà».

До уваги юних футболістів!
Футбольний клуб «Карпати» (Мукачево) здійснює набір юних фут�

болістів 1996�1998 р.н. для участі у чемпіонаті Закарпатської області се�
ред команд вищої ліги.

Набір проводиться на стадіоні «Авангард» по понеділкам, середам та
п’ятницям.

 Початок тренувань о 16500 к.ч.
Контактні телефони: 095553954884;  066539252841.

Правильний догляд за здоров’ям
зубів і ротової порожнини занадто важ�
ливий, щоб покладатися у цьому питанні
на широко розповсюджені точки зору і
стереотипи. Варто розвіяти поширені
хибні думки, замінивши їх на об’єктив�
ну інформацію та професійні рекомен�
дації!

Кажуть, що...
зуби потрібно чистити 2 рази на день.
Насправді цього зазвичай недостатньо,

тому шо вже через 6 годин на зубах з’яв�
ляється наліт, який за 48 годин перетво�
рюється на зубний камінь. Як правило,
окрім звичних ранкових та вечірніх
гігієнічних процедур, необхідне невелике
освіжаюче чищення після кожного прийо�
му їжі.

Кажуть, що...
від інтенсивного чищення починають

кровоточити ясна і стирається емаль.
Насправді  можна, звичайно, нанести зу�

бам і яснам механічних пошкоджень, якщо
здійснювати неправильні рухи і приклада�
ти надмірну силу, але у більшості випадків
причинами кровоточивості ясен стають
скупчення бактерій, які видаляються саме
під час ретельного чищення зубів пастою з
антибактеріальними компонентами.

Кажуть, що...
кальцій – один із найважливіших

інгредієнтів зубної пасти, який зміцнює
зуби.

Насправді  кальцій дійсно дуже важли�
вий для здоров’я зубів (у них зосереджено
99% всього кальцію в організмі), проте ос�
новним джерелом кальцію для організму є
їжа. Отже, під чac вибору зубної пасти кра�
ще звертати увагу не на присутність у складі
окремих інгредієнтів на зразок кальцію, а
на інноваційні комплексні формули.

Кажуть, що...
якщо ретельно чистити зуби, то вибір

конкретної зубної пасти майже не має
значення, а можна навіть і взагалі обхо�
дитися без неї.

Насправді    за   2�3   хвилини, протягом
яких необхідно чистити зуби, лише якісна і

НЕХАЙ ГОВОРЯТЬ:
розповсюджені хибні думки про догляд за зубами

сучасна зубна паста встигає справити
ефективний профілактичний вплив. Тому
дуже важливо користуватися зубною пастою
з професійним складом — такою, як Blend�
a�med PRO�EXPERT Все в ОДНОМУ з уні�
кальною формулою Stannous Complex1.
Вона розроблялась за участю стоматологів
протягом 15 років для всебічної комплекс�
ної профілактики здоров’я зубів і ротової
порожнини.

Завдяки унікальній формулі Stannous
Complex ця паста бореться з бактеріальним
нальотом, сприяє відновленню структури
зуба, попереджає утворення темного на�
льоту, здійснює профілактику виникнення
карієсу, знижує чутливість зубів і освіжає
подих.

Кажуть, що...
краще за все очищує зуби щітка з жор�

сткою щетиною.
Насправді   набагато    більше значення,

ніж жорсткість щетини (а вона повинна бути
підібрана оптимально), має її продумане
розміщення, як у зубної щітки Oral�B PRO�
EXPERT 3D чистота з технологією перехрес�
них щетинок Crisscross2, яка бережно вида�
ляє до 90% зубного нальоту навіть у важко�
доступних місцях. До того ж, сьогодні  важ�
ко   зустріти людину  зі здоровою емаллю,
тому від щіток із жорсткою щетиною відмо�
вилися практично всі виробники.

Кажуть, що...
поки зуби не болять, не потрібно зай�

вий раз відвідувати стоматолога.
Насправді стоматолога необхідно

відвідувати не рідше, ніж 2 рази на рік, тому
що початок захворювання зубів і ясен може
протікати непомітно, а усувати такі пробле�
ми на ранніх стадіях значно легше. Але якщо
щодня ретельно піклуватися про свої зуби,
цілком вірогідно, що візити до лікаря обме�
жаться простим оглядом.

Комплексний догляд з використанням
професійної зубної пасти — найкраща проф�
ілактика здоров’я ротової порожнини, а до�
стовірна інформація — найкращий захист
від хибних думок!

Л. ІЛЬНИЦЬКА, стоматолог

Ïîðàäè ë³êàðÿ
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Мукачівський державний уні�
верситет не тільки готує високо
кваліфікованих фахівців економіч�
них спеціальностей таких як:
“Фінанси і кредит”, “Облік і аудит”,
“Маркетинг”, “Менеджмент орган�
ізацій і адміністрування”, але й в
тісному контакті співпрацює з ба�
гатьма підприємствами, установа�
ми та організаціями, між якими
укладено довгострокові угоди про
співпрацю, що дає можливість сту�
дентам економічних спеціальнос�
тей здійснювати практичну підго�
товку в процесі проходження ви�
робничої та переддипломної прак�
тики.

З метою тісної співпраці на фа�
культеті менеджменту та підприє�
мництва час від часу  проводяться
ділові зустрічі з роботодавцями.

Так, 6 березня 2013 року в Му�
качівському державному універ�
ситеті відбулася ділова зустріч
студентів із роботодавцями бан�
ківських філій ПриватБанку, в якій
взяли участь близько 130�ти сту�
дентів економічних спеціальнос�
тей факультету менеджменту та
підприємництва, викладачі ка�
федр, та представники начальної
частини.

З цікавою доповіддю перед сту�
дентами виступив директор філії
Західного головного регіонально�
го управління ПАТ КБ ПриватБанк
– Блащук Орест Романович, який
наголосив на важливості економі�
чних спеціальностей, оскільки чим
більше молодих людей в Україні
будуть володіти глибокими еконо�
мічними знаннями, тим швидше
буде створено потужний середній
клас, успішний як у приватному
бізнесі, так і в захисті своїх кон�
ституційних прав. Тож нехай усі, хто
має можливість, навчаються еко�
номіці незалежно від того, будуть
вони потім працювати саме за цим
фахом чи ні – ці знання їм не заш�
кодять, за якою спеціальністю вони
потім не працювали б.

На думку роботодавця, пробле�
ма полягає не в перенасиченні ви�
пускників�економістів чи нестачі
робочих місць для них, а в то�
тальній опіці батьків, відмові їх на�

Âèïóñêíèêè Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó ó êîíòåêñò³ ³íòåðåñ³â ðîáîòîäàâö³â

дати свободу своїм дітям, мож�
ливість приймати власні рішення,
бути незалежними, ініціативними,
готовими до зміни місця прожи�
вання і виду діяльності.

Орест Романович побудував свій
виступ перед студентами за трьо�
ма напрямками: освіта – практика
– працевлаштування. Він закцен�
тував увагу студентів на тому, що
найбільш важливими якостями є

практично�професійні навички, які
студенти отримують під час про�
ходження виробничої та перед�
дипломної практики, вміння вирі�
шувати проблемні ситуації та ко�
мунікативні навички спілкування з
клієнтами.

Він також наголосив, що неза�
лежно від того, в якому вузі навча�
ються студенти, як показує прак�
тика, на сьогодні їм бракує амбіц�
ійності, ініціативності та цілеспря�
мованості. Розкриваючи зміст цих
понять директор філії ЗРУ ПАТ КБ
ПриватБанк пояснив, що це є не що
інше як готовність випускників до
саморозвитку, додаткового на�
вчання і тяга до знань

Орест Романович звернув увагу
на те, що роботодавців банківсь�
кої системи та інших підприємств
та організацій цікавить, насампе�
ред, мотивація випускників, їхнє
бажання і готовність вчитися на
робочому місці, вміння творчо

підходити до роботи, працювати в
команді, правильно розставляти
пріоритети, бути активними. Під
активністю, на думку виступаючо�
го, розуміється наявність у випус�
кників широкого кола інтересів,
окрім навчання і роботи, їх соціаль�
на активність, наприклад, волон�
терська діяльність. У своєму вис�
тупі Орест Романович наголосив,
що невизначеність студента, яка
часто згадується роботодавцями
відноситься до основних недоліків
випускників.

Під невизначеністю роботодавці
розуміють відсутність у випуск�
ників бачення власного майбутнь�
ого, чіткого розуміння мети й
шляхів її досягнення, що заважає
гармонійному розвитку їх кар’єри.
У повсякденній роботі невизна�
ченість, як показує практика, ви�
ражається у невмінні правильно
розставляти пріоритети, в першу
чергу, для себе, спробах «хапати�
ся» за декілька справ одразу, ро�
бити все одночасно. Безперечно
важливими, на думку робото�
давців, є знання, вміння та навич�
ки, які студенти отримують протя�
гом навчання у вузі. Поряд із цим
сьогодні актуальним є поняття ком�
петентності студента. Вона визна�
чається багатьма чинниками, оск�
ільки саме компетентності, на дум�
ку багатьох роботодавців, є тими
індикаторами, які дозволяють виз�
начити готовність студентів�випус�
кників до життя, їх подальшого осо�
бистого розвитку й до активної
участі в житті суспільства, оскіль�
ки саме на таких випускників чека�
ють роботодавці.

До виступу долучилась керуюча
філією Мукачівського ПриватБан�
ку Шандра Н.В., яка наголосила, що
багато випускників МДУ вже пра�
цюють в цьому банку й зарекомен�
дували себе з позитивної сторо�
ни. Бути ініціативним, мати власні
амбіції та прагнути до нового –
запорука досягнення поставлених
цілей.

Також вона повідомила, що між
університетом і ПриватБанком
укладено двохсторонню угоду про
співпрацю, відповідно до якої
банківська установа забезпечує

всім бажаючим студентам базу для
проходження практики, а в майбут�
ньому – й місце працевлаштуван�
ня.

Підсумовуючи зустріч, ректор
МДУ Мигалина Ю.В. наголосив, що
на сьогодні забезпечення ефектив�
ної зайнятості випускників один із
найважливіших напрямів діяль�
ності МДУ. Адже під час пошуку пер�

шого робочого місця важливі
рівень та якість отриманої освіти в
МДУ та її відповідність професій�
ним обов’язкам.

На сьогодні реалії ринкової еко�
номіки розширили можливості
молоді у виборі сфер та видів еко�
номічної діяльності, територіаль�
ної та професійної мобільності,
значно скоригували вимоги молоді
до робочого місця.

З метою адаптації випускників
до майбутнього робочого місця
та    виконання  листа МОНМС
України від 8 лютого 2012 р. №
1/9#89 у вузі введено в на#
вчальні плани всіх спеціально#
стей вивчення дисципліни «Чин#
ники успішного працевлашту#
вання за фахом», яка забезпе#
чить студентам фаховий підхід
до умов сьогодення та профес#
ійне становлення сучасних мо#
лодих спеціалістів, а також ус#
відомлення необхідності само#
реалізації сучасної молоді у по#
шуках роботи.

АДЖЕ ДЛЯ ВИПУСКНИКА
Є ВАЖЛИВИМ ЗНАТИ:
     проблеми соціального ха�

рактеру, які пов’язані з працев�
лаштуванням молоді;
     з’ясувати передумови і

чинники, що сприяють або пе�
решкоджають працевлаштуван�
ню молоді;
     як адаптуватись випуск�

никові ВНЗ до свого нового ста�
тусу – працівника.

 Ректор наголосив, що вве�
дення такої дисципліни є важ�
ливим, так як  отримані знання
допоможуть молодим фахівцям
проаналізувати існуючу ситуа�

цію на ринку праці та розроби�
ти стратегію дій ефективного
працевлаштування. Вивчення
дисципліни дасть можливість:
     орієнтуватися у законо�

давчо�нормативній базі у галузі
працевлаштування випускників
вищих навчальних закладів;
     правильно узагальнювати

і аналізувати статистичну і
практичну інформацію у сфері
зайнятості;
     застосовувати набуті знан�

ня щодо практичних підходів до
вирішення проблем працев�
лаштування;
     орієнтуватися у конкрет�

них життєвих ситуаціях, що ви�
никають в умовах конкуренції на
реальному ринку праці;
     розробляти індивідуальні

програми кар’єрного зростан�
ня, презентувати власний про�
фесійний та творчий потенціал;
     правильно написати ре�

зюме, оголошення про пошук
роботи, брати участь у
співбесіді з роботодавцями;
     реалізовувати набуті осо�

бистісні та професійні компе�
тентності під час проходження
випробувального строку на кон�
кретному робочому місці.

  Мигалина Ю.В. наголосив,
що вміти, знати і реалізувати
професійні компетентності – це
мистецтво кожного  випускни�
ка МДУ. Він щиро подякував
представникам ПАТ КБ Приват�
Банк Блащуку О.Р. та Шандрі
Н.В. за співпрацю, яка має пер�
спективи розвитку та зміцнен�
ня.

О. ФЕЄР,  к.е.н., декан
факультет  менеджменту

та підприємництва..

М. ІГНАТИШИН,
к.е.н. доцент

кафедри фінансової
аналітики

контролю та прогнозування
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Туберкульоз займає особли�
ве місце серед соціальних і ме�
дичних проблем людства.

Туберкульоз не ліквідований
в жодній країні світу. Починаю�
чи з 90�х років XX сторіччя по�
мітно зросла розповсюдженість
туберкульозу у всьому світі, в
тому числі і на Україні. Третина
населення Земної кулі інфіко�
вана туберкульозною палич�
кою.

З 1995 року в Україні зареє�
стрована епідемія туберкульо�
зу. Щоденно у нас в країні вияв�
ляють приблизно 82 нових ви�
падки захворювання і 30 хворих
гине. Відмічається збільшення
кількості дітей та підлітків, хво�
рих на туберкульоз. За останнє
десятиріччя їх захворюваність
збільшилась на 100%.

Небезпека сучасної епідемії
полягає в тому, що можливо
зараження збудником туберку�
льозу, який стійкий до протиту�
беркульозних препаратів, і
сполучення туберкульозу з ВІЛ
� інфекцією (СНІДом).

Туберкульоз — це інфекційне
захворювання, що викликаєть�
ся специфічними збудниками
(мікобактеріями) і характери�
зується переважним уражен�
ням легень, але можливе ура�
ження і всіх інших органів люди�
ни.

На туберкульоз хворіють із
часів появи людства. Туберкуль�
озні ураження хребта виявлені
під час дослідження останків
людини періоду неоліту (5 ти�
сяч років до нашої ери). їх також
знаходили у Єгипетських мумі�
ях (2700 років до нашої ери).

У 1882 році німецький вчений
Роберт Кох виявив збудник ту�
беркульозу — туберкульозну
бацилу, яку було названо па�
личкою Коха (сьогодні — міко�
бактерія туберкульозу).

В 1895 році відомий німець�
кий вчений Рентген відкрив
промені, пізніше названі його
іменем. І в тому ж році отримав
першу рентгенограму, що доз�
волило лікарям в подальшому
використовувати цей винахід
для діагностики туберкульозу.

Збудники туберкульозу
відрізняються високою
стійкістю до впливу різних фак�
торів (фізичних, хімічних, при�
родних). Особливо високостійкі
мікобактерії туберкульозу в ви�
сохлому мокротинні хворого на
туберкульоз. У вуличному пилу
вони зберігаються близько двох
тижнів, на сторінках літератури

 Òðåòèíà íàñåëåííÿ Çåìë³
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і предметах до 3�х місяців. На
пасовищах і в ґрунті, забрудне�
них хворими на туберкульоз
тваринами, туберкульозна па�
личка може зберігатися від де�
кількох місяців до 3�9 років. В
умовах низьких температур
збудник туберкульозу ще більш
стійкий. Навіть в 5�10% розчині
соляної та сіркової кислоти бак�
терії зберігають життєздатність
протягом доби.

Пряме сонячне проміння вби�
ває мікобактерії туберкульозу
влітку за 60 хвилин, взимку — за
2 години; розсіяне сонячне
світло — протягом 40�80 діб;
ультрафіолетове опромінення
за 2�3 хвилини. При кип’ятінні
загибель збудника трапляєть�
ся за кілька хвилин.

Основне джерело туберкуль�
озу — хворий бактеріовиділю�
вач. Мікобактерії з організму
хворого можуть виділятися з
харкотинням, повітрям при ди�
ханні, сечею, калом, слиною,
спермою, сльозами; з виразок,
нориць.

Особливо небезпечним для
оточуючих є невилікуваний хво�
рий, який кашляє. Відомо, що
хворий з активною відкритою
формою туберкульозу виділяє
у зовнішнє середовище від 20
млн. до 6 млрд. мікобактерій
туберкульозу.

Джерелом туберкульозної
інфекції можуть бути як хворі
домашні, так і дикі птахи. Але
інфікування від них відбуваєть�
ся дуже рідко.

Основними шляхами інфіку�
вання є повітряний, харчовий,
контактний. Найбільш загроз�
ливим при туберкульозі є по�
вітряний шлях зараження і ста�
новить до 90% випадків. Під час
кашлю, співу, голосної розмови
мікобактерії туберкульозу роз�
повсюджуються від хворої лю�
дини на відстань від 1�1,5 до 5 м.

Харчовий шлях зараження
через забруднення мікобакте�
ріями харчових продуктів та
контактний не дуже часті.

Особливо небезпечним є
хворий на туберкульоз, який
мешкає у скупчених колекти�
вах.

Необхідно пам’ятати про те,
що хворий на активний тубер�
кульоз несе загрозу для всіх
оточуючих щодо зараження
цією недугою, і дуже важливо
при будь�яких ознаках туберку�
льозу звертатися до лікаря і ви�
магати цього у своїх оточуючих.

Більшість інфікованих людей

на земній кулі не хворіють на
туберкульоз так як їхня імунна
система успішно бореться зі
збудником. Однак, частина
людей мають більшу
вірогідність захворіти на тубер�
кульоз, і такі можуть бути серед
вас і ваших оточуючих:

1. Особи, які були в контакті з
хворим на активну форму ту�

беркульозу, що виділяє в навко�
лишнє середовище мікобак�
терії туберкульозу.

Для дітей, особливо малень�
ких, достатньо короткочасного
контакту з хворими на туберку�
льоз, щоб відбулося зараження
мікобактеріями туберкульозу.

2. Діти   та   підлітки,   що
страждають   хронічними   ре�
цидивуючими захворювання�
ми, які понижають захисні мож�
ливості організму: часті про�
студні захворювання, хвороби
носоглотки, легенів, цукровий
діабет та ін.

Особи, що вживають алко�
голь, наркотики, палять, пога�
но харчуються, перебувають в
стресових ситуаціях та неспри�
ятливих екологічних умовах.

3.Особи, які інфіковані віру�
сом імунодефіциту людини, або
які вже хворіють на СНІД. У цієї
категорії людей перебіг тубер�
кульозу найважчий. 60% хво�
рих на СНІД помирають саме від
туберкульозу.

Туберкульоз може маскува�
тися під різні хвороби. Однак є
декотрі ознаки (симптоми), які
дозволяють запідозрити тубер�
кульоз. До них відносяться:

1.Постійна немотивована
слабкість.

2.Підвищена втомлюваність.
3.Погіршення або відсутність

апетиту.
4. Втрата ваги.

5.Тривала лихоманка (часті�
ше з невисокими показниками
температури тіла — 37,0�37,5
С).

6. Пітливість (переважно в
ночі).

7.   Тривалий  кашель  (протя�
гом  3�х тижнів  і  більше,  з
відходженням харкотиння чи
без нього).

8. Задишка.
9. Кровохаркання.
Якщо людина захворіла на

туберкульоз, при відсутності
лікування, хвороба прогресує і
в деяких випадках може набути
дуже тяжкого перебігу. В ряді
випадків перебіг хвороби набу�
ває хронічної форми. Хворий на
хронічну форму може прожити
багато років протягом яких він
постійно буде інфікувати оточу�
ючих, рідних. Кожне загострен�
ня хвороби має більш важкий
перебіг у порівнянні з попе�
реднім (збільшується три�
валість кашлю, підвищення
температури, кількість харко�
тиння зростає, часто виникає
кровохаркання), хворі поступо�
во слабнуть, якість життя вираз�
но погіршується.

У дітей раннього віку та
підлітків туберкульоз може про�
гресувати дуже швидко і приве�
сти до трагічних наслідків.

Успіх лікування у великій мірі
залежить від того, як хворий
виконує рекомендації лікаря!

Основний метод виявлення
туберкульозу у дітей це щоріч�
не проведення проби Манту
(туберкуліно�діагностика).

Підліткам, крім проби Манту,
з 15 років з метою раннього ви�
явлення туберкульозу прово�
диться флюорографічне дослі�
дження органів грудної кліти�
ни.

Якщо ви захворіли і маєте
симптоми схожі на туберкуль�
оз, вам необхідно негайно звер�
нутися до лікаря.

При наявності кашлю з
відходженням харкотиння не�
обхідно тричі здати його в
лікарні за місцем проживання
або в тубдиспансері з метою
дослідження на наявність міко�
бактерій туберкульозу. Крім
того, харкотиння обстежуєть�
ся всім особам, які кашляють
три тижні і більше.

За призначенням лікаря всім
хворим з підозрою на туберку�
льоз виконується рентгеноб�
стеження (рентгенографія)
органів грудної клітини.

Як вберегтися від туберку�
льозу:

1.Турбуватися про своє здо�
ров’я: правильно харчуватися,
займатися фізкультурою,
спортом, закалюванням, дот�
римуватися особистої гігієни,
бувати на свіжому повітрі, своє�
часно звертатися до лікаря при
появленні симптомів будь�яко�
го захворювання.

2.   Категорично  уникати
можливості  залучення  до
шкідливих  звичок (паління,
вживання або вдихання токсич�
них речовин та ін.)

3.  Щорічно досліджуватися
на туберкульоз шляхом прове�
дення проби Манту (в школі або
в поліклініці за місцем прожи�
вання). Підліткам додатково
проводиться флюорографічне
дослідження.

4. Не відмовлятися в зазначе�
них випадках від щеплення про�
ти туберкульозу (БЦЖ).

5.  Негайно звертатися до
лікаря при виявленні симптомів,
підозрілих на туберкульоз, або
у випадку контакту з хворим на
туберкульоз.

В яких випадках слід звер�
татися до лікаря — дитячого
фтизіатра:

1. При виявленні вперше у
житті позитивної реакції на
пробу Манту (ущільнення) на
місці її проведення.

2. У  випадку  збільшення
розмірів  проби  Манту  при
щорічному її проведенні.

3. У  випадку,  якщо  на  місці
проби  Манту  з’являється  ущ�
ільнення (папула) великих
розмірів (17 мм і більше), а та�
кож пузирьок або ранка (язва).

4.Якщо Ви зустрілися з хво�
рим на туберкульоз або з хво�
рими на туберкульоз тварина�
ми.

5.Якщо у Вас маються симп�
томи, які можуть мати місце при
туберкульозі.

6. В тому випадку, якщо має
місце довготривале захворю�
вання легень, яке не піддаєть�
ся звичайному лікуванню.

Направлення до фтизіатра і
необхідні документи видає
лікар дитячої поліклініки або
шкільний лікар.

У випадку, якщо дільничний
або шкільний лікар направив
Вас до лікаря�фтизіатра, не
відкладайте це відвідування.
Процедура первинного обсте�
ження, як правило, не складна.
Вона не доставить Вам не�
приємних почуттів.

В необхідних випадках лікар�
фтизіатр обстежує Вас і буде
наглядати за Вами протягом
декількох місяців. Якщо
підтвердиться факт потраплян�
ня в організм збудника і вини�
кає вірогідність розвитку тубер�
кульозу, лікар призначає
профілактичне лікування, яке
дозволить уникнути захворю�
вання.

Боротьба з такою недугою як
туберкульоз є справою не
лише медиків,  але і суспіль�
ства. Саме завдяки покращен�
ню ефективності протитубер�
кульозних заходів медики міста
Мукачева та дієвих міроп�
риємств громадськості міста, за
2012 рік, у порівнянні з 2010�
2011 роками, намітилась тен�
денція до зменшування захво�
рюваності на всі форми тубер�
кульозу. Смертність від тубер�
кульозу у 2012 році в порівнянні
з попередніми роками теж
дещо зменшилась.

У місті впроваджується систе�
ма соціального супроводу та
заохочення хворих, які дотри�
муються безперервного прин�
ципу лікування, виконують усі
рекомендації лікарів, через
організації червоного хреста
щодо допомоги в лікуванні хво�
рих у реабілітаційному періоді.
Розроблена система соціаль�
них заохочень хворим за доб�
росовісне відношення до ліку�
вання. Туберкульоз виліковний
за умови своєчасного виявлен�
ня даної хвороби та всіх етапів
дотримання лікування.

Н. ЯКОВЛЕВА,
лікар Мукачівської ЦРЛ

Ñèòóàö³ÿ

Ïåíñ³îíåð ïîêàçóº ñâîº ïî-
ñâ³ä÷åííÿ, à âîä³é îäíàêîâî
âèìàãàº â³ä íüîãî ãðîø³ çà
ïðî¿çä. Çíàéîìà êàðòèíà, ÷è
íå òàê? Ïîä³áí³ ñèòóàö³¿ âèíè-
êàþòü íå ëèøå ó ì³ñòàõ, äå, â
ðàç³ ÷îãî, ìîæíà ïî÷åêàòè é
³íøèé àâòîáóñ, à é ó ñåëàõ.
Ïðèì³ñüêèé òðàíñïîðò òàì
¿çäèòü çíà÷íî ð³äøå, à ï³ëüãî-
âèê³â, çã³äíî ³ç çàêîíîì, âîçè-
òè òðåáà.

Â Óêðà¿í³ ä³º ùîíàéìåíøå
12 çàêîí³â, ÿê³ ãàðàíòóþòü

×îìó àâòîáóñè íå âîçÿòü ïåíñ³îíåð³â?

24 березня – Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз

Народний депутат Василь Петьовка запитав про це прем’єра Азарова

ð³çíèì ëþäÿì áåçêîøòîâíèé
ïðî¿çä íà ì³ñüêîìó òà ïðè-
ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³. Öå, çîê-
ðåìà, âåòåðàíè â³éíè, ïðàö³,
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè òà ÌÂÑ,
ëþäè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íè-
ìè ìîæëèâîñòÿìè, æåðòâè
ðåïðåñ³é òîùî. Êð³ì òîãî, ä³º
ïîñòàíîâà Êàáì³íó ¹354 â³ä
17 òðàâíÿ 1993 ðîêó, êîòðà ãà-
ðàíòóº óñ³ì ïåíñ³îíåðàì ìîæ-
ëèâ³ñòü áåçïëàòíî ¿õàòè
ì³ñüêèì òà ïðèì³ñüêèì òðàíñ-
ïîðòîì.

Â³äïîâ³äíî, ³ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó ïåðåâ³çíèêàì ïî-
âèíí³ êîìïåíñóâàòè ãðîø³ çà
ïðî¿çä. ² ó áþäæåò³ Óêðà¿íè
òàê³ êîøòè çàêëàäåí³.

Îäíàê äî íàðîäíîãî äåïóòà-
òà Óêðà¿íè Âàñèëÿ Ïåòüîâêè
íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî íà
Çàêàðïàòò³ ïåðåâ³çíèêàì ãðîø³
çà ï³ëüãîâèê³â íå âèïëà÷óþòü-
ñÿ. Â³äòàê âîä³¿ ÷àñòî ÷åðåç
öå â³äìîâëÿþòüñÿ áåçêîøòîâ-
íî âîçèòè ïåíñ³îíåð³â òà ³íøèõ
ï³ëüãîâèê³â.

Â³äòàê äíÿìè íàðîäíèé äå-
ïóòàò Óêðà¿íè Âàñèëü Ïåòü-
îâêà íàïðàâèâ ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðó Ìèêîë³ Àçàðîâó çâåð-
íåííÿ, â ÿêîìó íàãîëîñèâ: «Ñè-
òóàö³ÿ ç ïåðåâåçåííÿìè ï³ëüãî-
âî¿ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí çàãîñ-
òðþºòüñÿ ùå é òèì, ùî ì³ñöåâ³
îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çà-
ìîâ÷óþòü, à ïîäåêóäè é ñàìî-
óñóâàþòüñÿ â³ä ïðîöåñó âðå-
ãóëþâàííÿ ïðîáëåìè âçàºìî-
ðîçðàõóíê³â ç ïåðåâ³çíèêàìè».
Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ ïðîñèòü

ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ïî³íôîðìó-
âàòè, ñê³ëüêè äëÿ íàøî¿ îá-
ëàñò³ áóëî ïåðåäáà÷åíî ãðî-
øåé íà ïåðåâåçåííÿ ï³ëüãîâèõ
ïàñàæèð³â ìèíóëîãî ðîêó òà
ñê³ëüêè – ó ïåðøîìó êâàðòàë³
öüîãî ðîêó.

Òàêîæ íàðäåï ïðîñèòü ïåðå-
â³ðèòè, ÷è äîòðèìóþòüñÿ ïî-
ñàäîâö³ ³ç Çàêàðïàòñüêî¿ îáë-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ áþäæåòíî-
ãî çàêîíîäàâñòâà, êîëè ïåðå-
â³çíèêàì âèïëà÷óþòüñÿ êîì-
ïåíñàö³¿ ³ç äåðæáþäæåòó.

Âë.³íô.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777721  áåðåçíÿ 2013 ð.

¹ 11 (963)¹ 11 (963)¹ 11 (963)¹ 11 (963)¹ 11 (963)

ñò.

Íà÷èíàþòñÿ ÷èíû – ïåðåñòàåò èñêðåííîñòü. (Ä. Ôîíâèçèí).

Правління ПрАТ “Будівельне управління № 1” м. Мукачево
повідомляє,

що  загальні  збори акціонерів приватного  акціонерного товариства
  “Будівельне управління №1” м.Мукачево  відбудуться  26 квітня 2013 року

о 14 годині к.ч.  в приміщенні Адмінбудинку
за адресою:   89608 Закарпатська область м. Мукачево,  вул. Сеченова, 20

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління   про  результати фінансово�господарської діяльності товариства за 2012

рік
3. Звіт Наглядової ради.
4. Затвердження звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження  річної фінансової звітності за 2012 рік,   та заслуховування аудиторського

висновку.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків за

підсумками діяльності Товариства за 2012 рік.
7. Обрання директора товариства та вибори органів управління ПрАТ «БУ�1» м. Мукачево.
8.  Інші питання.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 13.00 до 14.00 год. за тією ж адресою.
При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу,
для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах.
Телефони для довідок: (8�031�31)�  2�20�13

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово<господарської діяльності  ПрАТ “Будівельне управління № 1“

 м. Мукачево        за 2012 рік

Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати

працездатності інформує
Фонд соціального страхування  з тимчасової втрати

працездатності  –  «найстаріший» із вітчизняних фондів
соціального страхування.  Його функції і завдання  у всі
часи залишаються практично  незмінними – це  надан�
ня працююючим громадянам  соціальних гарантій у
вигляді  допомоги по тимчасовій непрацездатності ,
вагітності і пологах, по догляду  за хворим членом сім”ї,
похованням, забезпечення санаторно�курортним    ліку�
ванням та оздоровленням дітей.

Фонд  є некомерційною самоврядною організацією і
належить до цільових позабюджетних страхових фондів.
Держава відіграє роль гаранта надання матеріального
забезпечення та соціальних послуг застрахованим осо�
бам. Кошти Фонду не включаються до державного бюд�
жету, не підлягають вилученню та використовуються
тільки за цільовим призначенням.

За 2012 рік  міською виконавчою дирекцією отрима�
но доходів 951,0 тис.грн. при плановому показнику 773,0
тис.грн., або дохідна частина  бюджету виконана на 123
відсотки. Для виплати матеріального забезпечення та
оздоровлення  застрахованих осіб  від обласної вико�
навчої дирекції отримано  фінансування в сумі  24 405
тис.грн., яке  виділено страхувальникам для виплати:

� допомоги по тимчасовій непрацездатності –
11 682,0 тис.грн.;

�  по догляду за хворою дитиною та хворим членом
сім’ї –    646,9  тис.грн;
�  по вагітності і пологах – 8 140,7 тис.грн;
� на поховання – 155,0  тис.грн
� на оздоровлення працюючих – 2 653,4 тис.грн;
� на оздоровлення дітей –   82,0 тис.грн;
� на позашкільне обслуговування дітей –   452,3 тис.грн.
Щорічно правлінням Фонду затверджується Програ�

ма  зміцнення здоров’я застрахованих осіб та членів їх
сімей. Метою Прогами є покращення  здоров’я насе�
лення, збільшення тривалості активного життя, зниження
захворюваності, а також зменшення затрат на виплату
допомоги в зв’язку з тимчасовою втратою працездат�
ності по хворобам та по догляду за хворими дітьми.
Однією  із пріоритетних форм реалізації Програми яв�
ляється санаторно�курортне лікування застрахованих
осіб та членів їх сімей.

За 2012 рік  в  санаторно�курортних закладах покра�
щили своє здоров’я 493 застраховані особи (середня
вартість путівки 5382 грн), в тому числі  на лікування
матері і дитини   виділено – 25 путівок (середня вартість
путівки – 9085 грн.) Крім того за рахунок коштів Фонду
придбано 106 путівок для   відпочинку  дітей. В літній
період  за рахунок коштів Фонду    проходять лікування
діти застрахованих осіб, які перебувають на диспан�
серному обліку у фтізіатричному відділенні,  в дитячих
оздоровчих закладах санаторного типу “Човен” та “Ма�
лятко”.

Виконавчою дирекцією Фонду  виділяються кошти на
проходження відновлювального лікування  в реабіліта�
ційних відділеннях санаторіїв. За 2012 рік в санаторій
“Карпати”  виділено 43 путівки  для хворих, які перенес�
ли   гострий  інфаркт міокарду та  гострі церебральні
порушення . В  санаторій «Поляна» виділено 3 путівки
для хворих, які перенесли оперативне втучання на орга�
нах травлення.  Для  лікування дітей в супроводі дорос�
лого  по відновленню порушень обміну речовин у дітей
виділено 8 путівок  в санаторій «Янтар» Трускавецьку�
рорт.

Не осторонь Фонд соціального страхування і від про�
блем, які пов”язані  із здоров”ям майбутнього поколін�
ня  та їх матерів, з цією метою на базі санаторію “Кар�
пати” відкрито реабілітаційне відділення паталогії ваг�
ітності, де покращили  своє   здоров’я  –   26  жінок.

Згідно поданих заявок  в  2012 році  виділено безкош�
товно за рахунок коштів Фонду  571 страхувальнику �
19900  штук  Новорічних  подарунків,    для дітей застра�
хованих осіб.

На сьогодні, наш Фонд  стабільно забезпечує усі пе�
редбачені законодавством виплати допомоги по соц�
іальному страхуванню. Насамперед, виплати у зв»язку з
тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами,
на поховання  а також часткову оплату санаторно�курор�
тного лікування та інших форм профілактичного оздо�
ровлення, чим  забезпечує конституційне право грома�
дян на соціальне страхування.

М.ЛАМБРУХ, директор Мукачівської
міської виконавчої

дирекції з тимчасової втрати працездатності
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з 11.03.2013 р.  по  17.03.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Зелений Микола Микифорович – 1955 р.н.
2.Чайкіна Світлана Миколаївна –1972 р.н.
3.Потоцький Альфонз Гаврилович – 1946 р.н.
4.Борді Іван Йосипович – 1941 р.н.
5.Лендєл Гелена Михайлівна – 1932 р.н.
6.Рябич Андрій Петрович – 1926 р.н.
7.Шин Антон Бейлович – 1951 р.н.
8.Костичак Василь Миколайович – 1946 р.н.
9.Капустей Емма Міклошівна – 1939 р.н.
10.Барчі Василь Михайлович – 1960 р.н.
11.Улиганець Дюла Іллешович – 1943 р.н.
12.Шикула Віктор Юліусович – 1959 р.н.
13.Ломага Сніжанна Вікторівна – 1977 р.н.
14.Цембрік Тімовтей Михайлович–1926 р.н.
15.Кочіш Єва Міклошівна –  1929 р.н.
16.Мажніков Георгій Тихонович–1921 р.н.

16 березня поблизу Ко�
пенгагена, не зважаючи на
крижаний вітер та неве�
личкий сніговий покрив,
відбулися змагання
Danish Spring, що входять
до заліку Всесвітніх ран�
гових змагань зі спортив�
ного орієнтування.

З високим – шостим –
результатом фінішувала
на них колишня мукачі<
вка, вихованка СК “Това<
риш” Марія Семак, яка
зараз виступає за дан<
ський клуб “Copenhagen
Orienteering”. А пере<
могла на семикіломет<
ровій дистанції, що про<
ходила через 25 конт<
рольних пунктів, росіян<
ка Анастасія Тіхонова
(клуб “MS Parma” з
Фінляндії), срібною при<
зеркою стала данка
Сігне Сьєс (“IFK Lidingі”
зі Швеції), бронзовою –
англійка Нелен Палмер
(норвезький клуб
“Lillomarka OL”).

Світлої пам’ятi О.О.Гальченка

СОЗДАЙТЕ ТО,
ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ...

В этой жизни мы проходим путь,
Познавая сущность мирозданья.
Но — в конце — оставьте что1нибудь...
Предаваясь вечности молчанью.
Подарите миру доброту,
Бесконечный свет своей улыбки,
Унося в немую пустоту
Скорбь, тоску и прошлого ошибки.
Отпустите все, что тяготит
В памяти навязчиво, как бремя,—
Легче жить тому, кто простит,
Душу исцеляет только время.
Ведь душа — свободна и легка—
Отлетит в небес прозрачных бездну...
Не грустите, уходя в века,
Принимайте все, что неизбежно.
Прежде, чем незыблимо шагнуть
В мир иной, пока еще не поздно,
И, пока не пройден жизни путь,
Создавайте то, что будет после.

      Марьяна Лиховид
    10.03.2013

Колектив УАП ТОВ „Фішер<Мукачево” висловлює
щирі співчуття близьким та родичам з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті КОВАЛЬЧУКА Володими<
ра Миколайовича, головного бухгалтера ПАТ „Мука<
чівська лижна фабрика Тиса”

Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами,
підтримуємо вас у годину скорботи*

Світла пам’ять про добру людину ніколи не згасне.

В.А.РЯБИЧ, генеральний директор
УАПТ.О.В. „Фішер1Мукачево”

Пішла з життя прекрасна людина, талановитий на<
ставник молоді, колишній секретар партійної органі<
зації міськторгу, заступник директора ТОВ «Гастроном
«Мукачево», ветеран праці

Ернест  Ернестович  ПОПОВИЧ.
Глибоко сумуємо з приводу передчасної смерті по<

рядної людини і висловлюємо свої щирі співчуття
рідним та близьким покійного.

Колективи ТОВ «Гастроном «Мукачево»,
ТОВ «ЛатУж», ТОВ «Базис»…

Перестало битися золоте серце ветерана Великої
Вітчизняної війни

Георгія Тихоновича МАЖНИКОВА.
Все своє життя, всю наснагу свого щирого серця він

присвятив Україні та рідному народу. Пам’ять про по<
чилого, його неординарну особистість, доброту і ве<
лич духу назавжди залишиться в наших серцях. Вис<
ловлюємо наші щирі співчуття  рідним і близьким.

Міське товариство інвалідів Великої Вітчизняної
війни та Збройних Сил України

Найменування показника 
Період 

Звітній 
2012 р. 

Попередн 
2011 р. 

Усього активів 1273 2008 
Основні засоби 156 294 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси 316 278 
Сумарна дебіторська заборгованість 129 610 
Грошові кошти та їхні еквіваленти 10 9 
Нерозподілений прибуток -330 165 
Власний капітал -44 451 
Статутний капітал 69 69 
Довгострокові зобов’язання - - 
Поточні зобов’язання 1316 1556 
Чистий прибуток                                                       (збитки) (-495) 5 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 68943 68943 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду 
(шт.)   

Загальна сума коштів, витрачених на викуп   
власних акцій протягом періоду 57 67 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 67 72 
 

          (тис. грн.)

Правління ПрАТ   “Будівельне управління №  1” м. Мукачево

Danish Spring



кого, 25 сотин землі, всі комунікації.
Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     Продається  2�поверх.  будинок в

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

     Продается 3�єтажній котедж
общ. площадью 450 кв. м. , распо�
ложенный в г. Хусте на приватизи�
рованном земельном участе пл.. 10
соток. Имеются все комунальные
коммуникации. Цена договорная.
Обращ. 099�37�72542.

     В селі Обава на центральній ву�
лиці продається приватизована зе�
мельна ділянка 0,25 га під забудову.
Довідки тел..: 095�840�40�13.

     Продається будинок у районі "Па�
ланку" на вул.. Підгородській, 1 поверх
з мансардою і підвалом (70 процентів
готовності),присадибна ділянка 18
сот. Ціна договірна. Тел. 0953379667.
0953280519.
     Продається цегляний  2�поверхо�

вий будинок (близько 200 кв. м.) в с.
Клячаново. 0934874755.
     Продається хата в с. Ільниця під

лісом. Є сарай, колодязь, є можливість
тримати бджіл, "Смерековий камінь" 2
км від хати. Є сад. 50 сотин землі.Ціна
13 000 у. о. Можливий торг.   Тел.
0989056019 (Коля).
     Продається терміново дача – бу�

диночок і 11,5 сотини  приватизованої
землі. Є сад , вода, рибник, газ поряд.
Вул. Абрикосова, 1. Тел. 0999610308.
     Продається двохкімнатний буди�

нок  з присадибною ділянкою в с. Коль�
чино. Тел.: 7�10�32.
     Продається недобудований  2�по�

верховий будинок (156 кв. м) у смт.
Кольчино по вул. Шелестівській. Із зе�
мельною ділянкою 20 сотин, виноград�
ник, сад. Стартова ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     На 777�му кілометрі Міжнарод�
ної траси Київ�Ужгород, в 3�х км.від
Мукачева, 500 метрів від траси, у
Старому Давидкові�на сонячній сто�
роні за 300 метрів від р. Латориці
продається  дворогосподарство на
20�ти сотках  землі. Для ведення
селянського господарства  поряд є
ще 30 сотин землі. В будівлях, при�
датних для проживання є три окремі
кімнати, 2 кухні, кладовка, ванна,
веранда. Є всі комунальні зручності,
а  також є погреб, добротна піч на
дровах, повноводний колодязь, га�
раж, хлів, виноградник (ловгош), ве�
ликий  сад, город. Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну 1 �
або 2�кімнатну квартиру  в Мукачеві.

 Зверт. 050�1717572.

     Продається приватизована ділян�
ка 10 сотин в урочищі "Шайби" біля  лісу.
Тел: 050�71�99�704, 2�27�41 Володя.
     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 в Клячановi земельна

дiлянка  7 сотин з фундаментом в
центрi села. Є газ, свiтло, вода.

 Т.: 099�274�52�36.
     Продається участок 15 соток під

забудову в с. Лавки по вул. Лісова.
Звертатися: 095 151 03 74.
     Земельна  дiлянка  в м. Пiстрялово

38 сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

Тел.: 066�5700578; 095�6098039.
     Продається земельна дiлянка в с.

Кленовець, площею 0,13 Га. Є світло,
газ, в кінці участка – річка.  Тел.: 095 200
97 09.
     Продається земельна ділянка  пл.

0,6 га для садівництва або під забудо�

     Продається  мікровавтобус “Газель”
(бензин) 2006 р.в., білого кольору, на
ходу. Ціна 2000 у.о. (Можлива розстроч�
ка).  Тел.: 050 260 84 51, 050 691 62 83.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року ви�
пуску, зеленого кольору. Двигун, ходова
після капремонту.Т.066�3550477.

Сдается в оренду гараж в кооперати�
ве “Жигули” по ул. Павлика Морозова.
Тел.: 050 671 40 56 (Олег).

     Продається ГАЗ 2410 (1990 р.в.),
центр. замок, си гналізація, титанові
диски, музика, DVD, салон 3110, 5�ступ.
коробка, карбюратор “пяторочный”,
розхід палива 9�10 л, бежевий металік.
Тел.:0506751979
     Автомобіль "Опель�Кадет" 1980 року

випуску. Тел. 050�55�30218  (Євген).
     Автомобіль ВАЗ�2101, 1980 р.в. зеле�

ний, двигун, ходова після капремонту. Тел.
066�3550477.
     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛАВУ�

ТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звертатися :
050�8027116
     Продаються: автомобіль «Волга» ГАЗ�

24 та добротні смерекові двері. Усе в хоро�
шому стані.

Тел. для довідок: 050�537�63�64.
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  Ïðîäàæ

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

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  Ðîáîòà

     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

     Ïðîäàºòüñÿ 1-ê³ìíàòíà êâàðòèðà
ó öåíòð³ ì³ñòà, ÷åñüêà áóä³âëÿ, âèñîê³
ñòåë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ,ï³äâàë,  º
ìîæëèâ³ñòü íàäáóäîâè. Òåë. 4-61-34.
( áåç ïîñåðåäíèê³â).
     Продається 1�кімн. квартира  на 2�

му поверсі 5�поверх. Будинку (38 кв.
м.), недалеко від центрк  в затишному
районі міста. Стан хороший.  Ціна до�
говірна. Зверт по тел.0964745780
     Продається  2�кімн. квартира на 1�

му поверсі по вул. Індустріальній, 31.
Автономне опалення, металопласти�
кові вікна, балкон. Тел.: 050 265 95 71
(Сергій).
     Квартира 1,5 кімнати в центр.

Дворова система в  центральній час�
тині міста, огороджено металевою
огорожею.

Звертатися 2�34�80, 066�7679935.

     Продається 2�кімнатна кварти�
ра  50 в. м. на 5�му поверсі 9�повер�
хового будинку  в районі педінсти�
туту.  Вікна – на тиху зелену зону. В
квартирі – паркет, кахель,домо�
фон. Ціна 26 тис. у.о.

Дзвонити 0505377572

      Продається  2�кімн. квартира  у
цегляному будинку на 3�му поверсі,
космет. Ремонт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на

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

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

     продається КВАРТИРА  160 кв. м. у
самому центрі міста . чеський будинок
з євроремонтом. Зверт. 095�3506694.

�Продається  2�кімнатна квартира  в
Мукачеві  на вул.. Одеській, 4�й2 по�
верх 4�поверхового будинку. Дах над�
ійно критий. Автономне опалення, ме�
талопластикові вікна і нові двері.
Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

     Продається або розмінюєть�
ся на 2�х кімнатну квартиру  бу�
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га,
господарськi будiвлi, сад.
Зверт. по тел. 096 442 17 35.

     Продається  (без посередників) 3�
кімнатна квартира   в ідеальному стані
у центрі Мукачева (дворовий варіант),
автономне водопостачання, сарай,
підвал. Звертатися 050�7633017
(Ваня, Наталка).
     3�кімн. квартира (50 кв.м) на 5�му

поверсі  на вул. Сеченова. Автономне
опалення. Ціна договірна. Звонити
095�3552378, 095�5672745.
     Продається або розмінюється на

2�кімн.  квартиру  будинок в с. Ділок на
вул. Гагаріна, 98, плюс земельна
ділянка  площею 1 га, господарські
будівлі, сад. Тел. 096�4421715.
     Продається будинок в с. Лісарня з

господарськими прибудовами і зе�
мельна ділянка 46 сотин. Сад, виног�
радник.Ціна за домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається особняк 10 м на 10 м,

3�кімнатний з усіма комунальними
зручностями по вул. Л. Шевцової,3.
Плюс�літня кухня з кімнатою, 7сотин
землі. Тел.066�4670618. 3�94�72.
     Продається добротний будинок

з гаражем та прибудовами в с.
Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації.

 Тел..: 095 337 64 50.
     Продається добротний будинок з

гаражем та господарськими прибудо�
вами в  Нижньому Коропці по вул. Горь�

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

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

  Îðåíäà

     Продається Торгова точка на
ринку  «Росвигово»  �21 кв. м. (45000
у.о.) Зверт. 0684088911.

     Продається  комерційне приміщен�
ня на вул. Росвигівській, 7�а, 65 кв.м.
(160000 у.о.). Зверт. 093�117�93�11.

     УТЕПЛЕННЯ  ЖИЛИХ І
ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД
ПЕРЛІТОВОЮ ШТУКАТУР�
КОЮ. Екологічно, швидко,
надійно!

Звертатися: 0505013003,
067�5413003,063�4133131.

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

    Тел. 095 484 58 82.

     ВЕЛОТРЕНАЖОР, скрипка ручної
роботи, жіночий лижний костюм.
Зверт. Вул. Руська, 42 кв.20. Тел 3�54�
37. 050�8215529.
     Продаються два кольорові теле�

візори ,б�к. «Електрон»  і «Весна» у ро�
бочому стані. Тел. 3�50�84.
     Продається  4�секційний котел для

опалення будинку (на дровах) (23 RdN)
200�250 кв.м. чеського виробництва
марки VIADRUS.  Тел. 095�8644642.

      Здається у найм 2�кімнатна квар�
тира  по вул. Ватутіна, умебльована .
Тел. 0955420916.
     Здається у найм на тривалий строк

1�кімнатна квартира  у р�ні "ДОСи".
Дзвонити 0663550477, 0666683689
     Здається в оренду частково умеб�

льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.
     Здається в найм 1�кімн. квартира в

чеському будинку по вул. Окружній,
частково мебльована на тривалий
термін. тел.: 050 764 87 57.

     Здається в оренду приміщення під
комерцію (магазин, офіс тощо) на вул
Ужгородській, в районі університету.
Площа – 60 кв. м. ( можливо частина�
ми).  Тел. 095�1358708.
          ТзОВ «Тарту» здає в оренду

торгову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Росви�
гові.  Зверт.: 050�5530508

     Продаються дошки хвойні, обрізні,
довжиною 3�6 м. в кількості 1,5 м. куб.
Ціна договірна. Тел.: 095 779 67 52.
      Продається 2�дверний холодиль�

ник побутовий  LG у хорошому стані.
Ціна �6 тис. гривен. Можлива скидка.
Зверт. 095�5771283.
      Продається  ліжко з матрацем 200

на 80 см з двома висувними шухляда�
ми. У відмінному стані. Т. 050�3722104.
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.
     Продається кольоровий телевізор

«Електрон» (б.к.) з екраном 71 см. У
хорошому стані.  Зверт. 050�1013896.

Здає
площ

«

Продам УАЗ �452 на ходу
(Терміново і недорого!)

Дзвонити.: 0505377576,
0505986472, 0997293508.

     Продаєтся мікроавтобус "Га�
зель"(бензин), 2006 г.в., білого
кольору на ходу. Ціна 2000 у.о.
(можна у розстрочку). Зверт.
0502608451, 0506916283.

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

чальника (інспектора) відділу
кадрів. Освіта 6 досвід роботи,
посвідчення, знання законодав�
ства України, володіння ПК.

Зверт. 050�130�8894.

     продається  автомобіль ВАЗ�
2106 (1978 р.в.) колір бежевий. Ціна
1800 у.о. Тел.: 0663462340.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

Досвідчений бухгалтер
з 8�річним досвідом

шукає роботу
за спеціальністю.

Тел.0958891365.
     продам 2�контурний котел «Бе�

ретта» б�к. Ціна 2000 грн.
 Тел. 096�4326799.

     продам 3 монітори (трубка, діа�
гональ17, 19 та 21), б�к марки «Сам�
сунг» та «Філіпс». Ціна від 10 до 150
грн.  Тел. 096�4326799.
     продам стіл комп’ютерний б�к у

відмінному станї, розрахований на
2 робочиї місця. Придатний для оф�
існого приміщення. Ціна договірна.

Тел. 096�4326799.
     продається акордеон марки

«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.
Тел. 095�7796752.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
для досвідченого флориста.

Звертатися
050�5089966.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в ново�

будові  у центрі міста  на вул.
Парканія, 2з усіма зручностя�
ми, умебльована і з побутовою
технікою. Зверт. 050�2158654.

ВИКОНУЄМО
Недорого, швидко, якісно

квартирні ремонти.
Тел. 0667707380

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

 «Лідер �306  МОНО»
Зверт. 050�68�50818.

     Продаються кімнатні квіти  «Тещин
язик»  висотою 1 метр. Тел. 3�54�96
     Продається  цегла 400 шт. , плита

«Перемога» внутрі  обкладена  вогнет�
ривкою цеглою, бачок для підігріву
води, духовка . Труба металічна  різно�
го діаметру, телевізор «Фотон» (коль�
оровий). Тел. 0661422629.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників,зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів, робітників на
сільске господарство. Допомо�
га в отриманні польських, шен�
ген та робочих віз, реєстрації в
консульстві. Ліцензія МПСП №
АВ 389098.

м.Мукачево вул.Недецеї, 2
Тел. 0975500127, 0501357373

Проектування та виготовлен�
ня  камінів, печей, барбекю.

Ціна договірна.
Зверт. 0666680598, 0953345517.

Виконаємо якісно і на совість
такі види робіт плитка, гипсо�
картон, кладка, каміни, мангали,
барбекю та інше.

Звертатися 099�5236691.

Пропоную послуги
з перевезення весіль

на автомобілі HYUNDAI
 чорного кольору.

Тел. 050 997 39 86

Ліцензія Міністерства праці та соціальної політики України,
серія АВ389098 від 17.06.2008

Легальне працевлаштування за кордоном

ПОЛЬЩА
(ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ)

Робітники на сільське господарство (збір листового салату)
Зарплата 25 грн. у час, проживання безкоштовне.
Контракт на 5 місяців. Початок роботи з 01.05.13

Допомога в отриманні робочої польської візи
 та реєстрації в консульстві

м. Мукачево, вул. Недецеї, 2/3
 тел.: (097)55�00�127; (050)135�73�73

ву в районі  вул. Великогірної  (недале�
ко від дороги та комунікацій).  Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

мельна ділянка в с. Іванівціна вул. Лесі
Українки, 7 сотин , є фундамент 11х14
м. з будматеріалами.    Є газ. Світло,
поряд річка.

 Тел. 095�3283911, 0502739597
     Продається  (НЕДОРОГО!) ділянка

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.
     дачна ділянка на "Ловачці" у за�

водському кооперативі , 5 сотин землі,
20 дерев, недобудований підвал, не�
далеко від автобусної зупинки. Ціна
договірна.

Тел. 2�34�80. 066�7679935.
     Земельна ділянка  з садовим буди�

ночком  в урочищі "Ловачці". Ціна дого�
вірна. Тел 2�32�95, 050�5396080.



Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
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Звертайтеся:
Мукачево, (р�н «Паланок»)
вул.Петра Великого,11�1.
Тел. для довiдок: 4�95�11;

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999921  áåðåçíÿ  2013 ð.

¹11 (963)¹11 (963)¹11 (963)¹11 (963)¹11 (963)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

     Продається будинок по вул. Кубанській, 120 кв.м., частко�
во ремонт, 6 сот землі, можливе часткове оформлення кредиту.
Стартова ціна 60000 у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 12 ост (2 акта по 6 сот ) вул.

Свердлова, стартова ціна 24000 у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 7 сот  (14 м * 50 м )  вул.

Червоноармійська позаду 7 училища, окремий заїзд, ціна 23000
у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот для будівництва в с.

Лісарня, напроти новобудованого готельного комплексу, стар�
това ціна 15000 у.од.�торг. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот в с. Павшино поблизу

заправки Маркет, біля траси Мукачево�Берегово, стартова ціна
10000 у.од., можливий торг або обмін. тел 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот в с. В.Коропець маль�

овниче місто під лісом. Поруч газ, електрика, стартова ціна
12000 у.од.�торг. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 1,7 сот по вул. Недецеї з 2

цегляними гаражами, придатна для забудови в комерційних
цілях, всі документи, стартова ціна 32000 у.од.�торг, або обмін.
тел0661543416
     Продається земельна ділянка 17 сот, з нежилим приміщен�

ням на ній в центрі�пл. Миру 28 ( у дворі ), стартова ціна 65000
у.од.. тел. 0509425800
     Продаються складські приміщення по вул. Пряшівській,

промзона, поруч завод Будіндустрія, пл. 1200 кв.м. на ділянці 39
сот ( земля в оренді ) стартова ціна 25000 у.од., торг, можливий
обмін. тел. 0509425800
     Здається в оренду приміщення по вул. Пушкіна ( пішоход�

на зона ) площею 25 кв.м.  ( два приміщення 15 кв.м. та 10 кв.м.
) є телефон, інтернет, з ремонтом, стартова ціна 200 у.од. тел.
0509425800
     Здається в оренду гараж по вул. Недецеї тел. 0661543416.

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачений Державний акт  ІV�ЗК № 004076 на земельну

ділянку  в  с. Залуж, власником якої є гр. Свистунова Маргарита
Петрівна, вважати недійсним.
     У зв'язку з порушенням справи про банкрутство, печатки

та кутові штампи ВАТ „Мукачівський м’ясокомбінат" код
00443447 м.Мукачево, вул.Верховинська, 2, слід вважати не�
дійсними."

.

ММКП «Ремонтно�будівельне управління»

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

•  Шляхових робітників
•   Трактористів

Просимо звертатися по телефонах:
 2�35�54, 2�35�55

Головне управління юстиції
у Закарпатській області

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення тимчасово вакантної посади

ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА  на постійну посаду ДЕР�
ЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ міського відділу державної ви�
конавчої служби Мукачівського  міськрайонного управ�
ління  юстиції.

Вимоги:  вища  юридична освіта за освітньо�квалі�
фікаційним рівнем “Спеціаліст”, “Магістр”, стаж роботи
за фахом в державній службі на посаді державного ви�
конавця не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в
інших сферах управління не менше  3 років, навики ро�
боти на комп’ютері. Термін прийняття документів протя�
гом 30 календарних днів з дня оголошення про прове�
дення конкурсу. Додаткова інформація надається кадро�
вою службою.

За довідками звертатися: м.Ужгород, Головне
управління юстиції у Закарпатській області,

 пл. Народна 4, 6�ий поверх, каб. № 636
 тел. (222) 3�42�53.

Мукачівський міськрайонний суд
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади
СУДОВОГО РОЗПОРЯДНИКА.

Вимоги до кандидатів на посаду судового розпо�
рядника – вища освіта за спеціальністю “Правознав�
ство” з освітньо�кваліфікаційним рівнем не нижче
бакалавра, стаж роботи на державній службі в судо�
вих органах України не менше 2 років або загальний
стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Додаткова інформація щодо основних функціо�
нальних обов’язків, розміру, умов оплати праці, пе�
реліку питань для перевірки знання законодавства
тощо надається за телефоном 3�16�68.

Документи приймаються протягом 30 календар�
них днів з дня виходу публікації про оголошення кон�
курсу.

Наша адреса:
м. Мукачево, вул. Л.Толстого, 13 тел: (231)3�16�68

ПРОШУ ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ

ПАСПОРТ, втрачений 18 березня в центрі
міста, орієнтовоно на вул. Недецеї або пл.

Миру. Паспорт на ім’я  Мотринець Олександр
Васильович. Тел.: 050 548 62 15



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

11 (963)11 (963)11 (963)11 (963)11 (963)
 10 10 10 10 10 21 áåðåçíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Âèíî – íà÷àëî âñåõ ãðåõîâ. (Ìàãîìåò).Âèíî – íà÷àëî âñåõ ãðåõîâ. (Ìàãîìåò).Âèíî – íà÷àëî âñåõ ãðåõîâ. (Ìàãîìåò).Âèíî – íà÷àëî âñåõ ãðåõîâ. (Ìàãîìåò).Âèíî – íà÷àëî âñåõ ãðåõîâ. (Ìàãîìåò).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

×åêàºìî Âàñ çà àäðåñîþ: ì.Ìóêà÷åâî, âóë. ßð.Ìóäðîãî, 1-3
òåë.: 4-30-34; 5-46-31

   Äîäàòêîâ³ âíåñêè  äîïóñêàþòüñÿ.
% ñïëà÷óþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî Ïðè äîñòðîêîâîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó % íå íàðàõîâóþòüñÿ.
Ì³í³ìàëüíà ñóìà âêëàäó 1 000,00 ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ïîïîâíåííÿ 500,00 ãðèâåíü.

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß
!!!

ÀÊÖ²ß
!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 19 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

ðåíèé âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 16.30 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà".
12.30, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05, 22.10
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.15, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-
6. Ñìåð÷". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.20
Õ/ô "Ï³ä óê³ñ" (2). 01.10 Ïðîâîêà-
òîð. 02.05 Õ/ô "Ïàðàíîéÿ" (2). 03.50
Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.20, 02.00 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". 16.10 "Ïîêè ùå íå ï³çíî".
17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.55, 01.10 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Æóðîâ". 23.30
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.05 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.20 "Ì³ñüê³ ï³æîíè". "Ë³ëëåõàì-
ìåð".

ÑÒÁ
08.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 10.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ç³ðêîâ³ òàòóñ³". 11.05 Õ/ô "Áóäèíîê
íà óçá³÷÷³" (1). 13.05 "ÌàñòåðØåô -
2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 Ò/ñ "Ìàòè é ìà÷óõà" (1).
22.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".

00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.20
Ò/ñ "Çàãàëüíà òåðàï³ÿ" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Ëÿãàâèé" (1). 12.00, 04.25
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.35,
23.30 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³"
(1). 00.30 Ò/ñ "¥ð³ìì" (2). 01.20 Õ/ô
"Íåíàðîäæåíèé" (2). 02.40 Ò/ñ "Áåç-
ìîâíèé ñâ³äîê - 2" (2).

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00, 16.05 Ò/ñ "Ðà-
íåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Åëë³

20.00 Ò/ñ "Ùîäåííèê äîêòîðà Çàé-
öåâî¿". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". .22.00 Ðå-
â³çîð 2 . 00.20 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàì-
ï³ðà 3" (2). 01.15 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ
3". 02.00 Ò/ñ "Øîó Á³ëëà Åíãâàëà".
02.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.50,
03.40 Çîíà íî÷³. 02.55 Äå òè, Óêðà¿-
íà?

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 26 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 06.25 Àã-
ðîÅðà. 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-
äîìó. 07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Åðà
áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿íà on line.
07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíå-
ñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "Î.Áàðèê³í.
Íåçàê³í÷åíèé êîíöåðò". 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 10.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåð-
íåííÿ". 12.35 Íîâèíè. 12.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 13.05 Êðîê äî ç³ðîê. 13.50
Õ/ô "Ïðîôåñ³ÿ-ñë³ä÷èé" 2ñ. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.35 Íàóêà. 15.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 16.00 Õ/ô "Ðó¿-
íè ñòð³ëÿþòü" 3, 4ñ.. 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.55 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.35
Çäîðîâåíüê³ áóëè. 20.05 221. Åêñò-
ðåíèé âèêëèê. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí-
³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.25 Ñîö³àëüíå øîó "Àä-
ðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.25 Õóä. ô³ëüì "Êëþ÷³ â³ä
áåçîäí³". 1 c 00.25 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.45 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.45, 03.10 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 07.30, 08.05,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00,
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2" (1). 11.55,
12.50, 20.15, 21.15 Ò/ñ
"Ëºäí³êîâ". 13.50, 14.50,
03.25, 04.15 "Íå áðåøè ìåí³ -
3". 15.55, 05.05 "Ïðîñòîøîó ç
Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45,
00.00 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.15
"Ì³íÿþ æ³íêó-7". 00.25 Õ/ô
"Çàáëóêàëèé" (2). 01.55 Áîéî-
âèê "Ðåêåòèð" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Â³äïëàòà". 12.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì . Êà-
íåâñüêèì". 13.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
.14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä" 15.45 Ò/ñ
"Àíþòà". 17.40 Ò/ñ "Ñâàòè 3" (1).
18.55 Ò/ñ "Ñâàòè 3" Çàêë. ñåð³ÿ.
20.00, 03.15 "Ïîäðîáèö³". 20.45
Ôóòáîë. Çá³ðíà Óêðà¿íè - çá³ðíà
Ìîëäîâè. 22.55 Õ/ô "Ìè ç ìàéáóò-
íüîãî" (1). 01.20 Õ/ô "Ïàãîðá" (2).
03.45 Ä/ô "Ôàòàëüíà ðîëü Îëåê-
ñàíäðà Ôàòþøèíà". 04.35 Ä/ô "ß
áóäó âàì ñíèòèñÿ. Ìèêèòà Ìèõàé-
ëîâñüêèé".

 ICTV
04.50, 06.30, 02.00, 03.45 Ïîãîäà.
04.55 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/ñ "Òàêñ³".
.07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà" 07.45 Åêñò-

13.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.20, 02.10 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". 16.10 "Ïîêè ùå íå ï³çíî".
17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
18.40, 03.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.55, 01.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Æóðîâ". 23.30
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.05 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.20 "Áëèñê ³ âáîã³ñòü êîðîëå-
âè êîìåä³¿".

ÑÒÁ
06.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.10 Õ/ô "Ëåêö³¿ äëÿ äîìîãîñïîäà-
ðîê" (1). 11.35 "ÌàñòåðØåô - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
.21.00 Ò/ñ "Ìàòè é ìà÷óõà" (1) 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 23.40 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 00.35 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.35 Ò/ñ "Çàãàëüíà òåðà-
ï³ÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 13.50,
17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ìîº
êîõàíå ÷óäîâèñüêî" (1). 15.20 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00, 04.25 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ïðîô³ëü
óáèâö³" (1). 22.50 Õ/ô "Íåíàðîäæå-
íèé" (2). 00.35 Õ/ô "Äåííå ñâ³òëî"
(2). 02.40 Ò/ñ "Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2"
(2).

Ò Å Ò
07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ"
(1). .07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.00,
16.05 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.00 Ò/ñ "Åëë³ ÌàêÁ³ë" (1). 12.55
Ëÿëå÷êà 2. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñ-
íà íÿíÿ" (1). 15.30, 19.55 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 17.10, 01.25 Äîñâ³äîñ 2.
17.45 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 18.15, 21.00
Â³òàëüêà. 18.55 ÁàðÄàê 3. 19.30
Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ. 22.20 Âåëè-
êà ð³çíèöÿ. 23.00 Äóðíºâ+1. 23.25
ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê"
(2). 01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50 Áàáó-
íè & ä³äóíè. 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "7 äí³â" .
.11.10 - Ïðîãíîç ïîãîäè 11.15 - Ò/ñ.
12.25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ" . . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîí-
öåðò . 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. .17.00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð"
17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 20.00 - Ê³íîâå÷³ð ç ì-
ñòóä³î. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05
- Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Ðåïîðòåð.
09.00 Õ/ô "Ëþäèíà-Ïàâóê 2". 11.45,
17.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.30 Ì/c "Êà-
÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45
Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 16.45 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.35, 00.10 Ñïîðòðåïîðòåð.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 25 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 06.25 Àã-
ðîÅðà. 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-
äîìó. 07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Ã³ãà-
áàéò. 07.25 Êðà¿íà on line. 07.30 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíåñó. 07.45 Ê³íî-
æóðíàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15 Äîê.
ô³ëüì "Î.Ñàôîíîâà. Ó ïîøóêàõ êî-
õàííÿ". 09.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
09.40 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ".
11.55 Áåç öåíçóðè. 12.20 Íîâèíè.
12.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.40 Õàé ùàñ-
òèòü. 13.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 13.20
Òåìíèé ñèëóåò.  13.30 Õ/ô "Ïðî-
ôåñ³ÿ-ñë³ä÷èé" 1ñ. 14.40 Â³êíî â
Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews .15.35
Íàóêà. 15.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 16.00 Õ/ô "Ðó¿íè ñòð³ëÿþòü" 1,
2ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55 Àãðî-
News. 19.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.25
Ñ³ëüðàäà. 19.45 Â³òàñ. "Ìàìà òà
ñèí". 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ".
22.30 Êíèãà.ua. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.15, 01.10 Ñïîðò.
23.25 Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.25 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 00.45 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.30 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20, 03.45 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 07.25 Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00,
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà - 2" (1). 12.05 Õ/ô "Êàëà÷³".
13.50, 14.50, 04.00, 04.50 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 3". 15.55 "Ïðîñòîøîó ç
Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45, 23.40
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15, 21.10 Ò/ñ
"Ëºäí³êîâ". 22.10, 01.25 "Ãðîø³".
00.05 Õ/ô "Äîêòîð Äóë³òòë - 2" (1).
02.15 Õ/ô "Òðèíàäöÿòü" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Îäèí íà âñ³õ" (1). 13.15
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.10 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00
"Æäè ìåíÿ". 17.45 Ò/ñ "Ñâàòè 3" (1).
18.55 Ò/ñ "Ñâàòè 3". 20.00, 04.30
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Îäíîëþáè".
00.50 "Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³î-
äó". 01.30 Õ/ô "Äð³ò ï³ä íàïðóãîþ"
(2).

 ICTV
05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.25, 06.35, 02.10, 03.15 Ïîãîäà.
05.30 Ñâ³òàíîê. 06.30, 07.40 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ôàêòè òèæíÿ.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25,
01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00
Õ/ô "Êëþ÷ ñàëàìàíäðè". 12.05,
13.00 Õ/ô "Ñêàðá Àìàçîíêè". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.20, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷". 16.35
Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 23.20, 03.20 Ñâîáîäà
ñëîâà. 02.15 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"

IÍÒÅÐ
 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Â³äïëàòà". 12.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
. 14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä"15.45 Ò/ñ
"Àíþòà". 17.40 Ò/ñ "Ñâàòè 3" (1).
18.55 Ò/ñ "Ñâàòè 5". 20.00, 04.35
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Îäíîëþáè".
01.10 Õ/ô "² ïðèéøîâ ïàâóê" (2).
02.45 Õ/ô "Ï'ÿíèé ñâ³òàíîê" (2).

 ICTV
04.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
04.55, 06.35, 02.05, 03.35 Ïîãîäà.
05.00 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. .06.40 Ò/ñ
"Òàêñ³" 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45
Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 16.30 Ò/ñ "Óáèâ÷à
ñèëà". 12.35, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.15, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Ó ïåêë³"
(2). 01.20 Êðèì³íàëüíèé îáëîì.
02.10 Õ/ô "Ï³ä óê³ñ" (2). 03.40 Ò/ñ
"Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.20, 02.10 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð".  16.10 "Ïîêè ùå íå ï³çíî".
17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
18.40, 03.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.55, 01.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Æóðîâ". 23.30
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.05 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.20 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàí-
íÿ.

ÑÒÁ
06.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.35,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêè
ïîçà çàêîíîì". 10.55 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 12.50 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". . 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Ìàòè é ìà÷ó-
õà" (1). 22.25 "Õàòà íà òàòà". 00.20
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.15 Ò/ñ "Çà-
ãàëüíà òåðàï³ÿ" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³"
(1). 12.00, 04.25 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 14.35, 23.30 Ò/ñ "Ïîä-
ðóææÿ" (1). 15.35, 03.00 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 00.30 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé
ñåçîí" (2). 01.20 Õ/ô "Ó ïðîëüîò³"
(2).

Ò Å Ò
 07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-

òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00, 16.05
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). .10.00 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1) 11.00
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Åëë³
ÌàêÁ³ë" (1). 12.55 Ëÿëå÷êà
2.13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 17.10, 01.25 Äîñ-
â³äîñ 2. 17.45, 23.00 ×îðò³-
âíÿ ùîäíÿ. 18.15, 21.00
Â³òàëüêà. . 18.55 ÁàðÄàê
319.30 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåê-
ö³ÿ. 19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!
22.20 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.25
ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðè-
òóëîê" (2). 01.00 Òâîþ
ìàìó!. 01.50 Áàáóíè & ä³äó-
íè. 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-
ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
11:05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-

äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  Äîê/ñ . 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà. 20.00 - "Ë³êàðñüêà òîð-
áèíêà" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â 10-
êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50
-  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
18.55, 00.30 Ïîãîäà. 09.00, 20.00
Ò/ñ "Ùîäåííèê äîêòîðà Çàéöåâî¿".
10.00, 15.40 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 11.00,
17.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè". .13.25 Ì/c "Êà-
÷èí³ ³ñòîð³¿" 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 16.40,
23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.35, 00.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
00.35 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3" (2).

ÌàêÁ³ë" (1). 12.55 Ëÿëå÷êà 2. 13.55
Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 15.30,
19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.10,
01.25 Äîñâ³äîñ 2. 17.45, 23.00 ×îð-
ò³âíÿ ùîäíÿ. 18.15, 21.00 Â³òàëüêà.
18.55 ÁàðÄàê 3. 19.30 Áîãèíÿ. Íîâà
êîëåêö³ÿ. 22.20 Âåëèêà ð³çíèöÿ.
23.25 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðè-
òóëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50
Áàáóíè & ä³äóíè.

  «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 -  Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" . 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷-
³ðíÿ êàçêà . 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00
- Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 18.55, 00.35 Ïî-
ãîäà. 09.00, 20.00 Ò/ñ "Ùîäåííèê
äîêòîðà Çàéöåâî¿". 10.00, 15.40 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 11.00, 17.50 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.25 Ì/c "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
.14.45 Ò/ñ "Äðóç³" 16.45, 23.05 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð". 19.35, 00.30 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 00.40 Ò/
ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3" (2). 01.35
Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.20 Ò/ñ
"Øîó Á³ëëà Åíãâàëà". 03.00, 03.45
Çîíà íî÷³. 03.05 Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ
çà÷èíàºòüñÿ î 18.00. 03.15 ß, ìèë-
³ñòþ Áîæîþ, ïàí âîçíèé. 03.55

Çåìö³.
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06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 06.25 Àã-
ðîÅðà. 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-
äîìó. 07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Ã³ãà-
áàéò. 07.25 Êðà¿íà on line. 07.30
Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíåñó.
07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíà-
òè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "Í.Á³ëîõâîñ-
òèêîâà. Áåç ãó÷íèõ ñë³â". 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Óðÿä íà çâ'ÿç-
êó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 12.30 Íîâèíè.
12.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.50 Êîíò-
ðîëüíà ðîáîòà. 13.15 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 13.45 Õ/ô "Ïðîôåñ³ÿ-ñë³ä÷èé"
3ñ.. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.30 Íà-
óêà. 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.50 Õ/ô "Ðó¿íè ñòð³ëÿþòü" 5,
6ñ. (çàêëþ÷í.). 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò
ñïîðòó. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10
Ïðî ãîëîâíå. 19.30 Áåç öåíçóðè.
20.00 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 20.50 Ìå-
ãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.

21.30 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
22.25 Ñâ³òëî. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.25 Õóä. ô³ëüì "Êëþ÷³ â³ä áå-
çîäí³". 2 c. 00.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.45 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî
ãîëîâíå. 02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 11.55, 12.50, 20.15, 21.15 Ò/ñ
"Ëºäí³êîâ". 13.50, 02.20 "Íå áðåøè
ìåí³ - 3". 14.50, 03.10 "Íå áðåøè
ìåí³ - 2". 15.55, 04.00 "Ïðîñòîøîó
ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45, 23.50
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.15, 01.30
"²ëþç³ÿ áåçïåêè. Íå ò³ëüêè ì'ÿñîì".
00.15 Õ/ô "Ðåêåòèð" (1).
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.30
Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 12.30, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.15, 20.10 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Ø³ñòü êóëü"
(2). 01.40 Åêñòðåíèé âèêëèê. 02.30
Õ/ô "Ñïåö³àëüíå çàâäàííÿ" (2).
04.00 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!". 13.00
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.20, 03.45 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". .16.10 "Ïîêè ùå íå ï³çíî".
17.00 "×åêàé íà ìåíå". 18.40 "Ëþ-
äèíà ³ çàêîí". . 19.50 "Ïîëå ÷ó-

äåñ"21.00 "×àñ". 21.30 "Äâ³ ç³ðêè".
23.05 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". .00.00 Õ/ô
"Àìåðèêàíåöü" 01.40 Õ/ô "Øàîë³íü".
04.30 Õ/ô "Ã³ñòü ³ç Êóáàí³".

ÑÒÁ
07.10 Õ/ô "Ïîïåëþøêà ³ç Çàïðóääÿ"
(1). 09.10 Õ/ô "Ä³âî÷à âå÷³ðêà" (1).
17.50, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00
Õ/ô "²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ" (1). 20.00, 22.35 "Õîëîñòÿê -
3". 00.00 "ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ
×åõîâîþ". 01.05 Õ/ô "Òîðêíóòèñÿ
íåáà". 02.40 Ò/ñ "Çàãàëüíà òåðàï³ÿ"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³" (1).
12.00, 04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 14.35 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.50 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³ - 2" (2). 01.30 Õ/ô "Íàñ çàðà-
õîâàíî!" (2). 02.55 Ëàñêàâî ïðîñè-
ìî.

Ò Å Ò
 07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/
ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.00, 16.05
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³
æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.00 Ò/ñ "Åëë³ ÌàêÁ³ë" (1). 12.55
Ëÿëå÷êà 2. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñ-
íà íÿíÿ" (1). 17.10, 01.25 10 êðîê³â
äî êîõàííÿ. 18.15, 20.30 Â³òàëüêà.
18.55 Îäíà çà âñ³õ. 19.55 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 21.30 Ùî ÿêùî?. 21.55
Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00 ×îðò³âíÿ
ùîäíÿ. 23.25 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00
Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2).  01.00
Äóðíºâ+1. 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -"Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Õ/ô.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - "Ùî-
äåííèê çäîðîâ'ÿ" . 14.00 -  " Ê³íîìà-
ã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô.
18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà
çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
18.55, 00.30 Ïîãîäà. 09.00, 20.00
Ò/ñ "Ùîäåííèê äîêòîðà Çàéöåâî¿".
10.00, 15.40 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 11.00,
17.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25 Ì/c "Êà-

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.35 Ïîä³¿. 07.10 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 08.10 Íàéðîçóìí³øèé.
10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00 Íàéêðà-
ùèé êóõàð íà ñåë³ - 2. 12.00 Ò/ñ
"Äîðîæí³é ïàòðóëü - 3" (1). 15.00 Õ/
ô "Á³ëà ñóêíÿ" (1). 17.00 Õ/ô "Ôîð-
ìóëà ùàñòÿ" (1). 19.20 Õ/ô "Îñîáè-
ñòà ñïðàâà ìàéîðà Áàðàíîâà" (1).
21.20 Ò/ñ "Øàìàí" (2). 01.00, 03.55
Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ - 2" (2).

Ò Å Ò
07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "²íä³éñüê³ áàéêè" (1). 11.50 Ò/ñ
"Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 13.35 Ò/ñ
"Ïîëîâèíêè" (1). 15.00 Ì/ô "Àñòðî-

áîé" (1). 16.55 Õ/ô "Òèì÷àñîâî âàã-
³òíà" (1). 18.50 Õ/ô "Îäíîãî ðàçó â
Ðèì³" (2). 20.45 Â³òàëüêà. 22.20 Ùî
ÿêùî?. 23.00 Õ/ô "Ä³òè êóêóðóäçè"
(3). 00.55 Õ/ô "Ôðàíêåíøòåéí ó êî-
ëåäæ³" (1). 02.25 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ . 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 11:05 -
"Òî÷êà çîðó" . .12:00 - Äîê/ñ . 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîê/ñ. 18:00 - Êîíöåðò. 19:00 -
Íîâèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè
"×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î" . 23:35 - Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.05, 10.00 Ðåâ³çîð 2. 11.55
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 13.40 Ëþäè ÕÅ.
14.00 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàé-
íà Þêðàéíà. .15.35 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì" 18.05 Õ/ô "Ñêóá³-Äó". 20.00
Õ/ô "Ñîëò". 22.00 Õòî çâåðõó?-2.
23.40 Õ/ô "Ì³ñ Í³õòî" (2). 01.35
Ñïîðòðåïîðòåð. 01.40 Ò/ñ "Øîó
Á³ëëà Åíãâàëà". .02.35, 04.10, 05.00
Çîíà íî÷³ 03.20 Óêðà¿íö³ Â³ðà. 04.15
Ïðèñòðàñò³ íàâêîëî ñèìâîë³êè.
04.30 Êè¿â íà ìåæ³ ñòîë³òü.

ÍÅÄ²Ëß, 31 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.10 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 07.40 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 09.05 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 09.25 Áëèæ÷å äî íàðîäó.
09.55 Ïîäîðîæóºìî ñâ³òîì ç
Þ.Àêóí³íîþ. 10.25 Êðîê äî ç³ðîê. .
11.10 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 12.00
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 13.00 Êàðàîêå
äëÿ äîðîñëèõ. 13.55 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 14.50 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà "Ç Äíåì ÒåÁå!". 15.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 16.20 Êîíöåðò
ïàì'ÿò³ Ì.Ìîçãîâîãî. "Ìð³ÿëîñü,
áàæàëîñü, íå çáóëîñÿ". 17.55 Áå-
íåô³ñ êîìïîçèòîðà Í³êîëî. 20.10
Áåç öåíçóðè. 20.40 Ãîëîâíèé àð-
ãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.40 Òî÷êà
çîðó. 22.05 À.Êóäëàé. "Ñïàñèá³ çà
ëþáîâ". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè.
23.35 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 00.45
Êëóá ãóìîðó. 01.20 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 02.00 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.

 Êàíàë «1+1»
07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò
+". 09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà".
10.10 Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.15,
10.40 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.05
"Ãàñòðîíîì³÷í³ ïîäîðîæ³ ç Þë³ºþ
Âèñîöüêîþ. Âåíåö³ÿ". 11.45 "Íåä³ëÿ
ç Êâàðòàëîì". 12.40 "Ø³ñòü êàäð³â".
13.10 "Ì³íÿþ æ³íêó-7". 14.40, 15.50,
17.00, 18.20 Ò/ñ "Ñâàòè-6" (1). 19.30
"ÒÑÍ-òèæäåíü". 20.15 "Ãîëîñ êðà¿íè
- 3". 22.30 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.30

"Ùî? Äå? Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè". 00.45
Õ/ô "×îëîâ³ê ó ïîøóêàõ åðîòèêè" (3).
02.25 Õ/ô "×óæèé - 3" (2).

IÍÒÅÐ
06.05 Õ/ô "Ïðèãîäè Ãåðêóëåñà"

(1). 07.35 Ì/ô "Øðåê" (1). 09.30
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
10.05 "Ñìà÷íå ïîáà÷åííÿ". 11.05
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà"". 13.05 Ò/ñ "Íàéêðàñèâ-
³øà 2" 1-4 ññ. Çàêë. ñåð³ÿ (1). 16.55
"Íîâîð³÷íèé âå÷³ð ç Ì.Ãàëê³íèì ³
Ì.Áàñêîâèì". 20.00, 03.55 "Ïîäðî-
áèö³ òèæíÿ". 21.00 "Âåëèê³ òàíö³".
23.25 Õ/ô "Ä³â÷èíêà" (2). 02.05 Õ/ô
"Â³í ñêàçàâ, âîíà ñêàçàëà" (2). 04.35

Ä/ô "Ëþáîâ, ÿê ïîêàðàííÿ".

 ICTV
05.35, 05.55 Ïîãîäà. 05.40 Ôàêòè.
06.00 Ñâ³òàíîê. 07.00 Êâàðòèðíå
ïèòàííÿ. 07.50 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-

íñüêè. 08.15 Äà÷à. 08.50 Îñíîâ-
íèé ³íñòèíêò. 09.30 Îë³ìï³Ëÿïè.
10.35 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.05 Ò/ñ
"Ñïåöíàç". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
19.30 Õ/ô "Ñêàðá íàö³¿". 22.10 Õ/ô
"Ñêàðá íàö³¿-2: Êíèãà òàºìíèöü".
00.45 Õ/ô "Ãîëîäíèé êðîëèê ñòðè-
áàº" (2). 02.30 Õ/ô "Ç ÷èñòîãî àð-
êóøà" (2). 03.55 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
08.10 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!". 08.45
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 08.55 "Çäî-
ðîâ'ÿ". 10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
10.30 "Äîêè âñ³ âäîìà". 11.25 "Ôà-
çåíäà". 12.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæè-
âàííÿ. "×óæ³ ãðîø³". 13.20 "Îëåê-
ñàíäð Çáðóºâ. Æèòòÿ çà ïðàâè-
ëàìè òà áåç". 14.20 Õ/ô "Òè â ìåíå
ºäèíà". 16.15 "Ôîðò Áîÿðä". 17.55
"Îäèí â îäèí!". 21.00 Íåä³ëüíèé
"×àñ". 22.00 "Êëóá Âåñåëèõ ³
Êì³òëèâèõ". Âèùà ë³ãà. 00.00 "Ïî-
çíåð". 01.00 Õ/ô "Îñîáëèâîñò³ íà-
ö³îíàëüíîãî ïîëþâàííÿ â çèìîâèé
ïåð³îä".. 02.15 Õ/ô "Âàð³àíò
"Çîìá³". 03.40 Õ/ô "Ïðî êîòà..."

ÑÒÁ
05.25, 01.50 Õ/ô "Êóõîâàðêà" (1).
06.35 "¯ìî âäîìà". 07.35 "Êóë³íàð-
íà äèíàñò³ÿ". 09.55 "Êàðàîêå íà Ìàé-
äàí³". 10.55 Ò/ñ "Ìàòè é ìà÷óõà" (1).
15.30 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". .20.00 "Îäèí
çà âñ³õ" 22.00 Õ/ô "Äîìðîá³òíèöÿ"
(1). 23.55 Õ/ô "Ïîïåëþøêà ³ç Çàï-
ðóääÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Õ/ô "Ôîðìóëà ùàñòÿ" (1).
09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿
åêðàíó. 11.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 3" (1). 12.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 4" (1). 14.00 Íàéðîçóìí³øèé. 15.50,
20.00 Ò/ñ "Áàãàòòÿ íà ñí³ãó" (1).
19.00, 03.50 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.50 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 23.00 Òîê-øîó
"Âåëèêèé ôóòáîë". 00.30 Ò/ñ "Øàõòà"
(2). 02.25, 04.35 Ò/ñ "Øàìàí" (2).

Ò Å Ò
07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "²íä³éñüê³ áàéêè" (1). 11.05 Ì/ô
"Ë³êàð Àéáîë³ò" (1). 13.05 Ì/ô "Àñò-
ðîáîé" (1). 15.00 Õ/ô "Àêâàìàðèí"
(1). 17.05 Õ/ô "Ìîäíà ìàòóñÿ" (1).
19.40 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 20.40
Â³òàëüêà. 22.00 Âåñåë³ ìàìçåë³.
23.00 Õ/ô "Áëîíäèíêàìè íå íàðîä-
æóþòüñÿ" (2). 01.00 Õ/ô "Êðóòèé
Äæî" (1). 02.35 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ . 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" .
11:00 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 13:00 - Õ/ô. .14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ . 15:00 - Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30
- Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
"7 äí³â". 21:10 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 22:35 - Õ/ô . 00.20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.25 Ì/c "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³
Øòàíè". 09.00 Ì/c "Ï³íãâ³íè ç Ìà-
äàãàñêàðó". 10.00 Õ/ô "Ñêóá³-Äó".
11.45, 22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó.
13.15 Õòî çâåðõó?-2. 15.10 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 17.20 Õ/ô "Ñîëò".
.19.20 Õ/ô "Ì³ñòåð ³ ì³ññ³ñ Ñì³ò"
23.25 Õ/ô "Àðì³éñüê³ ïðèãîäè". 01.20
Ñïîðòðåïîðòåð. .01.25 Ò/ñ "Åâðè-
êà" 02.20, 03.20 Çîíà íî÷³. 02.25
Çàïîð³çüêà Ñ³÷. Âèòîêè. 02.35 Çî-
ðÿíèé ÷àñ êîçàöòâà. 02.50 Êîçà÷-
÷èíà ðó¿íà. 03.05 Òàì íà ãîð³ ñ³÷
³äå. 03.25 Ìåäèöèíà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.
03.40 Ñëîâî ³ ç³ëëÿ. 03.55 Áëàãî-
ä³éíà ìåäèöèíà. 04.10 Ïàìÿòàé ïðî
æèòòÿ.

19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 00.45 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé
ñåçîí" (2). 01.25 Õ/ô "Â³í, ÿ òà éîãî
äðóç³" (2).

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00, 16.05 Ò/ñ "Ðà-
íåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Åëë³
ÌàêÁ³ë" (1). 12.55 Ëÿëå÷êà 2. 13.55
Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 17.10,
01.25 Äîñâ³äîñ 2. 17.45, 23.00 ×îð-
ò³âíÿ ùîäíÿ. 18.15, 21.00 Â³òàëüêà.
18.55 ÁàðÄàê 3. 19.30 Áîãèíÿ. Íîâà
êîëåêö³ÿ. 19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!
22.20 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.25 Ìîñ-
ÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2).
01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50 Áàáóíè &
ä³äóíè. 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -"Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.05 - Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà"
. 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 14:00
- Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14:45
-  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50 - Ì/ô.
18:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.. 20.00 -
Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/
ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 18.55, 00.30 Ïîãîäà. 09.00,
20.00 Ò/ñ "Ùîäåííèê äîêòîðà Çàé-
öåâî¿". 10.00, 15.40 Ò/ñ "Êàäåòñòâî".
11.00, 17.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè". . 13.25
Ì/c "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.45 Ò/ñ
"Äðóç³". 16.40, 23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.35, 00.25 Ñïîðòðåïîðòåð.
21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 00.35 Ò/ñ "Ùî-
äåííèêè âàìï³ðà 3" (2). 01.30 Ò/ñ
"Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.15 Ò/ñ "Øîó
Á³ëëà Åíãâàëà". 03.00 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 03.05 Çîíà íî÷³. 03.10
Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàðòèíè.

Ï’ßÒÍÈÖß, 29 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
 07.40 Åðà á³çíåñó. 07.45 Ê³íîæóð-
íàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15 Äîê.
ô³ëüì "Î.Ñîëîâåé. Ðàáà êîõàííÿ".
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Ò/ñ "Ìà-
ðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 12.20 Íîâèíè.
12.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.35 Àäðåíàë³í.
14.05 Õ/ô "Ïðîôåñ³ÿ-ñë³ä÷èé" 5ñ..
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.25 Îêîëèöÿ. 16.00 Õ/ô "²âàí Áà-
áóøê³í" 3, 4ñ.(çàêëþ÷í). 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ñâ³ò ñïîðòó. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.35 Óêðà¿íñü-
êèé ðåòðî-õ³ò. 10+10. 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Ôîëüê-
music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Õóä.
ô³ëüì "Êëþ÷³ â³ä áåçîäí³". 4 c . 00.10
Õóä. ô³ëüì "Êëþ÷³ â³ä áåçîäí³". 5 c.
01.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.05 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 11.55, 12.50 Ò/ñ "Ëºäí³êîâ".
13.50, 14.50 "Íå áðåøè ìåí³ - 2".
15.55 "Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáó-
íîâèì". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 20.40
"Âå÷³ðí³é Êè¿â". 22.35 Õ/ô "×óæ³" (2).
01.25 Õ/ô "×óæèé - 3" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Â³äïëàòà". 12.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
. 14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 Ò/ñ
"Àíþòà". 17.40, 19.00 Ò/ñ "Ñâàòè 5".
20.00, 03.45 "Ïîäðîáèö³". 20.30
"Øóñòåð Live". 00.30 Õ/ô "Íà ÷óæ³é
ñìóç³" (1). 02.15 Õ/ô "Äîêè íå ç³ãðàâ
ó ÿùèê" (1). 04.15 Ä/ô "Ìèêèòà Ìè-
õàëêîâ. Ñàì³ ç âóñàìè".

 ICTV
04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 04.45,
06.25, 02.25, 03.55 Ïîãîäà. 04.50
Ôàêòè. 05.15 Ñâ³òàíîê. 06.20, 07.35
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55
Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-10.

÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 16.45,
23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.35, 00.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
22.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.35 Ò/ñ "Ùî-
äåííèêè âàìï³ðà 3" (2). 01.30 Ò/ñ
"Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.20 Ò/ñ "Øîó
Á³ëëà Åíãâàëà". 03.00, 03.45, 04.30
Çîíà íî÷³. 03.05 Ç³ðêà Âàâ³ëîâà.
03.50 Óêðà¿íñüêèé Ñîëîìîí, àáî
Óêðà¿íñüêà ïðàâäà ³ çàêîí. 04.05
Âèäðÿïàòèñÿ íà ïîïà. 04.20 Áèé,
õòî öíîòëèâèé. 04.35 Âòðà÷åí³ ïðà-
âà. 04.50 Ìàãäåáóðçüê³ õðîí³êè.

ÑÓÁÎÒÀ, 30 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.00 Êîíöåðò "Î.Áàðèê³í. Íå çàáó-
âàé äðóãà...". 08.25 Ïàíÿíêà ³ êóë-

³íàð. 09.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.25
Äîñâ³ä. .10.45 Õ/ô "Áðîíçîâèé ïòàõ"
14.20 "Ñåêðåòè óñï³õó"ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ. 14.50 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîð-
äîíà. 15.50 Çîëîòèé ãóñàê. 16.25
Åíåðãîáëîê. 16.35 "Ëþäèíà ðîêó-
2012". Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ.
20.50 Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Áåç öåíçóðè. 22.00 Êàáì³í:
ïîä³ÿ òèæíÿ. 22.10 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.30 Åðà çäîðî-
â'ÿ.  23.50 Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.40
Êëóá ãóìîðó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.
01.45 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ
òà Ê.Ãíàòåíêîì.

Êàíàë «1+1»
06.25 Õ/ô "Êðóòèé ïîâîðîò" (1).
08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî
òàì?" 10.10 Ì/ô "Åíãð³ Áåðäñ". 10.15,
10.40 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì". 12.00
"Òà÷êè". 12.25 "Ãîëîñ êðà¿íè -3".
14.35 Õ/ô "Äîêòîð Äóë³òòë - 3" (1).
16.30 "Âå÷³ðí³é Êè¿â". 18.30 "Ðîçñì-
³øè êîì³êà". 19.30, 03.50 "ÒÑÍ".
20.00, 04.25 Õ/ô "Êâàíò ìèëîñåðäÿ"
(2). 22.10 Õ/ô "Âèêðàñòè çà 60 ñå-
êóíä" (2). 00.30 Õ/ô "Âåëèêèé ñîë-
äàò" (2). 02.15 Õ/ô "Â³äïóñòè ìåíå"
(1).

IÍÒÅÐ
09.55 "Æäè ìåíÿ". 11.25 "Âåëèê³
òàíö³". 14.10 Ò/ñ "Íàéêðàñèâ³øà" 1-
4 ññ. Çàêë. ñåð³ÿ (1). 18.00 Êîíöåðò
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà"". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30
"Þâ³ëåéíèé êîíöåðò Þ.Àíòîíîâà â
Êðåìë³" Ïðåì'ºðà. 00.20 . Õ/ô "Ïî-
ãðàáóâàííÿ ïî-³òàë³éñüêè" (1). 02.20
Õ/ô "Çà ìåæåþ" (2).

ICTV
04.50, 05.25 Ïîãîäà. 04.55 Ôàêòè.
05.30 Ñâ³òàíîê. 06.30 Êîçèðíå æèò-
òÿ. 06.55 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6.
Ñìåð÷". 08.55 Ç³ðêà YouTube. 10.00
Äà÷à. 10.40 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ.
11.40 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 12.40 Çà êåð-
ìîì. 13.05 Ò/ñ "Ï³ä çëèâîþ êóëü".
17.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Ò/ñ "Ñïåöíàç".
02.20 Õ/ô "Ø³ñòü êóëü" (2).

ÎÐÒ
08.00 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
08.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãî-
äè".08.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
09.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.15
"Ñìàê". 10.55 "Íàðîäæåííÿ ëåãåí-
äè. "Ïîêðîâñüê³ âîðîòà". 12.15 "Àá-
ðàêàäàáðà". 15.15 Õ/ô "Ïîêðîâñüê³
âîðîòà". 18.15 "Óãàäàé ìåëîä³þ".
18.50 Ò/ñ "Îñòàííÿ çóñòð³÷". 21.00
"×àñ". 21.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³".
23.05 "Yesterday live". 00.05 "Ì³ñüê³
ï³æîíè". Ñóïåðíîâèé Øåðëîê
Õîëìñ. "Åëåìåíòàðíî". 00.50 Õ/ô
"Ëþáîâ òà ³íø³ îáñòàâèíè". 02.30 Õ/
ô "Øàíñ".

ÑÒÁ
08.05 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.00
"¯ìî âäîìà". 10.05 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
10.45 "Õàòà íà òàòà". 12.35 "Õîëîñòÿê
- 3". 15.55 "ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ
×åõîâîþ". 17.00 Õ/ô "²âàí
Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ" (1).
19.00 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 22.20
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".

01.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.15
Ò/ñ "Øîó Á³ëëà Åíãâàëà". 03.00
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.05, 04.05
Çîíà íî÷³. 03.10 Áëàãîñëîâëÿþ ³
ìîëþñÿ. 03.35 Ìèòðîïîëèò Äìèòðî
Ìîãèëà.

×ÅÒÂÅÐ, 28 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 06.25 Àã-
ðîÅðà. 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-
äîìó. 07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Åðà
áóä³âíèöòâà. .07.25 Êðà¿íà on line
07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíå-
ñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "Â.Ñòðæåëü-
÷èê. Âåëüìîæíèé ïàí ðàäÿíñüêîãî
åêðàíó". 09.00 Ïîãîäà. 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Ò/ñ "Ìàðóñÿ.
Ïîâåðíåííÿ". 12.30 Íîâèíè. 12.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.50 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 13.05 Çäîðîâ'ÿ. 13.55 Õ/ô "Ïðî-
ôåñ³ÿ-ñë³ä÷èé" 4ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.35 Íàóêà. 15.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 16.00 Õ/ô "²âàí Áà-
áóøê³í" 1, 2ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó.
18.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãî-
ëîâíå. 19.35 221. Åêñòðåíèé âèê-
ëèê. 20.25 Äîñâ³ä (÷.1). 20.55 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25 Äîñâ³ä
(÷.2). 22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Õóä.
ô³ëüì "Êëþ÷³ â³ä áåçîäí³". 3 c. 00.25
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.45 Ïîì³æ ðÿä-
êàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.35 Ïðî ãîëîâíå.

     Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30, 03.15 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.25 Ì/ô "Áåðíàðä ". 10.00, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà -
2" (1). 11.55, 12.50, 20.15, 21.15 Ò/ñ
"Ëºäí³êîâ". 13.50, 14.50, 03.30,
04.20 "Íå áðåøè ìåí³ - 2". 15.55,
05.10 "Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáó-
íîâèì". 16.45, 23.50 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 22.15, 02.25 "Ìîÿ õàòà
ñêðàþ". 00.15 Õ/ô "×óæ³" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Â³äïëàòà". 12.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 Ò/ñ
"Àíþòà". 17.40, 19.00 Ò/ñ "Ñâàòè 5".
20.00, 04.10 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Îäíîëþáè" Çàêë. ñåð³ÿ. 01.00 Õ/ô
"Ö³ëóþ÷è ä³â÷àò" (3). 02.45 Õ/ô
"Áðóäíèé ñîðîì" (3). 04.40 Ä/ô "Äà-
ë³äà. Ïî ëåçó ñëàâè".

 ICTV
04.55, 06.35, 02.05, 03.40 Ïîãîäà.
05.00 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/ñ "Òàêñ³".
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 10.10, 16.30 Ò/ñ "Óáèâ÷à
ñèëà". 12.30, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.15, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè-6. Ñìåð÷". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Ñïåö³àëüíå çàâ-
äàííÿ" (2). 01.15 Ïðîâîêàòîð. 02.10
Õ/ô "Ó ïåêë³" (2). 03.45 Ò/ñ "Êîäåêñ
÷åñò³".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.20, 02.05 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". .16.10 "Ïîêè ùå íå  ï³çíî".
17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
18.40, 03.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.55, 01.10 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". . 21.30 Ò/ñ "Æóðîâ"23.30
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.05 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.20 "Ïðîòè íî÷³".

ÑÒÁ
06.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.45,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Òîï-10
ñêàíäàë³â ðîêó". 11.05 "Ç³ðêîâå æèò-
òÿ. Òîï ðîçëó÷åíü 2011 ðîêó". 12.05
Õ/ô "Òîðêíóòèñÿ íåáà". 13.55 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Ìàòè é
ìà÷óõà" (1). 22.25 "Êóë³íàðíà äè-
íàñò³ÿ". 00.55 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
02.35 Ò/ñ "Çàãàëüíà òåðàï³ÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³"
(1). 12.00, 04.35 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 14.35, 22.45 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 15.35, 03.10 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 23
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 17
     äiâ÷àòîê – 6
     îäðóæèëîñÿ –

8 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 12 ïàð;
ïîìåðëî – 16 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

ОВЕН  (21.03�20.
04). Перед вами мо�
жуть відкритися нові
перспективи. Вам  не�

обхідно прикласти максимум
сил, терпіння і уваги, щоб не
виправдати  очікування не�
доброзичливців.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Можливі не�
прості ситуації. Імові�
рна фінансова за�

лежність від партнера або
офіційної установи. Будьте
готові відповісти  за свої сло�
ва і виконати узяті на себе зо�
бов'язання. Можлива бага�
тообіцяюча розмова з на�
чальством, що дасть шанс
для реалізації нових перс�
пективних планів.

БЛИЗНЮКИ (22.
05� 21.06). Вам зали�
шилося прикласти
для досягнення ва�
шої мети зовсім неба�

гато зусиль, і результат не�
забаром принесе очікувані
плоди. Під тиском обставин
ваша точка зору може зміни�
тися, і нехай вас не бенте�
жить, що хтось зможе потер�
піти через цю незручність.

РАК (22.06�23.07).
Бажано присвятити
час рішенню громади
проблем. Досить на�

пружений період через
конфліктні ситуації.

ЛЕВ  (24.07�23.
08). Ділові відносини
можуть зненацька
перейти в іншу

плоскість. Остерігайтеся
службових романів, вони мо�
жуть на корені загубити вашу
кар'єру. Постарайтеся бути
адекватним ситуації.

ДІВА (24.08�23.
09). Домогтися успіху
ви зможете тільки за
допомогою особис�

тих організаторських умінь.
Щоб досягти позитивного
результату, вам прийдеться
докласти максимум зусиль.
Зате і нагорода буде достат�
ня.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). У вас з'явить�
ся реальний шанс ре�
алізувати всі свої пла�
ни. Постарайтеся не

пропустити вдалу нагоду.
Страшіться дрібних хитрощів
і інтриг.

СКОРПІОН (24.10�
22. 11). Наступає цік
авий час, багатий
різноманітними под�
іями. Роботи непоча�

тий край. Винаходьте і
втілюйте ідеї в реальність.
Результати будуть прямо
пропорційно залежати від
витрачених сил.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Постарайте�
ся одержати від жит�
тя задоволення,
відкрийтеся для но�

вих можливостей і зустрічей.
Не ведіться на щедрі обіцян�
ки, тоді ви будете в більшому
виграші.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Сформована
ситуація може зажа�
дати від вас більшої

активності, що підвищить
імовірність успіху як в особи�
стих справах, так і в бізнесі.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19. 02). Зросла про�
дуктивність у справах
і рішучість базуються

на підйомі працездатності.
До вас будуть часто зверта�
тися за допомогою і пора�
дою. Справи на роботі бу�
дуть складатися успішно,
якщо Ви прикладете до цьо�
му хоча б мінімум зусиль.

РИБИ (20.02�20.
03). Цей тиждень
може виявитися на�
повненим спокусами.

Не  виключено, що вас спро�
бують обдурити, тому будь�
те напоготові і не  попадай�
теся на гачок. Не беріть на
себе додаткових зобов'я�
зань.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 25.03.13 – 31.03.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Американцы развернули
масштабную кампанию по
сбору средств для бездом�
ного по имени Билли Рэй
Харрис. Он стал местной
знаменитостью в начале
февраля, когда вернул жен�

щине платино�
вое обручаль�
ное кольцо с
бриллиантом,
которое она по
ошибке отдала
ему вместо ме�
лочи.

а момент на�
писания замет�
ки сумма, кото�
рая будет пере�
дана Харрису,

превысила 60 тысяч долла�
ров. Как сам бездомный от�
реагировал на старания
своих соотечественников,
не уточняется.

История Билли Рэя Хар�
риса попала в американс�

☺ ☺ ☺

кие издания, когда о нем
рассказали супруги Дар�
линг. Сара Дарлинг сооб�
щила журналистам, что слу�
чайно отдала бездомному
кольцо, не заметив этого.
Женщина поняла, что коль�
ца нет, только на следую�
щий день после того, как
сделала подаяние.

Дарлинг отправилась
туда, где видела бомжа,
чтобы спросить, не у него
ли ценная вещь. Бездом�
ный находился там, где и
днем ранее, и подтвердил,
что кольцо у него. По сло�
вам Харриса, он сразу по�
нял, что вещь дорогая, и
сохранил драгоценность.
Билли Рэй рассказал, что

продать украшение он не
мог, так как воспитание ему
не позволило бы: его рас�
тил дедушка, бывший свя�
щенником. Когда Дарлинг
получила кольцо назад, она
отдала всю имевшуюся у
нее тогда наличность без�
домному. Узнав об этом
происшествии, веб�дизай�
нер Билл Крейчи решил по�
мочь Харрису и объявил
сбор средств для него. Сам
бездомный заявлял, что
ведет такой образ жизни,
так как не хочет докучать
своим родственникам, кото�
рые проживают в разных
штатах. Они увидели исто�
рию Билли Рэя по ТВ и уже
вышли с ним на связь.

ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ ÑÎÁÐÀËÈ ÄËß ×ÅÑÒÍÎÃÎ ÁÎÌÆÀ $60 ÒÛÑß×

Â îñòàííié äåíü çèìè âiäáóëèñÿ çéîìêè  êëiïà íà íîâó
ëiðè÷íó ïiñíþ , àâòîðîì é iäåéíèì íàòõíåííèêîì ÿêî¿ ñòàâ
óêðà¿íñüêèé R N B âèêîíàâåöü Àíäðié Êiø.

Íîâèé  ñiíãë “HeLLo” ó âèêîíàííi Àíäðiÿ Êishe ðîìàí-
òè÷íèé i çâîîðóøëèâèé. Â îñíîâi ñþæåòó ìàéáóòíüîãî
âiäåîðîëèêà – iñòîðiÿ ðîêîâî¿
æiíêè, ïåðåäàíà  ó íåñïîäiâàíié
ñòèëiñòèöi. Ó êëiïi  çíiìàëèñÿ
àì Àíäðié, à òàêîæ òàíöþðèñ-
òè  òåòðà KDT (Kozar Dance
Theatre – Òåàòð òàíöþ Êîçàðÿ)

– ôiíàëiñòè 4 ñåçîíó ïðîåêòà “Òàíöiþþòü âñi” i
ïåðåìîæöi êîíêóðñó “Òàíöþþòü âñi: Áèòâà
ñåçîíiâ” Âàñèëü Êîçàðü i Êàòÿ Áåëÿâñüêà.

– Ó âiäiîðÿäi áóëî çàäiÿíî äâîº, à íi, – òðîº: ùå
æ i ÿ áóäó, “âåñü ó áiëîìó” i ãðàòèìó íà ðîÿëi, –
êîìåíòóº Àíäðié Kishe. Àëå ñàìå öi äâi ëþäèíè i
ñòâîðþþòü  íàñòðié, ñâî¿ìè æåñòàìè, ñâî¿ìè
åìîöiÿìè ðîçïîâiäàþòü ìîþ iñòîðiþ.

Öå àðò, öå ÿê êàðòèíà, “×îðíèé êâàäðàò” – ÷îð-
íå ïîëîòíî, à íà íüîìó çÿâëÿòèìóòüñÿ âiäáëèñêè,
íà íüîìó áóäå âèäíî  âåíè íà øè¿ àêòðèñè, î÷i,
áóäå ãðà òiíåé, ãðà âiäòiíêiâ, òàêà ñâîºðiäíà çà-
ìàëüîâêà ç íîâèìè íåñïîäiâàíèìè îáðàçàìè, çà-
ñîáàìè åêñòðåìàëüíèõ ëîêàöié  i ñêëàäíèõ ïî-
ñòàíîâîê.

ÏËÞÑ ÒÀÍÖÞÂÀËÜÍÈÉ ÄÓÅÒ Ç ÒÅÀÒÐÀ ÂÀÑÈËß ÊÎÇÀÐß

Æåíà ïèëèò ìóæà:
– Îïÿòü ïüÿíûé! Íå ïî-

íèìàþ, êàê ìîæíî êàæäûé
äåíü ïèòü?

– Ñêîëüêî ðàç òåáÿ ïðî-
ñèë – íå ðàññóæäàé î òîì,
÷åãî íå ïîíèìàåøü.

– Äëÿ ÷åãî âàì çîíò,–
ñïðàøèâàþò ó áëîíäèíêè.

– À âäðóã äîæäü.
– ß âïåðâûå âèæó  ÷åëî-

âåêà, êîòîðûé áîèòñÿ
äîæäÿ â ïîìåùåíèè.

– À ÿ è íå áîþñü. Ó  ìåíÿ
âåäü çîíò!

Ïàðåíü ñïðàøèâàåò  ó
äåâóøêè:

– Äåâóøêà,  à ÷òî Âû
ñåãîäíÿ âå÷åðîì äåëàå-
òå?

– Íè÷åãî,– îòâå÷àåò òà,
ñìóùàÿñü.

– Ó-ó-ó...Ëåíòÿéêà!

Áëîíäèíêà ãîâîðèò ïîä-
ðóãàì:

– Çíàåòå, ÿ áóäó ïåðâîé
æåíùèíîé, êîòîðàÿ ïîëå-
òèò íà ñîëíöå!

– Äà òû ÷òî, òû æå ñãî-
ðèøü!

– Îé, íó âû ñîâñåì ãëó-
ïûå, ÿ íî÷üþ ïîëå÷ó!

Ìóæ ñ æåíîé ïîñëå áóð-
íîé íî÷è.Æåíà âäðóã ñïðà-
øèâàåò:

– Ñëóøàé, à òâîè ëþáîâ-
íèöû äîãàäûâàþòñÿ, ÷òî
ìû ñïèì âìåñòå.

Ñòîèò î÷åðåäü â ìóæñ-
êîé òóàëåò. Ïîäõîäèò
ìóæèê.

– Ìîæíî áåç î÷åðåäè?
Ìíå òîëüêî ñïðîñèòü...

Êîíôåòû "Àëåíêà" ñ
ïåðöåì ïîìîãóò âàì óç-
íàòü, óìååò ëè  ìàòå-
ðèòüñÿ âàø ðåáåíîê.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Íåóæåëè îò ìÿñà
áûâàåò ðàê?

Прочитала, что во время жарки мяса в нем
образуются какие�то вредные вещества, ко�
торые потом вызывают рак. Как же тогда его
правильно готовить?

Об этом факте заявил Американский институт
исследования рака. В результатах исследования,
которое провели ученые, говорится, что терми�
чески обработанное мясо, а также колбаса, со�
сиски и ветчина повышают риск развития рака
пищеварительной системы. Что касается конк�
ретно мяса, то в процессе жарения в нем обра�
зуются гетероциклические амины – это канце�
роген, который в два раза увеличивает риск раз�
вития рака мочевого пузыря.

«Мясо действительно лучше не жарить, а за�
пекать в духовке или готовить на пару – это го�
раздо полезнее», – говорит Людмила ПАЛЬГО?
ВА, профессор Северо?Западного го судар?
ственного медицинской университета имени
И. И. Мечникова.


