
УЧИТЕЛI Данiї влаштували  живий ланцюг довжиною
35 км мiж мiстами Копенгаген та Роскiлле. В такий
спосiб педагоги протестують проти збiльшення їх ро"
бочого дня на 2"3 години. Влада вiдповiла масовими
звiльненнями учасникiв акцiї. Без роботи залишилося
52 тисячi вчителiв.

УКРАЇНА потроху перетворюється у країну iнвалiдiв.
За 20 рокiв  населення України скоротилося на 5 млн, а
iнвалiдiв  побiльшало удвiчi – з 1,5 млн. осiб до 2,7
мiльйона.

ПОНАД ста  британських вiйськовослужбовцiв зна"
менитого  елiтного полку королеви Єлизавети II зах"
ворiли коростою. На щастя, саму королеву клята свер"
блячка обiйшла.

ПРОДЮСЕРСЬКА компанiя  Леонардо Дi Капрiо  го"
тується до зйомок фiльму про Михайла Горбачова. Кон"
сультує фiльм сам Горбачов i його колишнiй перекла"
дач Павло Палажченко.

ПРОЖИВАННЯ  депутатiв Верховної Ради  у гостини"
цях подорожчало на 14 мiльйонiв  грн. i обходиться
сьогоднi державнiй скарбницi  в 34,5 млн. гривень.

СТОЛИЧНI правоохоронцi  зупинили дiяльнiсть
органiзованної злочинної групи, яка  займалася  суте"
нерством i утриманням публiчних будинкiв у трьох ра"
йонах Києва.

ВНАСЛIДОК паводку у Захiднiй Українi затоплено 68
сiл.

НА ВСIХ депутатiв у країнах Євро витрачається 620
млн. євро у рiк. Найдорожчi французькi обранцi.
Мiсячне утримання  кожного з 577 французьких нардепiв
коштує 13127 євро. Утримання одного нардепа в Українi
обходиться у 5881 грн на мiсяць.

У НIМЕЦЬКОМУ Ганноверi триває найбiльша у свiтi
Мiжнародна промислова  виставка"ярмарок. Понад 6
тис 500 компанiй свiту  демонструють тут  дива сучас"
них технологiй.
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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.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
19 êâ³òíÿ – Äåíü íàðîäæåííÿ ðåêòîðà

Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó,
äîêòîðà õ³ì³÷íèõ íàóê,  ïðîôåñîðà, â³äîìîãî íàóêîâöÿ, àêàäåì³êà

Óêðà¿íñüêî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ àêàäåì³¿ íàóê, çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à íàóêè ³  òåõí³êè Óêðà¿íè,
Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà ì³ñòà Ìóêà÷åâà

ÌÈÃÀËÈÍÈ  Þð³ÿ  Â³êåíò³éîâè÷à
Ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä, ñòóäåíòè òà ñï³âðîá³òíèêè Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâ-

íîãî óí³âåðñèòåòó â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþòü  Þð³ÿ Â³êåíò³éîâè÷à ÌÈÃÀËÈÍÓ
ç Äíåì íàðîäæåííÿ!

Âåëüìèøàíîâíèé Þð³þ Â³êåíò³éîâè÷ó! Ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç ö³º¿ íàãîäè!
ßê çíàíèé ó÷åíèé Âè ðîáèòå âåëèêèé âíåñîê ó ðîçâèòîê â³ò÷èçíÿíî¿ îñâ³òè ³ íàóêè, âèõîâóºòå íîâå ïîêîë³ííÿ ãðîìàäÿí

Óêðà¿íè, ïåðåäàþ÷è êîæí³é ìîëîä³é ëþäèí³ íåîö³íåííèé ñêàðá âèñîêî¿ îñâ³÷åíîñò³ òà äóõîâíîñò³.
Ìè âïåâíåí³, ùî çàïîðóêîþ ðîçâèòêó íàøîãî óí³âåðñèòåòó íà ñó÷àñíîìó ð³âí³ é íàäàë³ ñëóãóâàòèìóòü Âàøà íàïîëåã-

ëèâ³ñòü ³ âïåâíåí³ñòü ó äîñÿãíåíí³ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, ñóìë³íí³ñòü, ïðèíöèïîâ³ñòü ³ ñèëà äóõó, ïîìíîæåí³ íà âðîäæåíó
ìóäð³ñòü, ëþäÿí³ñòü òà ïîðÿäí³ñòü.

Íåõàé Âàøà ñèëà, æèòòºâà åíåðã³ÿ, òâîð÷à íàñíàãà ³ íàäàë³  áóäóòü ãàðàíò³ºþ âåëèêèõ äîñÿãíåíü ó Âàø³é ä³ÿëüíîñò³, à
êîæíà ðîçïî÷àòà ñïðàâà ñòàíå ùå îäí³ºþ ñõîäèíêîþ äî âåðøèí óñï³õó.

Øàíîâíèé Þð³þ Â³êåíò³éîâè÷ó! Ùèðî áàæàºìî Âàì äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ, ìèðó é äîñòàòêó ó Âàøîìó äîì³, çä³éñíåííÿ
âñ³õ Âàøèõ íàéâàæëèâ³øèõ ïëàí³â ³ çàäóì³â.

Батьки та рідні шестирічного  Артем=
чика висловлюють сердечну подяку всім"
всім небайдужим людям та багатьом ко"
лективам різних організацій за добро"
душність та порозуміння в наданні своє"
часної і життєво необхідної допомоги у
лікуванні нашого хлопчика.

У Артемчика виявили пухлину мозку.
Була зроблена операція. Життя дитини
було у великій небезпеці. За порадою
лікарів та завдяки Вашій допомозі Ар=
темчик знаходиться на лікуванні в
Ізраїлі. Він уже пройшов лікування про"
меневої терапії та продовжує курс лікування хіміотерапії. Курс
лікування буде довготривалим, тобто розрахований лікарями
приблизно на один рік та три місяці.

Артемчик та його близькі моляться і вірять, що Господь Бог
його зцілить.

Якщо у Вас є можливість та бажання допомогти нам у продов"
женні лікування, просимо Вас направляти кошти на рахунок.

АТ “КОМІНВЕСТБАНК”
Реквізити поточного рахунку фізичної особи в  національній

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).
Контактні телефони:

050 5886535 Денис, 095 8309860 Тетяна

ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ!Ìàìè-ãåðî¿í³ îòðèìàþòü
äîïîìîãó

òà äîäàòêîâó ïåíñ³þ
Для виплати таких нагород

у держбюджеті виділили

майже 358 млн. гривень
Цьогоріч статус “Мати�героїня” буде

присвоєно більш ніж ЗО тисячам жінкам.
Усі вони одержать одноразову виплату
11470 гривень.

Директор департаменту сім’ї та дітей
Міністерства соціальної політики України
Руслан Колбаса повідомив, що до кінця року
це почесне звання мають отримати 30145
жінок. На виплату таких нагород у держбюд"
жеті передбачено майже 358 млн. грн. Водно"
час він повідомив, що жінки, які народили п’я"
тьох і більше дітей та виховали їх до шести"
річного віку, мають право на пенсію за особ"
ливі заслуги. Це дозволяє їм одержувати над"
бавку від 35% до 40% розміру пенсії, на яку
вони мають право за законом.

 Лариса ПОПРОЦЬКА.
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Êâîëà îïîçèö³ÿ
ç âåëèêèì àìá³ö³ÿìè

Â îñòàíí³ ì³ñÿö³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ «óêðà¿íñüêà
îïîçèö³ÿ» àñîö³þºòüñÿ ç äâîìà ðå÷àìè. Ïåðøà –
áëîêóâàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Äðóãà –
áåçö³ëüí³ ìàðø³, ùî çâóòüñÿ àêö³ºþ «Âñòàâàé, Óê-
ðà¿íî!».

Íåùîäàâíî àâòîð äàíèõ ðÿäê³â ìàâ ðîçìîâó ç³ ñâî¿ì
êîëåãîþ ç Âàðøàâè. Ì³é êîëåãà-æóðíàë³ñò çàäàâ îäíå
çàïèòàííÿ, íà ÿêå ÿ é äîñ³ íå ìîæó â³äíàéòè àäåêâàò-
íî¿ â³äïîâ³ä³. À çàïèòàííÿ áóëî äîâîë³ ïðîñòèì: ùî
ùå ðîáèòü âàøà îïîçèö³ÿ, àáè çì³íèòè ñèòóàö³þ â
êðà¿í³?

À é ñïðàâä³: «Ùî?!»
Ïîä³¿, ùî ñòîñóþòüñÿ áëîêóâàííÿ ïàðëàìåíòó, ÿê ³

àêö³ÿ «Âñòàâàé, Óêðà¿íî!», çàñâ³ä÷èëè ðîçäðîáëåí³ñòü
òà íåóçãîäæåí³ñòü ä³é óêðà¿íñüêèõ îïîçèö³îíåð³â. À
ùå âîíè ïîêàçàëè ñïðàâæíº îáëè÷÷ÿ íîâîãî ë³äåðà
îïîçèö³¿ – Àðñåí³ÿ ßöåíþêà. Ñüîãîäí³ ïàí ßöåíþê
íàéá³ëüøå áî¿òüñÿ íå âëàäè, íå ñóä³â òà ïîçáàâëåííÿ
ìàíäàòó íàðîäíîãî äåïóòàòà. Íàéá³ëüøèé ñòðàõ ßöå-
íþêà – öå çâ³ëüíåííÿ Þë³¿ Òèìîøåíêî.

Âò³ì ó òàêîìó ñòðàõó Àðñåí³é Ïåòðîâè÷ íå îäèí. Ç
íèì ³ Îëåã Òÿãíèáîê, ³ òîé æå Àíàòîë³é Ãðèöåíêî, ³
íàâ³òü Îëåêñàíäð Òóð÷èíîâ. Àäæå ùî âîíè ñêàæóòü
ò³é ºäèí³é æ³íö³, êîòðî¿ íå âàðò³ óñ³ ðàçîì âçÿò³?

 Àáñóðäí³ñòü ä³é ïîë³òè÷íî¿ îïîçèö³¿ âæå ïî÷èíàº ðî-
çóì³òè ³ ªâðîïà. Òàê³ ä³ÿ÷³ ÿê Øòåôàí Ôþëå ÷è ßí
Òîìá³íñüêè â³äêðèòî çàÿâëÿþòü ïðî ñâîþ íåçãîäó ç
áëîêóâàííÿì ïàðëàìåíòó. Çîêðåìà, ºâðîïåéö³ äîñèòü
ð³çêî íàãàäàëè òàê çâàíèì ë³äåðàì îïîçèö³¿, ùî ïàð-
ëàìåíò – öå íå ò³ëüêè ì³ñöå äëÿ äåìîíñòðàö³¿ äåìîê-
ðàò³¿, àëå é çàêîíîäàâ÷èé îðãàí äëÿ óõâàëåííÿ îñíî-
âîïîëîæíèõ ð³øåíü æèòòºä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè.

ßñêðàâèì ïðèêëàäîì íååôåêòèâíîñò³ îïîçèö³¿ ñòà-
ëà ñèòóàö³ÿ ç àêö³ºþ â äåíü ãîëîñóâàííÿ çà ïðèçíà-
÷åííÿ äàòè âèáîð³â ó Êèºâ³. Îïîçèö³îíåðè íå ñïðî-
ìîãëèñÿ ïðèäóìàòè í³÷îãî êðàùîãî, ÿê ëüîäîì òà êà-
ì³ííÿì çàêèäàòè æ³íîê-äåïóòàò³â â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.
Òàê³ ä³¿ âèêëèêàëè îáóðåííÿ íàâ³òü ó Þë³¿ Òèìîøåí-
êî, êîòðà îäðàçó ïðî öå çàÿâèëà. Íà äóìêó â³äîìîãî
ïîë³òîëîãà Þð³ÿ Ðîìàíåíêà, ðåàêö³ÿ êèÿí ÿñêðàâî çàñ-
â³ä÷èëà, ùî îïîçèö³îíåðè ñüîãîäí³ ñïðèéìàþòüñÿ âèê-
ëþ÷íî ÿê áàç³êè. Çîêðåìà, åêñïåðò çàçíà÷èâ íàñòóï-
íå: «Ôîðìàò àêö³¿, ÿêó îïîçèö³ÿ ïðîâåëà ï³ä ïàðëà-
ìåíòîì, ùå ðàç ïîêàçàâ, ùî îïîçèö³ÿ íå çäàòíà ìîá³-
ë³çóâàòè íåçàäîâîëåíèõ, ñèòóàö³ÿ ç³ ñí³ãîâèì êîëàï-
ñîì òèæäåíü òîìó öå ï³äòâåðäèëà».

²íøèé àâòîðèòåòíèé ïîë³òîëîã Âàäèì Êàðàñüîâ, ãî-
âîðÿ÷è ïðî ñüîãîäí³øíþ îïîçèö³þ, ñêàçàâ òàêå: «Â
íå¿ ïëàíó íåìàº. Áëîêóâàííÿ òðèáóíè íå ä³º. Ïëàíó Á
íåìàº. Ñüîãîäí³ îïîçèö³ÿ â åêñòðåíîìó ïîðÿäêó øóêàº
âèõ³ä â òîìó, àáè ëþäè âèéøëè íà âóëèöþ. Àëå ëþäè
íå çíàþòü êóäè ³ çà êèì âñòàâàòè. Âëàäà äàëà ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðîâåñòè äåÿê³ ìàñîâ³ àêö³¿, àëå ìàñîâîñò³ íå
áóëî ³ îïîçèö³ÿ ïîáà÷èëà, ùî çà íåþ íå éäóòü ³ áîÿòèñÿ
¿¿ íå âàðòî. Îïîçèö³¿ ïðîâàëèëà òåñò íà «âóëèöþ». Òîìó
òàê³ àêö³¿ ëèøå ï³äñèëÿòü êðàõ îïîçèö³¿. ¯¿ ñï³éìàþòü
íà ñí³æêàõ ³ íà ³íøèõ ïîìèëêàõ. Òîìó òðåáà øóêàòè
âèõ³ä â ïàðëàìåíò³».

Âàæêî íå ïîãîäèòèñÿ ç åêñïåðòàìè. Äî öüîãî ìîæ-
íà ùå äîäàòè öèí³÷íå áîÿãóçñòâî äåÿêèõ îïîçèö³îíåð³â
ó âèïàäêó ç ïîìèëóâàííÿì Þð³ÿ Ëóöåíêà. Òàê, îïî-
çèö³îíåðè âæå âñòèãëè çàÿâèòè, ùî âëàäà íàâìèñíî
âèïóñòèëà Ëóöåíêà, àáè çíèùèòè îïîçèö³þ. Á³ëüø
áåçãëóçäîãî òâåðäæåííÿ ãîä³ é øóêàòè. ×îìóñü îïî-
çèö³îíåðè çàáóëè, ùî ñàìå Ëóöåíêî â³äñèä³â á³ëüøå
äâîõ ðîê³â ó â’ÿçíèö³ â òîé ÷àñ, êîëè âîíè ïðîäîâæó-
âàëè ë³òàòè çà êîðäîí, íàñîëîäæóâàòèñÿ ðåñòîðàííîþ
¿æåþ òà äîðîãèìè àâòî. Ñàìå Ëóöåíêî «çàðîáèâ»
áåçë³÷ õâîðîá, êîëè âîíè ì³íÿëè êë³í³êó çà êë³í³êîþ –
õòî âîëîññÿ íàðîùóâàâ, õòî øê³ðó îìîëîäæóâàâ, õòî
ùå ÿêîþñü äóðíèöåþ çàéìàâñÿ.

ßê öå íå ïðèêðî âèçíàâàòè, àëå ïîä³¿ íàâêîëî áëî-
êóâàííÿ ïàðëàìåíòñüêî¿ òðèáóíè ïîêàçàëè, ùî ïðî-
âëàäíà á³ëüø³ñòü íàðàç³ âèãëÿäàº á³ëüø àäåêâàòíîþ
òà ïîì³ðêîâàíîþ, àí³æ îïîçèö³ÿ. ² ÿêùî îïîçèö³îíåðè
é íàäàë³ ïðîäîâæóâàòèìóòü ñâîþ áåçãëóçäó ïîë³òèêó,
òî íåçàáàðîì óêðà¿íñüêèé íàðîä âçàãàë³ íå çâåðòàòè-
ìå íà íå¿ óâàãè, ùî îçíà÷àòèìå çàáóòòÿ â³ä íàðîäó òà
íà ïîë³òè÷í³é àðåí³ Óêðà¿íè.

Îëåêñàíäð ÊÎØÀÐÅÍÊÎ, æóðíàë³ñò

В народі говорять, якщо хочеш
діяти один рік сій жито, якщо хо�
чеш діяти десятиріччя – сади де�
рева, якщо хочеш діяти все  жит�
тя, присвяти свій розум, честь і
гідність виробництву, роботі з
людьми. Оці крилаті слова в
повній мірі характерні Василю
Івановичу Шпенику – першопро�
хідцю приладобудівництва на За�
карпатті.

Василь Іванович народився в
1933 році в с. Жнятино на Мука�
чівщині  в селянській родині. Об�
дарований юнак, закінчивши в
1948 році середню школу № 1 ім.
Пушкіна з відзнакою, взяв життє�
вий курс на Львівський політехні�
чний інститут, який до цього часу
являється лідером серед техніч�
них вузів України. Вже при на�
вчанні в політехніці Шпеник В.І.
проявив себе як вмілий організа�
тор, за що його було обрано го�
ловою Студентського науково�
технічного товариства.

Біографія Шпеника В.І. – части�
на історії приладобудування на
Закарпатті. Василь Іванович був
першим головним інженером
«Мукачівприладу», який створю�
вався на базі тютюнової фабри�
ки. За розробку напівпровідни�
кового модулятора одержав ав�
торське свідоцтво на заводі «му�
качівприлад» який на той час був
первопроходцем даної галузі.
Брав участь в організації Закар�
патського обласного науково�
технічного товариства «Прилад�
пром».

Як здібного організатора при�
ладобудування в 1967 році тоді�
шня мукачівською владою при
погодженні з Міністерством авіа�
ційної промисловості Шпеника
В.І. було призначено начальни�
ком КБКП Київського філіалу,
який розгорнув своє виробницт�
во на колишньому млині…

Через рік філіал виготовляв
перші взірці приладів для авіа�
ційної промисловості. В 1975
році виробничий філіал КБКП був
організований в завод «Точпри�
лад», головним інженером якого
було призначено Шпеника В.І., а
через рік його було призначено
директором даного заводу. На
підприємстві виготовлялись
прилади для літаків – АН�24, АН �
125, МНГ�29 та для різних гелі�
коптерів.

Ставши директором заводу
«Точприлад», Василь Іванович

Çîëîòèé êàäðîâèé ôîíä íàøîãî êðàþ

організував і виробництво то�
варів народного споживання, що
дало можливість заводу заслуже�
но бути одним із кращих
підприємств на даному напрям�
ку.

Щоб забезпечити більший ріст
об’ємів виробництва необхідно
було поступово реконструювати
завод і будувати нові виробничі
площі. Так в 1979 році було роз�
почато будівництво нового кор�
пусу № 17, котельні, зворотньо�
го водопостачання. Одночасно
був побудований і 45�квартирний
житловий будинок по вул.
Одеській. В 1985 році на заводі
за рахунок капремонту була по�
будована сучасна їдальня, а в
1986році за рахунок державних
капвкладів – 40�квартирний буди�
нок для малосімейних.

Для забезпечення дітей робіт�
ників діючий дитсадок було ре�
конструйовано, що дало мож�
ливість в садку – яслях розмісти�
ти понад 300 дітей.

Автор цих рядків радий долі,
колишній державності, що мав
можливість не лише аналізувати
досягнення заводу «Точприлад»,
його дирекції, але, в деякій мірі й
оцінювати досягнення колективу,
очолюваного Шпеник В.І. до
відповідних свят 70�80 років ми�
нулого століття. Сьогодні відрад�
но відмітити, що завод «Точпри�
лад» – успішно діюче промисло�
ве   підприємство в Мукачеві.

Василь Іванович  був не  лише
директором, але і активним гро�
мадським керівником – патріо�
том нашого міста. За рахунок
коштів заводу «Точприлад» очо�
люваного  В.І.Шпеником, було

відремонтовано вулиці: Берегі�
вську, І. Франка, М. Коцюбин�
ського. Завод брав активну
участь в будівництві терапевтич�
ного корпусу Мукачівської ЦРЛ.
Завод був постійним прикладом
в шефській допомозі СШ № 4, та
дитсадкам міста.

Трудове повноліття Василь Іва�
нович зустрів в 1994 році, пере�
давши з почестями завод в над�
ійне керівництво, яке продовжує
бути в нашому місті одним із кра�
щих роботодавців. Вийшовши на
пенсію, продовжував працювати
на заводі і далі  помічником ди�
ректора, начальником відділу, на
інших посадах. У своїй прак�
тичній роботі – добору, розта�
новці і вихованні кадрів постійно
виявляв тактовність, чутливість і
духовну культуру. Дай Бог, щоб та�
ких громадян як Василь Іванович
в нашому місті прибавлялось…

За добросовісну працю на всіх
етапах своєї трудової діяльності
Василя Івановича Шпеника дер�
жавними органами нагороджено
орденом «Знак пошани», в 1993
році Указом Президента України
присвоєно Почесне звання «Зас�
лужений машинобудівельник Ук�
раїни» та багатьма Почесними
грамотами держструктур нашої
області і міста зокрема.

Шпеник Василь Іванович, зна�
ходячись на заслуженому відпо�
чинку, дома не засиджується,
продовжує вболівати за наше
місто, являється активною Люди�
ною нашого ветеранського сімей�
ства з початку його заснування.

В.МАРКУЛІН,
 голова «Ради старійшин»

м.Мукачево

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÂÀÌ ² ÏË²ÄÍÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Ó öþ ÷óäîâó êâ³òíåâó ïîðó ç ð³çíèöåþ ó äâà äí³  â³äçíà÷àþòü

Äí³ íàðîäæåííÿ  äâà íàøèõ øàíîâàíèõ êîëåãè –ïî÷åñí³ ãðîìà-
äÿíè ì.Ìóêà÷åâà Þð³é Â³êåíò³éîâè÷ ÌÈÃÀËÈÍÀ
³ Âàñèëü Þð³éîâè÷ ÒÓÐßÍÈ×ÈÊ.

Ëþäè ð³çíèõ äîëü ³, çäàâàëîñÿ á, äàëåêèõ  îäíà â³ä îäíî¿  ñôåð
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Þð³é Â³êåíò³éîâè÷ – ðåêòîð  Ìóêà÷³-
âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, äîêòîð íàóê, àêàäåì³ê, çíà-
íèé  ³ àâòîðèòåòíèé ä³ÿ÷ â öàðèí³ íàóêè ³ îñâ³òè. Âàñèëü Þð³é-
îâè÷ – ãîðä³ñòü â³ò÷èçíÿíîãî ñïîðòó, âåòåðàí ôóòáîëó Çàêàð-
ïàòòÿ,  îäèí ç êîãîðòè óñëàâëåíèõ  «äèíàì³âö³â» – áàãàòîðàçî-
âèé  ÷åìï³îí ³ âîëîäàð êóáêó ÑÐÑÐ, ÷ëåí  îë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ êðà¿íè  ç ôóòáîëó…

Òàê³, çäàâàëîñÿ á, ð³çí³  ³ ç òèì æå  òîòîæí³ çà ïåâíèì âèì³ðîì îñîáèñòîñò³, ÿêèõ ïîºäíóº â³ääàí³ñòü îáðàí³é
ñïðàâ³, óñòðåìë³ííÿ â äîñÿãíåíí³ íàéâèùîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³éíîñò³.  À âîäíî÷àñ òàê³ ïðåêðàñí³ ðèñè, ÿê íàäçâè-
÷àéíà ñêðîìí³ñòü, ëþáîâ äî ð³äíîãî ì³ñòà, íåâòîìí³ñòü ó ð³çíîá³÷í³é ãðîìàäñüê³é ðîáîò³.Ìè ðàäî â³òàºìî
íàøèõ øàíîâíèõ ³ìåíèííèê³â ³ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî  îáîì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿ ³ ñíàãè ó äîáðèõ ñïðàâàõ, ùàñëèâîãî ³ ïë³äíîãî äîâãîë³òòÿ.

Â³ä  ³ìåí³ ðàäè ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì. Ìóêà÷åâà ãîëîâà ðàäè ªâãåí ÔÅÄ²Â.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333318 êâ³òíÿ 2013 ð.

¹ 15 (967)¹ 15 (967)¹ 15 (967)¹ 15 (967)¹ 15 (967)

ñò.

Í³ íà íà ñîíöå, í³ íà ñìåðòü íå ìîæíà äèâèòèñÿ âïðèòóë. (Ô. Ëàðîøôóêî).

Документ передбачає у 2013�2014 роках вве�
дення мораторію на фінансування капітального бу�
дівництва та капітального ремонту адміністратив�
них будівель та споруд органів державної влади
та місцевого самоврядування, а також держпідп�
риємств та установ коштом Державного бюдже�
ту або органів місцевого самоврядування.

Політик також пропонує ввести обмеження на
державні трати, пов’язані із придбанням літаків,
гелікоптерів та автотранспорту. Виключення –
спеціалізований та оперативно – рятувальниий

транспорт. Однак і його забороняється закріплю�
вати за посадовцями.

Віктор Балога переконаний, що прийняття цьо�
го законопроекту дозволить забезпечити суттє�

ву економію державних коштів та надасть можливість направити фінансові
ресурси  на розв’язання найневідкладніших суспільних проблем, перш за все
тих, що пов’язані з подоланням економічної кризи та вирішення гострих со�
ціальних проблем.

В. Балога пропонує
чиновникам економити

на авто і ремонті
Лідер Єдиного Центру, народний депутат України

Віктор Балога запропонував внести зміни до Закону України
«Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів»

Цей рік, за наказом пре�
зидента України В.Ф.Яну�
ковича, оголошено “Роком
творчості дітей”. То ж ми
мали нагоду поїхати в тур
по маршуту: Чехія, Фран�
ція, Польша. Мені найб�
ільше запам’ятався Па�
риж і його візитівка – Ей�
фелева вежа. Про неї я
хочу розповісти.

   У Парижі ми побували
в різних соборах, замках,
їздили в метро і трамва�
ях, побували на Ейфе�
левій вежі.

Коли ми приїхали у
Францію, то побачили Ей�
фелеву вежу тільки здале�
ку, але вже тоді помітили,
якою вона є гарною!

Наступний день ми з не�
терпінням чекали екскур�
сію. Коли ми її побачили
знизу, то в усіх перехопи�
ло подих, і ми довго диви�
лись на цю красу.

Нам екскурсовод роз�
повіла історію цієї вежі:  її
побудував Ейфель. Пари�
жани не відразу полюби�
ли Ейфелеву вежу і того�
часному президенту вона
не сподобалася. Однак на
вежу встановили сучасні

Â³çèò³âêà Ïàðèæà – Åéôåëåâà âåæà

прилади для визначення
тиску, і вежу вже ніхто не
міг зруйнувати. З часом
парижанам вона почала
подобатися і стала візиті�
вкою міста. Багато ту�
ристів почали відвідувати
її. Так вона стала най�
більш відвідуваним міс�
цем у Франції.

Закупивши білети на
вежу,  ми піднялися вгору.
На жаль, дійшли лише до
другого поверху, тому що
був  вітер і велика черга на
ліфт. Та ми не засмутили�
ся, бо і так добре бачили
нічний Париж. Освітлення
Ейфелевої вежі змінюва�

лося багато разів, міня�
лись  кольори: синій,чер�
воний і білий.  Увечері
вежа сіяє білими ліхтари�
ками кожну  годину тільки
10 хвилин, і обов’язково
цю красу треба побачити,
бо кажуть так: “Якщо ти
був у Парижі і не побував
на Ейфелевій вежі, то
можна сказати, що ти не
був у Парижі”. На мою
думку – це правда.  Мені
дуже сподобалася ця по�
їздка. Я навіть уявити не
могла, що в шкільні роки
відвідаю країни Європи.

Ми всі у захваті, нас пе�
реповнюють емоції і, зви�
чайно, ми хочемо туди по�
вернутися.

Дякуємо всім, хто до�
поміг в організації цієї по�
їздки, організаторам,
спонсору – депутату об�
ласної ради – Андрію
Вікторовичу Балозі, бать�
кам, керівникам нашої
групи Е.О. Маріян, М.І.
Фенцик та голові облас�
ної ГО МАЛіЖ І.М. Гар�
масій.

Адріана РИПКОВИЧ,
учениця 8 класу

ЗОШ №6.

“З Ужгорода до Рахова – двісті з га�
ком кілометрів. Якщо раніше цю до�
рогу можна було проїхати за 2,5 го�
дини, то зараз – за 6”, – констатує у
своїй сторінці в соціальній мережі
Фейсбук народний депутат Віктор Ба�
лога.

“Абсолютно ніде в Закарпатській об�
ласті дороги не ремонтують (виняток
� кустарним методом біля Ужгорода).
В області зовсім немає бітуму, а зна�
чить – і далі все буде в розрусі. Фінан�

В.Балога запросив Азарова проїхатися
100 кілометрів  по розбитих

закарпатських дорогах
сування на ремонт і будівництво доріг
не виділяється по всій державі.

Пане прем’єре, до яких пір будете
говорити неправду, що все працює і
все робиться? Я вас просив би – бу�
дете відвідувати Закарпатську об�
ласть, проїдьтеся хоча б 100 кіло�
метрів на автомобілі, а не як ваші
клерки – на вертольотах. Тоді на собі
переконаєтеся, в якому стані реаль�
но знаходяться дороги”, –  каже
В.Балога.

Ç áåçì³ðíîþ ïîâàãîþ, ëþáîâ’þ, í³æí³ñòþ â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì
Äíåì íàðîäæåííÿ ÷àð³âíó, âèñîêîîáäàðîâàíó, ãàðíó æ³íêó, â³ðíó
÷åñò³ é ñëîâó, äóæå ïîðÿäíó, ìèëó, ðîçóìíó, ³íòåëåêòóàëüíó, áàãà-
òîãðàííî òàëàíîâèòó îñîáèñò³ñòü ç ë³ðè÷íîþ ïîåòè÷íî-ï³ñåííîþ äó-
øåþ ³ ùèðèì ñåðöåì, äóæå â³äïîâ³äàëüíîãî ñïåö³àë³ñòà ×èíàä³¿âñü-
êîãî ÄÎÊó, ë³ñîêîìá³íàòó, ÿêà ñâîºþ òâîð÷îþ, íàïîëåãëèâîþ ðîáî-
òîþ çäîáóëà àâòîðèòåò ³ ïîâàãó â êîëåêòèâ³, ñòàëà êàâàëåðîì îðäåíà
Òðóäîâîãî ×åðâîíîãî Ïðàïîðà òà ³íøèõ íàãîðîä, àêòèâ³ñòêó ãðî-
ìàäñüêî¿ ðîáîòè, áàãàòîð³÷íîãî ÷ëåíà ïðîôêîìó, íàðîäíîãî çàñ³äà-
òåëÿ, íîâàòîðà âèðîáíèöòâà, ñòàðàííÿìè ÿêî¿ ï³äïðèºìñòâî äîáèëî-
ñÿ Äèïëîìà ïåðåìîæöÿ âèñîêî¿ êóëüòóðè òà çðàçêîâîãî ïîáóòó

                                 Ìàð³þ Ìèõàéë³âíó ÃÀÑÈÍÅÖÜ
ç ×èíàä³ºâà. Áàæàºìî äîðîã³é þâ³ëÿðö³, ùîá ë³ò áóëî íå ìåíøå ñòà,

æèòòÿ ñâ³òèëîñü âåñíÿíèì ñîíöåì, à ùàñòÿ é ïðîìåí³ äîáðà äèâèëèñü ó
â³êîíöå.

Íåõàé Ãîñïîäü íàä³ëèòü Âàì ³ùå ðîê³â áàãàòî, â³äïóñòèòü çäîðîâ’ÿ
ùàñòÿ, äîáðà, õàé ïîâíèòüñÿ ðàä³ñòþ ð³äíàÿ õàòà é ïî â³íöÿ áóäå â í³é
ëþáîâ³, ùèðîñò³, ïðèÿçí³ é òåïëà íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – êîëåãè ïî ðîáîò³, íàéáëèæ÷³ ð³äí³,
ñóñ³äè, íàéùèð³ø³ äðóç³…

Ç ÏÎÂÀÃÎÞ ² ËÞÁÎÂ’Þ!

ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ ² ÐÎÄÈÍÍÎÃÎ ÙÀÑÒß!
Ö³º¿ íåä³ë³ ïðåêðàñíèé æèòòºâèé þâ³ëåé – 60-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ â³äçíà÷à-

òèìå  çàâ³äóþ÷èé  ñêëàäîì ÒçÎÂ «Àð³àäíà»
Þð³é Ïåòðîâè÷ ÒÓÐßÍ×ÈÊ.

Êåð³âíèöòâî  òà êîëåãè ïî ðîáîò³ ùèðîñåðäå÷íî â³òàþòü  øàíîâíîãî þâ³ëÿðà ,
áàæàþòü éîìó  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè ³ äîñòàòêó, óñï³õ³â ó ðîáîò³ é
ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ.

Â³ä ³ìåí³ êîëåêòèâó äèðåêòîð «Àð³àäíè»  Ì.Äóáàíè÷.

В останнiй декадi березня вiдбувся
традицiйний  “Тиждень книги” у мiськiй
ЗОШ №10, де з iнiцiативи  завiдуючої
шкiльної бiблiотеки Людмили Михайлiвни
Васильєвої була органiзована  лiтературна
зустрiч з вiдомим мукачiвським письмен�
ником Мирославом Iвановичем Дочинцем,
а також презентацiя однiєї з останнiх  його
книг— “Вiчник”.

Працiвники Центральної Мукачiвської
бiблiотеки  разом з провiдним методистом
Ларисою Дмитрiївною Барлет  пiдготували
iнформацiйну книжкову вiтрину пiд назвою
“Золотий письменник України — Мирослав
Дочинець”.

Святкове дiйство не залишило байдужи�
ми жодного присутнього в залi. Участь у
лiтературнiй програмi взяли учнi  вiд 2�го
по 11 клас.  Ведучим свята —ученицям 7�го
класу Крiстiнi Снiжко, Олександрi Перестi i
Олександрi Гаврилець вдалося донести до
всiх присутнiх вiдому iстину про множинну
дiю книги, про те, що книгу у нашому життi
нiщо замiнити не може— навiть такий бур�
хливий iнтернетiвський бум.

Пiдтвердженням цього можуть послужи�
ти  крилатi висловлювання видатних лю�
дей планети. О.Пушкiн говорив: “Читання —
ось найкраще навчання”, Дiдро: “Люди пе�
рестають мислити , коли перестають чита�
ти”, а В.Гюго стверджував: “Без книги — в
свiтi нiч, без книги—темрява навколо”.

Цiкавою i змiстовною була  i сама зустрiч,
спiлкування з письменником М.Дочинцем—
учнi дiлилися враженням вiд прочитаних

ÒÈÆÄÅÍÜ ÊÍÈÃÈ — ÖÅ ÇÀÂÆÄÈ ÑÂßÒÎ!

його книг, а автор розповiв про “секрети”
лiтературної працi, про те, як народжуються
i пишуться книги, про найближчi творчi пла�
ни.

Не менший iнтерес всiх учасникiв
лiтературного свята викликала й книжкова
виставка численних творiв мукачiвського
письменника.Насамкiнець книжкового тиж�
ня його юних i дорослих учасникiв обдару�
вала своїм спiвом  Тiмея Сливка. На завер�
шення хочеться навести мудрi слова видат�
ного педагога В.Сухомлинського:” Хай книж�
ка захоплює так, як улюблена мелодiя, як
прекрасний танок!”

В.ГОЛОМБ, зав.бiблiотекою
Мукачiвського професiйного

лiцею сфери послуг.

Ì²ÖÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß, ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
 Öèìè äíÿìè ïðåêðàñíèé æèòòºâèé þâ³ëåé â³äçíà÷àòèìå  Ìàð³ÿ

²âàí³âíà ÏÎÏÎÂÈ× ç Ìóêà÷åâà. Âàøà òðóäîâà á³îãðàô³ÿ,
øàíîâíà þâ³ëÿðêî, íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç ðîáîòîþ  íà ôàáðèö³
âåðõíüîãî òðèêîòàæó, äå Âè âïðîäîâæ 37 ðîê³â ïðîéøëè òðóäîâèé
øëÿõ â³ä ðÿäîâî¿ ðîá³òíèö³ äî êåð³âíèêà ïåðåäîâî¿ áðèãàäè. Âàøó
æèòòºâó ïîçèö³þ, ëþäÿí³ñòü, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü òà äîáðîñîâ³ñíå ñòàâ-
ëåííÿ  äî äîðó÷åíî¿ Âàì ñïðàâè çàâæäè ïî-äîáðîìó çãà-
äóâàòèìóòü âñ³,  õòî ç Âàìè ïðàöþâàâ ïîðÿä. Áàãàòî

õòî  â Ìóêà÷åâ³  çíàº Âàñ ÿê âì³ëîãî ìàéñòðà äî-
ìàøíüîãî âèíîðîáñòâà. ßê îäíó ç àâòîðèòåòíèõ
ó÷àñíèê³â íàøîãî óñëàâëåíîãî âèíîôåñòèâàëþ

«×åðâåíå âèíî».
Â³òàþ÷è Âàñ ç ÷óäîâèì  þâ³ëåºì, áàæàºìî Âàì:

õàé áëàãîñëîâåííà Áîãîì áóäå  Âàøà  ïîäàëüøà  æèòòºâà äîðîãà, ì³öíèì
áóäå  çäîðîâ’ÿ, õàé ÷àñò³øå ïðèõîäèòü äî Âàøîãî ñåðöÿ  ó Âàøó äîì³âêó
äîáðî, ðàä³ñòü, ïðèºìí³ íîâèíè. Òâîð÷îãî Âàì äîâãîë³òòÿ íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.

Ç ëþáîâ’þ ³ ïîâàãîþ – ð³äí³, ñòàð³ äðóç³, ñ³ì¿ Ëàçàð òà Ôîçåêîø ç Ìóêà÷åâà.



Æèòòÿ ñêëàäàºòüñÿ ³ç òðüîõ åòàï³â: ïðèéøîâ, ïîáà÷èâ ³ ï³øîâ. (Ì. Àðñàí³ñ).Æèòòÿ ñêëàäàºòüñÿ ³ç òðüîõ åòàï³â: ïðèéøîâ, ïîáà÷èâ ³ ï³øîâ. (Ì. Àðñàí³ñ).Æèòòÿ ñêëàäàºòüñÿ ³ç òðüîõ åòàï³â: ïðèéøîâ, ïîáà÷èâ ³ ï³øîâ. (Ì. Àðñàí³ñ).Æèòòÿ ñêëàäàºòüñÿ ³ç òðüîõ åòàï³â: ïðèéøîâ, ïîáà÷èâ ³ ï³øîâ. (Ì. Àðñàí³ñ).Æèòòÿ ñêëàäàºòüñÿ ³ç òðüîõ åòàï³â: ïðèéøîâ, ïîáà÷èâ ³ ï³øîâ. (Ì. Àðñàí³ñ). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 18 êâ³òíÿ 2013 ð.
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9 апреля в читальном зале
городской библиотеки про�
шла презентация новой кни�
ги известного поэта Вале�
рия Афанасьевича Степано�
ва «Сказка про Кощея и
Янгу». Это одно из первых
художественных произведе�
ний в прозе автора. Волей
судьбы презентация совпа�
ла с 50�летним юбилеем
Валерия Степанова. Полный
зал зрителей и количество
поздравляющих свидетель�
ствуют об успехе и спросе,
которым пользуются книги
юбиляра.

С теплыми речами о Ва�
лерии и упоминанием мо�
ментов его огромной био�
графии выступили предста�
вители общества русской
культуры «Русский дом» им.
А. С. Пушкина и представи�
тель организации «Укра�
iнська спiлка ветеранiв Аф�
ганистану» Воронов Вале�
рий Васильевич. С поздра�
вительной речью выступил
известный прозаик Алек�
сандр Дулишкович.

Песни на стихи Валерия
Степанова исполнили Сер�
гей Соболь и Иван Крафчик.

Не обошлось и без сюрп�
ризов. На презентацию
приехал известный на всей
территории советских рес�
публик Питерский бард

Дмитрий Первухин, который
в 80�е годы руководил в Му�
качеве клубом самодеятель�
ной песни «Вертикаль» им.
В.С. Высоцкого. Он исполнил
в подарок две новые песни:
«Маугли�апокалипсис» и
«Белый дым из трубы» и
одну из далеких 80�х — «Де�
мократия с подноса». Кроме
того, Митя Первухин пода�
рил библиотеке две свои
книги, среди которых книга
о детских годах Владимира
Высоцкого, проведенных в
Мукачеве. Такие же книги
были вручены нашему юби�
ляру.

Валерий Степанов рас�
сказал читателям о том, как
он стал поэтом и какой рок
привел его к творческому
пути писателя�сказочника.
Кроме того он раскрыл идею
своей сказки, много расска�
зал о былинах, сказах и бы�
лях древней Руси, постепен�
но раскрывая для присут�
ствующих сокровенный сак�
ральный смысл народного
творчества, славянской Аз�
Буки и всего того, что назы�
вается «Русским Духом».

Автор раскрыл свои твор�
ческие планы на будущее. Он
трудится над книгами
«Притчи деда Апанаса»,
«Хроники Акаши», «Де�
кабрьские сумерки» и фан�

тастическим романом�три�
логией «Конец  Второй
Ассы». Скоро эти и многие
другие произведения пло�
довитого автора, пережива�
ющего свою «болдинскую
осень» в творчестве, увидят
свет.

А пока их можно прочитать
на сайтах: Проза.ру и Сти�
хи.ру под псевдонимом «Ва�
лерий Степанов 2», Изба�
читальня, Мукачево�сегод�
ня, http://litzona.net/regis�
ter.php и личном сайте:
h t t p : / / v a l e r a s t e p a n o v .
mylivepage.ru

Или заказать книги по
тел.: 0953439865 и  (03131)
4�22�05.

Презентация прошла за�
мечательно! Дружеская об�
становка и непринужден�
ность только способствова�
ли восприятию информа�
ции, которая особенно важ�
на  для присутствующих в
зале учащихся 16�й, 4�й, 20�
й и других школ.

Желаем нашему юбиляру
крепкого здоровья, кавказ�
ского долголетия, литера�
турного вдохновения и ог�
ромных творческих успехов.
Читатели ждут твоих новых
книг!

От лица благодарных
читателей материал

подготовил Александр
ДУЛИШКОВИЧ.

Идея Кащея и Янги

Ми, мешканці м. Мукачево, мікро�
району «Черьомушки» звертаємось до
вас з болючим для нас питанням:
«Транспортне забезпечення нашого
мікрорайону автобусним маршрутом
№ 7 «Окружна � Індустріальна».

Уже тривалий час (більше 4 місяців)
пасажирів нашого мікрорайону триво�
жить питання: Куди зникли автобусні
маршрути  7�1  та   7�4 «Окружна � Інду�
стріальна»? Зовсім недавно із ЗМІ ми
дізнались, що їх зовсім зняли з марш�

Çâåðíåííÿ äî Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ëåíä’ºëà Ç.Ç.
òà  íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Áàëîãè Â.².

рутів. А як бути нам – пасажирам?
Немає можливості  добиратись до ро�
боти, так як на сьогоднішній день з
мікрорайону «Черьомушки» до вул. Інду�
стріальна курсують тільки два автобу�
си № 7�3 та 7�4 з інтервалом між ними
10 хвилин, а 50 хвилин зовсім автобусу
немає.

Ми неодноразово звертались з лис�
тами до керівництва «Пасажирських
перевезень», щодо незадовільного за�
безпечення транспортом пасажирів на

даних автобусних маршрутах, але ре�
зультату не має. Більше того, нас зди�
вувала інформація, що з перевізника�
ми, за якими були закріплені марш�
рути №  7�1 та № 7�4 розірвані дого�
вори.

Ми сподіваємось на вашу допомогу у
вирішення питання щодо належного за�
безпечення перевезення пасажирів.

З повагою до вас, мешканці
м. Мукачево.

19 êâ³òíÿ ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ
øàíîâíà êîëåãà, ÷àð³âíà æ³íêà, âèñîêîïðîôåñ³éíèé ïåäà-
ãîã – äîöåíò êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í, êàíäèäàò ïîë-
³òè÷íèõ íàóê

²ËÜÒÜÎ Ãàëèíà Ôåäîð³âíà.
Äîðîãà ³ìåíèííèöå, âèñëîâëþºìî Âàì âåëèêó ïîøàíó

òà ëþáîâ çà â³ääàíó Âàìè ïðàöþ, äîáðîòó òà ëþäÿí³ñòü,
çà Âàø³ äîáð³ ñïðàâè. Ïðèéì³òü íàø³ ùèð³ ïîáà-
æàííÿ ðàäîñò³, ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿.

Íåõàé êîæåí íîâèé äåíü áóäå ùåäðèì íà
óñï³õè òà ïåðåìîãè, áàãàòèì íà ðàä³ñí³
çâ³ñòêè, ïðèºìí³ ïîä³¿, îñîáèñò³ äîñÿãíåííÿ ³
áëàãîðîäí³ ñïðàâè! Áîæî¿ áëàãîäàò³ òà âñ³ëÿ-
êèõ ãàðàçä³â Âàì ³ Âàø³é ðîäèí³ íà ìíîã³¿ ðîêè!

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

Ç ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè ïðåêðàñíèìè âåñíÿíèìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâ³é þâ-

³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð³âíà, äîáðà, ìèëà æ³íêà –
ñï³âðîá³òíèê Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

ØÒÅÔÀÖÜÊÎ Ìåëàí³ÿ ²âàí³âíà
Äîðîãà ³ìåíèííèöå! Ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ

ç ö³º¿ íàãîäè.
Áàæàºìî Âàì äîáðà, ùàñëèâî¿ äîë³, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ

íà äîâã³ ðîêè.
Íåõàé ïî æèòòºâîìó øëÿõó Âàñ çàâæäè ñóïðî-

âîäæóº ñâÿòêîâèé íàñòð³é, à êîæåí äåíü Âàøîãî
æèòòÿ áóäå ñâ³òëèì ³ ñîíÿ÷íèì, äàðóº ðàä³ñòü,

ïðèºìí³ íåñïîä³âàíêè ³ äóøåâíèé ñïîê³é. Íå-
õàé Âàñ îòî÷óþòü òóðáîòëèâ³ äðóç³,
ç³ãð³âàþòü ñâîºþ ëþáîâ’þ áëèçüê³ òà ð³äí³.

Óäà÷³ Âàì òà óñï³õ³â ó çä³éñíåíí³ çà-
äóì³â, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà íàòõíåííÿ ó
ïîâñÿêäåíí³é ïðàö³.

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

Надто передчасно зупинилося
золоте серце нашого дорогого
Вчителя, Наставника, Педагога й
організатора, першого випускни�
ка хімічного факультету Ужго�
родського національного універ�
ситету, малолітнього в’язня фаши�
стських таборів праці

Георгія Георгійовича
КОЗАРЯ.

Він був для нас старшим товаришем, учителем, на�
ставником, другом. Втілюючи в собі відвертість і
мудрість, відмінне знання хімії, щедро дарував лю�
бов і приязнь своїм учням. Для всіх у найважчі часи
він був надійною опорою, усе своє життя,  всю насна�
гу свого полум’яного серця віддавав школі, учням.
Немає таких слів, щоб висловити нашу величезну,
безмежну втрату, глибокий сум і непоправне горе.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким по�
кійного. Пам’ять про Георгія Георгійовича, про Його
неординарну особистість, доброту, мудрість, силу волі
й велич духу залишиться назавжди в наших серцях.

В глибокому сумі – Його учні, випускники
ЗОШ № 2 імені Т.Г.Шевченка 1961 року

ÇÄÎÐÎÂ’ß, ÄÎÁÐÀ
² ÁÎÆÎ¯ ÁËÀÃÎÄÀÒ²!

Ó öåé  âåñíÿíèé äåíü  ñâ³é ø³ñòäå-
ñÿòèð³÷íèé  þâ³ëåé  ñâÿòêóº

Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷
ÊÅÍÒÅØ –

ñâ³äîìèé óêðà¿íåöü, âåëèêèé  ïàòð³-
îò íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè, äåïóòàò Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè, àêòèâíèé
ïðîñâ³òÿíèí, ïîðÿäíà, ÷åñíà òà ùèðà
ëþäèíà.
Çà ðîêîì ð³ê æèòòÿ íåâïèííî ëèíå,
Äàðóº âåñåí  âåñåëêîâèé  ÷àñ.
Ó öþ ïðåêðàñíó þâ³ëåéíó äíèíó
Â³òàííÿ ùèð³ Òè ïðèéìè  â³ä íàñ.
Õàé äîëÿ Òîá³  øëå äîáðî ³ ùàñòÿ,
Ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ìîðå áëàã çåìíèõ,
À ùåäð³ äí³, ìîâ ðóøíèêè êâ³ò÷àñò³
Íåõàé ùå äîâãî ñòåëÿòüñÿ äî í³ã.

Ç ïîâàãîþ  Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêðàéîííà îðãàí³çàö³ÿ
Òîâàðèñòâà  «Ïðîñâ³òà»  ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà,  Ìóêà÷³â-
ñüêèé ì³ñüêèé îñåðåäîê  ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
«Ñîþç óêðà¿íîê» «Óêðà¿íñüêà ðîäèíà».

Ãîëîâ³ âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñ. Ñòàíîâî
Þð³þ Âàñèëüîâè÷ó ²âàí÷î 29 êâ³òíÿ

2013ðîêó âèïîâíþºòüñÿ 70 ðîê³â.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ó ö³ âåñíÿí³ äí³ äðóç³ ³ êîëåãè, ð³äí³ ³ áëèçüê³ ïîçäîðîâ-

ëÿþòü Âàñ, ³ç çíàìåííèì þâ³ëåºì. Â³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàºìî
Âàì ³ Âàø³é äðóæí³é ñ³ì’¿, âñ³ì Âàøèì ð³äíèì ³ áëèçüêèì
óñï³õ³â ó ðîáîò³, ñòàá³ëüíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðà ³ âñ³ëÿêèõ
ãàðàçä³â, äîâãèõ ðîê³â ùàñëèâîãî æèòòÿ.

Ç þâ³ëåºì Âàñ, øàíîâíèé Þð³þ Âàñèëüîâè÷ó! Õàé Âàì
äîëÿ äàðóº ùàñòÿ äîâ³êó, Äîñòàòêó ³ ìèðó ³ äîì³ áåç ë³êó!
À ðîñè ðàíêîâ³ áåçìåæíî ³ ùèðî Ùîäíÿ õàé äàðóþòü
íàñíàãó òà ñèëó!

². Ä.ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè

Ô.Â.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Ùèðî ïîçäîðîâëÿºìî!
18 êâ³òíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ

øàíîâíà êîëåãà, ÿñêðàâà, òâîð÷à îñîáèñò³ñòü –
ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ïñèõîëîã³¿ òà ìåòîäèêè

äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè
ØÒÈÕ ²ðèíà ²ãîð³âíà

Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Íåõàé æèòòÿ Âàøå áóäå çàâæäè ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì, à

ùèðîñåðäå÷í³ ïðèâ³òàííÿ â³ä ð³äíèõ òà
äðóç³â äîäàäóòü æèòòºâî¿ íàñíàãè ó ñêàð-
áíè÷êó Âàøî¿ ïðåêðàñíî¿ äóø³. Íàøà ³
ëþäñüêà øàíà íåõàé áóäå ïîäÿêîþ Âàì çà
ïë³äíó ïðàöþ, çà Âàøó ÷óéí³ñòü, óì³ííÿ
òâîðèòè ³ äàðóâàòè óñ³ì îòî÷óþ÷èì äîá-
ðî.

Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ,
óñï³õ³â ³ íàòõíåííÿ ó ðîáîò³, äîáðîáóòó,
ìèðó íà äîâã³ ðîêè!

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

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ãàðíó, ìóäðó, ÷åñ-

íó, ïîðÿäíó, ïðàöüîâèòó Äðóæèíó, ðîçñóä-
ëèâó, ïðèÿçíó Ìàìî÷êó, í³æíó, ëàñêàâó
Áàáóñþ, ÷åìíó, ïîñëóøíó Äîíüêó, ÷àð³â-
íó, òóðáîòëèâó Ñåñòðè÷êó é Ò³òî÷êó

Ìàð³þ Ìèõàéë³âíó
×ÎÐ²É

ç Ëåöîâèö³ ç ïàì’ÿòíèì, þâ³ëåéíèì
Äíåì íàðîäæåííÿ!  Âàø þâ³ëåé – öå
ðîê³â çîâñ³ì íå áàãàòî, äóæå ãàðíà é ðà-
ä³ñíà ïîðà. Âàì, ð³äíåíüêà, áàæàºì ó Âàøå ñâÿòî äîâãèõ
ðîê³â, ùàñòÿ ³ äîáðà. Ùèðî çè÷èìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ íà
ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò, ðîäèííîãî ùàñòÿ ³ äîáðîáóòó, ëàñêè

â³ä Âàøî¿ Íåáåñíî¿ ïîêðîâèòåëüêè – Ïðå÷èñòî¿
Ä³âè Ìàð³¿, çä³éñíåííÿ âñ³õ çàäóì³â ³ ìð³é. Õàé

âåñíè ³äóòü, à ëèöå ìîëîä³º, äîáðî ïðèáóâàº,
à ãîëîâà íå ñèä³º. Ñïàñèá³ çà ëàñêó, çà ðóêè
óì³ë³, ùî âì³ºòå ï³äòðèìàòè ñëîâîì ³ ä³ëîì,
ùî ç âàìè ó ð³äíîìó äîì³ íàä³éíî ³ ùèðî.
Æèâ³òü íàì íà ðàä³ñòü ó ùàñò³ òà ìèð³. Õàé
Áîã ïîñèëàº çäîðîâ’ÿ ³ ñèëè, áî ç âàìè â
ðîäèí³ óñ³ ìè ùàñëèâ³.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ìàìà, ÷îëîâ³ê, ñèíè
Â’ÿ÷åñëàâ, ²âàí, íåâ³ñòêà Ìàð³ÿ, îíóêè Êð³ñò³íà,

ªâãåí³ÿ, ñåñòðà Òåðåç³ÿ ç ñ³ì’ºþ, ð³äí³, äðóç³…

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Äèâîâèæíî ÷àð³âíèõ, ìóäðèõ, ïîðÿäíèõ, òàëàíîâèòèõ ³

íàïðî÷óä ïðàöüîâèòèõ ³íæåíåð³â-çåìëåâïîðÿäíèê³â
Àëëó Ìèõàéë³âíó ÁÓÃÀÉ

³ Ãàííó Îëåêñàíäð³âíó ÄÐÎÍÎÂÓ
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Â³ä
óñ³º¿ äóø³ é íàäàë³ áàæàºìî çáåðåãòè çàâçÿòó
âäà÷ó, îïòèì³çì, äîáðå ñòàâëåííÿ äî ëþäåé,
â³äâåðò³ñòü, íàòõíåííÿ. Íåõàé äîëÿ äàðóº
Âàì, äîðîã³ ³ìåíèííèö³, àêòèâíå äîâãîë-
³òòÿ, íåõàé Âàøå çäîðîâ’ÿ áóäå çàâæäè
ì³öíèì, äóøà – ìîëîäîþ, óñï³õè – âðà-
æàþ÷èìè!

Ç ùèðîþ ïîâàãîþ – êîëåêòèâ
ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð», ð³äí³, äðóç³…



Зі збільшенням індексу маси
тіла лише на одну одиницю ри�
зик розвитку хвороби серця
зростає на 23 відсотки – такі
дані останнього дослідження
вчених з Оксфордського універ�
ситету.

І йдеться навіть не про ожирін�
ня, а про бодай незначне
збільшення ваги! Про індекс маси
тіла та його зв’язок зі здоров’ям
серця розпитуємо Олександру Ки�
риленко, лікаря дієолога�кардіоло�
га.

— Що таке індекс маси тіла
та як його обчислити?

—  Це відносна величина, яка
дозволяє не лише оцінити
від-повідність маси тіла людини де
її зросту, а й визначити, достатня
маса чи надмірна. Знаюча свій
індекс, можна побачите ймовір�

СЕРЦЕ НЕ ЛЮБИТЬ ВЕЛИКОЇ ЛОЖКИ
Вчені кажуть, шо вага людини і тривалість життя — нерозривні поняття

ність розвитку серцевосудинних,
ендокринних та легеневих хвороб.

Обчислюється він дуже просто.
Масу тіла в кілограмах треба под�
ілити на зріст в метрах у квадраті.
Якщо індекс менший за 18, це вка�
зує на недостатню масу тіла. Нор�
мою вважається показник від 18,5
до 24,9. Про надмірну масу свідчать
цифри від 25 до 29,9. Все, що іде
після 30, вказує на ожиріння: І
ступінь — 30 — 34,9,11 ступінь — 35
— 39,9, III ступінь — понад 40, а це
вже дуже небезпечно.

Відповідно, можна вирахувати
ризик появи тих чи інших хвороб.
Наприклад, при недостатній масі
тіла збільшується вірогідність
бронхолегеневих. А при надмірній
зростає ризик розвитку серцево�
судинних хвороб та ендокринних
порушень.

— А який, власне, зв’язок між
масою тіла та здоров’ям сер�
ця?

— При надмірній масі тіла жир
починає накопичуватися не лише
під шкірою, а й навколо внутрішніх
органів. Якщо жиру небагато, він
виконує функцію жирових депо
(тобто в разі недостатнього над�
ходження їжі організм найперше
починає використовувати ці запа�
си для одержання енергії), а також
захисну функцію (зменшує ймо�
вірність травматизації внутрішніх
органів при ударі). Проте, що ви�
щий індекс маси тіла, то більше ці
жирові капсули стискають внут�
рішні органи (зокрема і серце), на
жир починають перетворюватися
й інші тканини — зокрема м’язова.

До речі, доведено, що від індек�
су маси тіла залежить і тривалість

життя. Так, якщо у чоловіків показ�
ник більший за 25�27, вони про�
живуть на 10�15 років менше. Межа
індексу маси тіла для жінок – 30.
На жаль, сьогодні майже у кожного
після 40 років індекс маси тіла по�
чинає збільшуватися.

— Як запобігти цьому?
— Треба змінити стиль життя та

харчування. Є загальні правила —
зокрема, зменшити споживання
цукру та солі, тваринних жирів,
відмовитися від фастфуду, смаже�
ної та жирної їжі, основу харчуван�
ня мають складати овочі й фрукти.
М’ясо повинно бути дієтичним, раз
на тиждень обов’язково вживати
рибу. їсти треба 5�6 разів на день
невеликими порціями. Вечеряти
не пізніше ніж за 4 години до сну
— дозволяється хіба склянка кеф�
іру чи яблуко. Обов’язкові заняття

спортом хоча б два рази на тиж�
день, щоденні піші прогулянки
мінімум годину.

Правила ніби неважкі, але дот�
римуватися їх вдається не кожно�
му. І річ навіть не в силі волі. Лю�
дина з надмірною вагою по�іншо�
му мислить. Тому, якщо вона хоче
мати здорове серце, треба працю�
вати спільно, як мінімум, із трьома
фахівцями — фітнес�тренером,
дієтологом та психологом.

Не дасть жодної користі, якщо
людина місяць “сидить” лише на
прісних кашах, після чого починає
їх ненавидіти на все життя. Меню
для нормалізації ваги має склада�
тися відповідно до віку людини, її
зросту, статі, виду діяльності.

Марина МОРОЗ

Òåìà “Êîðîëÿ ìàðìóðó”
Ìèêîëè Øìàòüêà îñòàí-
íiì ÷àñîì íå ñõîäèòü çi
ñòîðiíîê ìiñöåâî¿ ïðåñè òà
iíòåðíåò-ñàéòiâ.

Öèìè äíÿìè åëåêòðîííà
ïîøòà íàøî¿ ãàçåòè îòðè-
ìàëà âiä ëóãàíñüêèõ êîëåã
öiêàâó ðîçïîâiäü ïðî îäíó
ç “ÿñêðàâèõ”  ñòîðiíîê
òâîð÷î¿ áiîãðàôi¿ ï’ÿòè-
ði÷íîãî ìèíóëîãî íàéâè-
äàòíiøîãî ñêóëüïòîðà âñiõ
÷àñiâ i íàðîäiâ, ÿêèé íèíi
ìåøêàº ó Ìóêà÷åâi.

Îòðèìàíèé ìàòåðiàë ùå
ðàç ïiäòâåðäæóº íåàáèÿêå
çàõîïëåííÿ ìàðìóðîâîãî
êîðîëÿ àíòè÷íîþ i áiáëåé-
ñüêîþ òåìàòèêîþ. ßêùî ó
íàøi äíi ïîðÿä ç íàïiîãî-
ëåíîþ ôiãóðîþ Íàñò³ Âî-
ëî÷êîâî¿ Ìèêîëà  Ãàâðè-
ëîâè÷ íàòõíåííî âàÿº
çàìóäðåíi  ñêîðîìíi ïîñ-
òàòi Õðèñòîâèõ ïåðâîà-
ïîñòîëiâ, òî íåïîâíèõ
ï’ÿòü ðîêiâ òîìó ïðè “öà-
ðþâàííi” ïîìàðàí÷îâîãî
ïðåñòîëó Ìèêîëà Øìàòü-
êî, ïåðåáóâàþ÷è ó íåëþ-
áîìó éîìó Ëóãàíñüêó,
ïðåçåíòóâàâ ñâîþ ÷åðãî-
âó ìàðìóðîâó ñêóëüïòóðó
ç íàçâîþ “Óêðà¿íñüêà Àâ-
ðîðà”, çîáðàçèâøè ïiä
öiºþ íàçâîþ ó âèãëÿäi
áîãèíi îãîëåíó Þëiþ Òè-
ìîøåíêî. Îöiíèâøè ¿¿
âàðòiñòü â 500 òèñÿ÷ äî-
ëàðiâ. À ÷åðåç ÿêèõîñü òðè
ìiñÿöi ìàåñòðî  âèðiøèâ
îáíîâèòè ñâié øåäåâð, äî-
ïîâíèâøè éîãî ñêóëüï-
òóðíèì çîáðàæåííÿì  îãî-
ëåíîãî òîäiøíüîãî óêðà¿-
íñüêîãî ïðåçèäåíòà Âiê-
òîðà Þùåíêà. Ïåðåéìå-
íóâàâøè êîìïîçèöiþ íî-

ÎÄÍÓ Ç ÑÂÎ¯Õ ÑÊÓËÜÏÒÓÐÍÈÕ ÊÎÌÏÎÇÈÖIÉ
ÌÈÊÎËÀ ØÌÀÒÜÊÎ ÍÀÇÂÀÂ “ÏÎÖIËÓÍÎÊ IÓÄÈ”

âîþ íàçâîþ –
“ Ï î ö i ë ó í î ê
Ióäè”. Çìiíèâ
âiäíîñíî i âàð-
òiñòü ìàðìóðî-
âîãî øåäåâðà –
íà ìiëüéîí äî-
ëàðiâ!

Äàëi äðóêóº-
ìî ìîâîþ îðè-
ãiíàëó: “Íà ïðå-
çåíòàöèè  ñâîåé
íîâîé ñêóëüï-
òóðíîé êîìïî-
çèöèè  â Ëóãàí-
ñêå Íèêîëàé
Øìàòüêî ñîîá-
ùèë, ÷òî  ñîáèðàåòñÿ  ïî-
êàçàòü åå â ñòîëèöå. “ß
õî÷ó íà òðè  äíÿ ñíÿòü  âû-
ñòàâî÷íûå  ïëîùàäè â Óê-
ðàèíñêîì äîìå, – çàÿâèë
îí, – Ïðàâäà, íà äâåðè ÿ
ïîâåøó òàáëè÷êó, êîìó
íà âûñòàâêó  âõîä çàïðå-
ùåí. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
ýòî áóäåò Ïðåçèäåíò Âèê-
òîð Þùåíêî, Âèêòîð  Áà-
ëîãà è åùå ðÿä ïåðñîí”.
À â îòâåò íà âîïðîñ îá
èäåå ñêóëüïòóðíîé êîìïî-
çèöèè ïîÿñíèë:” ß ðåøèë
ñäåëàòü Ïðåçèäåíòà ãî-
ëûì, ïîòîìó ÷òî  ñâîèìè
ïîñòóïêàìè îí äàâíî îá-
íàæèë ñåáÿ. Îí ñòîëüêî
ðàç öåëîâàë Òèìîøåíêî è
êëÿëñÿ  åé â âåðíîñòè.
Ëó÷øå áû  îí âåë ñåáÿ
ñäåðæàííåå”.

Äàëi Ìèêîëà Ãàâðèëî-
âè÷ äîâãî é äîêëàäíî ðîç-
ïîâiäàº, ÿê âií “âàÿâ” ñâié
ñêóëüïòóðíèé øåäåâð, ÿê
âèáèðàâ íàòóðíèöåþ ïiä
îáðàç Þëi¿ Òèìîøåíêî
ÿêóñü 19-ði÷íó ëóãàíñüêó
òàíöiâíèöþ, à îãîëåíó ïî-
ñòàòü Âiêòîðà Þùåíêà

ëiïèâ ç 20-ði÷íîãî ñëþñà-
ðÿ  îäíîãî ç ìiñöåâèõ çà-
âîäiâ i òï, i òï. À íà çàâåð-
øåííÿ ðîçïîâiâ æóðíàëiñ-
òîâi, â ÷îìó  âií áà÷èòü
ãîëîâíå çàâäàííÿ ñêóëüï-

òîðà. – “Ãëàâíàÿ  çàäà÷à
íàñòîÿùåãî ñêóëüïòîðà –
ñ îäíîé ñòîðîíû, ñîçäàòü
èäåàëüíóþ êðàñîòó  ÷åëî-
âåêà, à ñ äðóãîé – íå îñî-
áî îòðûâàòüñÿ îò ðåàëüíî-

ñòè. Òàêîé âîò ïàðàäîêñ
ïîëó÷àåòñÿ. Ïðèçíàþñü,
÷òî  âñåãäà ïðåäïî÷èòàþ
èçîáðàæàòü  ëó÷øóþ  ïî-
ëîâèíó ÷åëîâå÷åñòâà –
æåíñêèå  ôîðìû ãèá÷å,
ïëàñòè÷íåå. Êñòàòè, íåêî-
òîðûå ïîñåòèòåëüíèöû
ìîåé êîìïîçèöèè ñåòîâà-
ëè, ÷òî ó ìåíÿ  ïî÷òè íåò
ìóæñêèõ îáðàçîâ. Ê ñî-
æàëåíèþ, Ìèêåëàíäæåëî,
ñîçäàâ Äàâèäà, ïðîñòî  íå
îñòàâèë  ìíå ìåñòà äëÿ
òâîð÷åñêîé ïåðñïåêòèâû
(ñìååòñÿ). Ïîòîìó  ñïåöè-
àëüíî äëÿ äàì ÿ â ñâîå
âðåìÿ  èçâàÿë “Äðåâî
æèçíè” – îãðîìíûé ôàë-
ëîñ, óâèòûé  ïëþùîì.
Âûðàçèë, òàê ñêàçàòü, âñþ
ìóæñêóþ ñóùíîñòü”...

 Îñü òàêå, çíà÷èòü, “ãî-
ëîâíå çàâäàííÿ ñïðàâ-
æíüîãî ñêóëüïòîðà”!..

 Ùî äî öüîãî ìîæíà äî-
äàòè? ßê âiäîìî, îñòàííiì
÷àñîì Ìèêîëà Ãàâðèëî-

âè÷ çàéíÿòèé íàïîëåãëè-
âèì ïîøóêîì ãðîøåé äëÿ
òîãî, ùîá âèáðàòèñÿ ãåòü
ç íåãîñòèííîãî Ìóêà÷åâà.
Ïîãðîæóº  ðîçòàøóâàòè-
ñÿ ç íàìåòîì ó öåíòði Êèº-
âà i âèñòàâèòè êàïåëþõ
äëÿ çáîðó ïîäàÿíü.  Ùèðî
ïîñïiâ÷óâàºìî íàøîìó
ãåðîþ-íåâäàñi, ÿêîìó  òàê
i íå ñóäèëîñÿ äiñòàòèñÿ äî
îìðiÿíîãî Ðiî-äå-Æàíåé-
ðî. Õî÷åòüñÿ ïîðàäèòè
äîâãîòåðïiëîìó ìàðìóðî-
âó êîðîëþ âèñòàâèòè ïî-
ðÿä ç íàìåòîì çãàäàíèé
òóò áiëîìàðìóðîâèé  “Ïî-
öiëóíîê Ióäè”. Âïåâíåíèé,
ùî õòîñü ç êîëèøíiõ ÷è
íèíiøíiõ “ëþáèõ äðóçiâ”
îáîâ’ÿçêîâî âèêóïèòü
ñîái òàêèé êëüîâèé  ñóâå-
-íið.Íà äîáðó é äîâãó
çãàäêó. Âïåâíåíèé, ùî
äëÿ äåêîãî ìiëüéîí – íå
òàêi âæå é ãðîøèêè.

Â.ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊÎ.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555518 êâ³òíÿ 2013 ð.

¹ 15 (967)¹ 15 (967)¹ 15 (967)¹ 15 (967)¹ 15 (967)

ñò.

Ïîâòîðþâàòè òðåáà ò³ëüêè íåïîâòîðíå. (Ë. Êîíîï³íñüêèé).



1.  Шуркус Надія Іллівна –1947 р.н.
2.  Химинець Наталія Василівна – 1921 р.н.
3.  Шляховенко Клара Іванівна – 1959 р.н.
4.  Рошко Юрій Іванович –1950 р.н.
5.  Боднар Василина Федорівна – 1921 р.н.
6.  Гуді Степан Юлійович –1961 р.н.
7.  Бандюк Ілона Дьордівна –1943 р.н.
8.  Лангер Магдалина Василівна –1931 р.н.
9.  Резніков Михайло Олександрович –1935 р.н.
10. Кисіль Василь Борисович – 1958 р.н.
11. Шніцер Ольга Василівна – 1958 р.н.
12. Карольї Любов Володимирівна – 2013 р.н.
13. Ролиш Іваи Іванович – 1953 р.н.
14. Варга Михайло Гейзович – 1948 р.н.

Óñå çíîøóºòüñÿ, íàâ³òü ãîðå. (Ã. Ôëîáåð).Óñå çíîøóºòüñÿ, íàâ³òü ãîðå. (Ã. Ôëîáåð).Óñå çíîøóºòüñÿ, íàâ³òü ãîðå. (Ã. Ôëîáåð).Óñå çíîøóºòüñÿ, íàâ³òü ãîðå. (Ã. Ôëîáåð).Óñå çíîøóºòüñÿ, íàâ³òü ãîðå. (Ã. Ôëîáåð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 18 êâ³òíÿ 2013 ð.

¹ 15 (967)¹ 15 (967)¹ 15 (967)¹ 15 (967)¹ 15 (967)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 08.04.2013 р.  по  14.04.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

НЕ ЛЮБИВ,
ЩОБ ЙОГО ПОВЧАЛИ

ЧоловікFнероба встромив ніж
 у живіт дружини

До мукачівської райлікарні “швидка” до�
ставила 37�річну жінку, що стікала кров’ю.

З проникним ножовим пораненням черевної порож�
нини бідолашну госпіталізували до реанімаційного
відділення. Щоб урятувати пацієнтці життя, медикам
довелося зробити екстрену операцію. Коли та прийш�
ла до тями, то повідомила, що її ледь не зарізав влас�
ний чоловік.

Правоохоронці виїхали до села, де сталася трагедія,
та бу-динок, у якому мешкало подружжя, був на замку.

“За зачиненими дверима хтось ніби причаївся.
Міліціонери запідозрили, що всередині перебуває 42�
річний ґазда. Усвідомивши, що накоїв лиха, чолов’яга
боявся відчиняти двері, — розповідає Євгенія Краси�
линець з Мукачівського міськвідділу міліції. — Нарешті
зрозумівши, що втекти йому не вдасться, селянин вир�
ішив здатися. А слідчим пояснив, що ввечері хильнув
зайвого. Коли ж повернувся додому, дружина почала
його “пиляти”, мовляв, і працювати не хочеш, та ще й
пропиваєш останнє. Докори жінки образили його чо�
ловічу гідність. Розлючений, він схопив кухонний ніж,
яким до того відрізав шматок хліба, та встромив дру�
жині у – живіт”.

Проти норовливого чоловіка порушено карну справу.
За завдання тяжких тілесних ушкоджень власній дру�
жині йому загрожує позбавлення волі строком до вось�
ми років.

Еліна САВИЦЬКА

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

12 квітня провів прес�кон�
ференцію для журналістів
місцевих та  центральних
ЗМІ начальник Мукачівсько�
го МВ УМВС України в За�
карпатській області полков�
ник міліції Василь Швенда.
Василь Михайлович охарак�
теризував криміногенну си�
туацію на Мукачівщині та
роботу міліції з розкриття
злочинів за перший квартал
2013 року, а також відповів
на численні запитання жур�
налістів.

В ході прес�конференції
Василь Михайлович  до�
повів, що протягом трьох
місяців 2013 року  міліцією
взято на облік 2777 заяв та
повідомленнь про скоєні
злочини, з них події що мали
місце на території м.Мука�
чева – 1680, та на території
Мукачівського району –
1065.

За його словами,  право�
охоронцями міськвідділу  з
початку року розкрито 1 факт
умисного вбивства, яке
мало місце 6 січня ц.р. у
с.Ракошино, 1 факт замаху на
вбивство скоєного 20 берез�
ня в с. Вільховиця, 3 факти
спричинення тяжких тілес�
них ушкоджень. Що ж сто�

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎ¯ Ì²Ë²Ö²¯ ÂÀÑÈËÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ØÂÅÍÄÀ Â²ÄÇÂ²ÒÓÂÀÂ ÏÅÐÅÄ ÆÓÐÍÀË²ÑÒÀÌÈ

сується крадіжок з домівок
громадян, на сьогодні  роз�
крито 12 таких фактів, щодо
скоєння пограбувань, то
правоохоронцями розкрито
6 таких фактів.

Щодо роботи працівників
міліції  громадської безпеки
то ними виявлено 2129 адм�
іністративних правопору�
шень, з них  91 адмінпрото�
колів за вчинення насильства
в сім”ї. Працівниками пат�
рульної служби складено
421 протоколів  щодо вчи�
нення громадянами адмінп�
равопорушеннь.

Окрім цього, працівника�
ми  відділення державтоін�
спекції міського відділу, було

виявлено 765 порушень Пра�
вил дорожнього руху,  з яких
було затримано 39  нетвере�
зих водіїв.

Працівниками дозвільної
системи виявлено та задо�
кументовано 19 адміністра�
тивних правопорушень у
сфері щодо не дотримання
громадянами правил носін�
ня, зберігання або переве�
зення вогнепальної зброї.

Щодо розшуку осіб, то в
ході проведення розшукових
заходів працівниками
міськвідділу було встановле�
но місцезнаходження  та
затримано 18 злочинців,
встановлено місцезнаход�
ження 11 безвісно зниклих

осіб, та встановлено особи�
стості 5 невпізнаних трупів.

Крім цього керівник Мука�
чівської міліції наголосив,
що одним із завдань право�
охоронців і на далі зали�
шається інформування гро�
мади про роботу правоохо�
ронців, зокрема дільничних
інспекторів міліції. Це та
служба яка на сьогодні за�
лишається головною служ�
бою, працівники якої щодня
працюють з людьми.

Також завдяки взаємодії
міліції з місцевою владою,
та вжитими спільними захо�
дами з ними на території
Мукачева та району наразі
встановлені 72 камери віде�
оспостереження.

На завершення прес�кон�
ференції Василь Михайло�
вич відповів на численні за�
питання журналістів. Наос�
танок начальник мукачівсь�
кої міліції запропонував про�
водити такі зустрічі і надалі
аби оперативно інформува�
ти громадськість про крим�
іногенну ситуацію в краї та
роботу правоохоронців.

Євгенія
КРАСИЛИНЕЦЬ

Мукачівський МВ УМВС

За 2012 рік на Львівській залізниці зафіксовано 115
випадків невиробничого травматизму, в яких травмо�
вано 115 осіб, з них 63 зі смертельним наслідком. Регу�
лярно на території станції Мукачево чергові вокзалу че�
рез гучномовний зв ’язок оголошують присутнім прави�
ла безпеки та дотримання їх громадянами на залізнич�
ному транспорті України, а саме перехід через заліз�
ничні колії тільки в становлених місцях (через пішоходні
мости), не підходити до краю перону чи платформи при
підході  потягу, стежити за звуковими сигналами, що
подаються локомотивом потягу або черговими вокзалу,
входити і виходити з вагонів тільки при повній зупинці
потягу.

На залізницях України ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:  ходити
по залізничних коліях, підходити до них ближче, ніж 5
метрів, переходити переїзди при закритому шлагбаумі

ВИГРАЄШ СЕКУНДУ F ЗАГУБИШ ЖИТТЯ
та червоному світлі світлофора, торкатись металевих про�
водів заземлення, електропроводу,

 
залишати дітей без

нагляду дорослих на вокзалах, перонах, платформах та
поїздах, а також свої речі (багаж,тощо). Перебувати на
об’єктах залізничного транспорту в стані алкогольного
сп’яніння та інше. Порушивши правила бешеки, Ви виг�
раєте лише секунду, але можете загубити життя.

ЗВЕРТАЄМОСЬ до громадян, керівників підF
приємств, директорів навчальних закладів з проханF
ням роз’яснювати про небезпеку на залізничному
транспорті та можливі наслідки при порушенні “ПраF
вил безпеки громадян на залізничному транспорті”.

В. ГЛУШКО,
Начальник окремої групи на станції Мукачево

ЗАПРОШУЄМО
НА НАВЧАННЯ

У відповідності до вимог Міністерства внутрішніх
справ України, з метою забезпечення потреби
органів та підрозділів внутрішніх справ у кваліфі�
кованих кадрах, працівниками кадрового забезпе�
чення Мукачівського міського відділу Управління
Міністерства внутрішніх справ України в Закар�
патській області в період з січня 2013 року поточ�
ного року здійснюється відбір кандидатів на на�
вчання у навчальних закладах МВС України.

Навчальні заклади системи МВС України
здійснюють підготовку фахівців кваліфікаційних
рівнів “магістр”, “бакалавр”, за спеціальностями
«правознавство», «правоохоронна діяльність»,
«управління в сфері правопорядку», «психологія»,
«інформаційні управляючі системи та технології»,
тощо.

Підготовка майбутніх слухачів учбових закладів
системи МВС має певні особливості, які зумов�
лені специфікою міліцейської роботи. Кандидатам
необхідно пройти поглиблений медичний огляд та
психологічне тестування на предмет придатності
до проходження служби в органах внутрішніх
справ, успішно скласти заліки з фізичної підготов�
ки.

Основними вимогами до кандидатів на вступ до
навчальних закладів МВС України є наявність се�
редньої освіти, вік 17�24 роки, достатній рівень
фізичної та психологічної підготовленості, особи�
ста дисциплінованість, бажання проходити служ�
бу в органах внутрішніх справ, належний загаль�
ноосвітній рівень. Для юнаків обов’язкова на�
явність приписного свідоцтва (військового квитка).

Відбір кандидатів на навчання проводиться зок�
рема до наступних вищих навчальних закладів: На�
ціональної академії внутрішніх справ, Львівського
державного університету внутрішніх справ, Одесь�
кого державного університету внутрішніх справ,
Академії внутрішніх військ МВС України, слідчо�
криміналістичного факультету МВС України Націо�
нального університету «Юридична академія Украї�
ни ім. Я. Мудрого» (м. Харків), Національного уні�
верситету «Одеська юридична академія» та інших.

Термін навчання у ВНЗ МВС України – 4 роки. По
закінченню навчання, випускники отримують дип�
лом освітньо�кваліфікаційного рівня “бакалавр” за
спеціальністю “Правознавство” або “Правоохо�
ронна діяльність” з присвоєнням спеціального
звання “лейтенант міліції”. Подальшу практичну
службу в ОВС випускники ВНЗ МВС України про�
ходитимуть у підрозділах УМВС України в Закар�
патській області, відповідно до здобутої фахової
спеціалізації (слідчі, оперуповноважені підрозділів
кримінальної міліції, дільничні інспектори міліції,
психологи, інспектори інформаційно�аналітичних
підрозділів, тощо).

Навчання здійснюється за державним замовлен�
ням (безкоштовно)

Випускники шкіл та інших навчальних закладів
м. Мукачева, навколишніх сіл, а також інших рай�
онів нашого краю які прагнуть здобути вищу юри�
дичну освіту та пов’язати свою долю зі службою в
міліції, можуть отримати більш детальну інформа�
цію у секторі кадрового забезпечення Мукачівсь�
кого міського відділу міліції за адресою : м. Мука�
чево, вул. Ярослава Мудрого 8, кабінети 51, 52 та
59, довідки за телефонами 2�12�88 або 94�1�85.

Мукачівський МВ УМВС

Висловлюємо щирі співчуття Катерині ВаF
силівні АНДРОСЮК  у зв’язку з передчасною
смертю  матері

Ілони Дьордівни.
Світла пам’ять про покійну назавжди заF

лишиться у наших серцях.
Колеги по роботі в міському

 управлінні торгівлі.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777718 êâ³òíÿ 2013 ð.

¹ 15 (967)¹ 15 (967)¹ 15 (967)¹ 15 (967)¹ 15 (967)

ñò.

Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. (Âîëüòåð).

Останнім часом несприятливі по�
годні умови (шквальний вітер, сильні
зливові дощі з грозами тощо) зумо�
вили значну кількість пошкоджень
ліній електропередач та іншого енер�
гетичного обладнання, що в свою чер�
гу створює підвищену небезпеку ура�
ження електричним струмом населен�
ня. За таких умов, внаслідок дотор�
кання до проводів, пошкоджених не�
годою ліній електропередач, почасті�
шали випадки електротравматизму
серед населення краю, в тому числі із
смертельним наслідком.

Щоб уникнути смертельних елек�
тротравм, категорично заборо�
няється:
 наближатись до обірваних про�

водів ближче 8 метрів;
 У   залазити   на   опори   повітря�

них   ліній   електропередач,    тим

ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ВІД УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ

більше намагатись зняти електроп�
ровід;
 У    відчиняти двері та проникати

в трансформаторні підстанції;
   дозволяти дітям залазити на де�

рева, що ростуть під проводами ліній
електропередавання;

У   зводити будь�які будови,  скла�
дати дрова,  солому тощо, розпалю�
вати багаття від проводами елект�
роліній і повітряними вводами бу�
динків;
 У   кидати дріт або будь�які інші

предмети на проводи повітряних
ліній електропередач;
  встановлювати металеві стоян�

ки для телевізійних антен поблизу
ліній електропередач;
 У розташовувати ігрові майдан�

чики, а також: проводити ігри під по�
вітряними лініями, запускати повітря�

них зміїв поблизу повітряних ліній та
гратися біля електричних установ.

Пам’ятайте!
Усунення пошкоджень ліній електро�

передач та іншого енергетичного об�
ладнання повинно виконуватися вик�
лючно оперативно�виїзними брига�
дами району електричних мереж.

Водночас, у разі виявленні обірва�
них або провислих проводів, пошкод�
ження опор або небезпеки їх падіння,
пошкодження кабелів та інших об’єктів
і елементів електричних ‘ мереж, про�
симо Вас негайно повідомити про це
диспетчерську службу Мукачівського
міського району електричних мереж.

Також наголошуємо, що Правилами
охорони електричних мереж (по�
вітряні і кабельні мережі до і вище
1000 В, трансформаторні підстанції

(ТП) визначені охоронні зони у вигляді
земельної ділянки і повітряного про�
стору, обмежених вертикальними
площинами, що віддалені по обидві
сторони лінії від крайніх проводів:
 для ліній напругою до 1 кВ � 2 м;
 для ліній напругою до 20 кВ � 10

м;
 для ліній напругою до 35 кВ � 15

м;
 для ліній напругою до 110 кВ �

20 м;
 для підземних кабелів � по 1 м в

обидва боки від крайніх кабелів;
 для трансформаторних підстан�

цій, розподільчих пунктів і пристроїв
– на відстані 3 м від огорожі або спо�
руди.

Телефон диспетчерської служби
Мукачівського МРЕМ: (03131)

2�30�41, 2�40�11.

Ê³â³ íåäàðìà íàçèâàþòü «â³òà-
ì³ííîþ áîìáîþ». ×îãî â íüî-
ìó ò³ëüêè íåìàº: îäíîãî ëèøå
â³òàì³íó Ñ â íüîìó á³ëüøå, í³æ
ó ëèìîí³, â ê³ëüêà ðàç³â. Äî òîãî
æ â³í íå ðóéíóºòüñÿ ïðè êîíñåð-
âóâàíí³. Îñòàíí³ äîñë³äæåííÿ
ïîêàçàëè, ùî ê³â³ ùå é íåïîãà-
íî ñïðàâëÿºòüñÿ ç âèâåäåííÿì
ðàä³àö³¿ ç îðãàí³çìó ³ º ïðèðîä-
íèì ïðîô³ëàêòè÷íèì ³ ë³êóâàëü-
íèì ïðîòèïóõëèííèì çàñîáîì.

Êîðèñí³ âëàñòèâîñò³ ê³â³ çó-
ìîâëþþòüñÿ ðåêîðäíèì âì³ñ-
òîì ó íüîìó âñ³ëÿêèõ â³òàì³í³â
³ ì³êðîåëåìåíò³â. Îêð³ì â³òàì³-
íó Ñ, ê³â³ ì³ñòèòü â³òàì³í Å (òî-
êîôåðîë). Â³í ââàæàºòüñÿ îäíèì
ç íàéïîòóæí³øèõ àíòèîêñè-
äàíò³â, ÿê³ «ïîëþþòü» â îðãà-
í³çì³ çà â³ëüíèìè ðàäèêàëàìè ³,
áëîêóþ÷è ¿õ, çáåð³ãàþòü íàøó
ìîëîä³ñòü, ïðóæí³ñòü øê³ðè,
çäîðîâ’ÿ âîëîññÿ ³ í³ãò³â.

Òîé ôàêò, ùî ê³â³ áàãàòèé â³òà-
ì³íàìè ãðóïè Â ³, çîêðåìà, ôî-
ë³ºâîþ êèñëîòîþ, ðîáèòü éîãî
êîðèñí³ âëàñòèâîñò³ âî³ñòèíó
óí³êàëüíèìè. Íàãàäàºìî, ùî
â³òàì³í Â9 ñïðèÿº æèâëåííþ ³
ðåãåíåðàö³¿ êë³òèí ìîçêó òà íå-
ðâîâî¿ ñèñòåìè. Â÷åí³ äîâåëè:
âæèâàþ÷è ò³ëüêè äâà ê³â³ íà
äåíü, ìè ñïðèÿºìî çì³öíåííþ
ïàì’ÿò³, ï³äâèùåííþ åëàñòè÷-

КІВІ — ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ СМАЧНИЙ ФРУКТ,
АЛЕ Й ЧУДОВИЙ ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ

íîñò³ ñò³íîê ñóäèí ãîëîâíîãî
ìîçêó. Ôîë³ºâà êèñëîòà òàêîæ
ïîêàçàíà âàã³òíèì æ³íêàì.

À çàâäÿêè â³òàì³íó Â6 (ï³ðè-
äîêñèí) êîðèñí³ âëàñòèâîñò³
ê³â³ ïîñèëþþòüñÿ â ðàçè, îñê-
³ëüêè â³í º á³îëîã³÷íî àêòèâíîþ
ïðèðîäíîþ ðå÷îâèíîþ, ñïðèÿº
õîðîøîìó ñíó, ì’ÿêî çí³ìàº íó-
äîòó, íîðìàë³çóº ðîáîòó ùèòî-
ïîä³áíî¿ çàëîçè, ïîêðàùóº òðàâ-
ëåííÿ, çàáåçïå÷óº ðîçóìîâó ³
ô³çè÷íó ïðàöåçäàòí³ñòü. Ïåðåë³ê
ìîæíà ïðîäîâæóâàòè äóæå äîâ-
ãî.

Ëþäÿì, ÿê³ ñòðàæäàþòü â³ä
õâîðîá ñåðöÿ, ðåêîìåíäóþòü
ç’¿äàòè ùîäíÿ ïî 1 —2 ê³â³, ùî
º â³äì³ííîþ ïðîô³ëàêòèêîþ ³
ë³êóâàííÿì ¿õ çàõâîðþâàíü.
Äîñë³äæåííÿ íîðâåçüêèõ ó÷å-

íèõ ïîêàçàëè, ùî ïðè ùîäåí-
íîìó âæèâàíí³ ïëîä³â ê³â³
ð³âåíü æèðíèõ êèñëîò ó êðîâ³
çíèæóºòüñÿ ïðèáëèçíî íà 15%.
Ñâî¿ìè êîðèñíèìè âëàñòèâîñ-
òÿìè ôðóêò ñì³ëèâî ìîæå êîí-
êóðóâàòè ç â³äîìîþ àöåòèëñàë-
³öèëîâîþ êèñëîòîþ, ïðè÷îìó
áåç ïîá³÷íèõ åôåêò³â, ÿê³ ìàº
àñï³ðèí.

Äî ðå÷³, ïðîòèïîêàçàíü ó ê³â³
äóæå ìàëî. Éîãî íå ðåêîìåí-
äóºòüñÿ ¿ñòè ëèøå òèì, ó êîãî º
ãàñòðèòè, ï³äâèùåíà êèñ-
ëîòí³ñòü àáî âèðàçêà. Ó ð³ä-
ê³ñíèõ âèïàäêàõ ìîæëèâà ³íäè-
â³äóàëüíà íåïåðåíîñèì³ñòü. Òóò,
ÿê ³ â óñüîìó, ãîëîâíå — íå
çëîâæèâàòè!

Êîðèñí³ âëàñòèâîñò³ ê³â³ ïðî-
ÿâëÿþòüñÿ òàêîæ ó çäàòíîñò³

ÿãîäè ïîïåðåäæàòè óòâîðåííÿ
àòåðîñêëåðîçó, êàìåí³â ó íèð-
êàõ ³ ñå÷îâîìó ì³õóð³. Ì³êðîå-
ëåìåíòè, ÿê³ â ê³â³ ïðèñóòí³, âè-
âîäÿòü ç îðãàí³çìó ñîë³, óíå-
ìîæëèâëþþ÷è óòâîðåííÿ êà-
ìåí³â. Íåçàì³ííèé ñ³ê ê³â³ ïðè
öóêðîâîìó ä³àáåò³. Â³í ðåãóëþº
ð³âåíü öóêðó ³ î÷èùàº êðîâ.

Ì’ÿêîòü ê³â³ âîëîä³º ïðîòè-
ïóõëèííèìè, àíòèìóòàãåííèìè
³ àíòèîêñèäàíòíèìè ä³ÿìè, º ÷ó-
äîâèì ïîì³÷íèêîì ó â³äíîâ-
ëåíí³ ô³çè÷íî¿ ïðàöåçäàòíîñò³,
ï³äòðèìóº ñåðöåâó ôóíêö³þ,
áîðåòüñÿ ç ï³äâèùåíèì òèñêîì,
âèâîäèòü õîëåñòåðèí, äîáðå ÷è-
ñòèòü ñóäèíè, ñïàëþº æèðè ³
áîðåòüñÿ ç ¿õ íàêîïè÷åííÿì â
îðãàí³çì³. Â÷åí³ ðîçãëÿäàþòü ö³
ïëîäè ÿê ñåðéîçí³ ë³êè ïðîòè
òðîìá³â. Ïðîô³ëàêòè÷íà ä³ºòà
äëÿ çíèæåííÿ ðèçèêó òðîìáî-
öèòó ³ çìåíøåííÿ â êðîâ³ ð³âíÿ
øê³äëèâèõ æèðíèõ êèñëîò
ñêëàäàºòüñÿ ç óñüîãî äâîõ
ïëîä³â ê³â³ íà äîáó. Åôåêò òàêî¿
ä³ºòè ïðîÿâëÿºòüñÿ âæå ÷åðåç 28
äí³â. Çà öåé ÷àñ íà 18% çìåí-
øóºòüñÿ ðèçèê óòâîðåííÿ
òðîìá³â ³ íà 15% ê³ëüê³ñòü
øê³äëèâèõ æèðíèõ êèñëîò ó
êðîâ³. Òîæ, æ³íêè! ¿æòå ÷àñò³-
øå ê³â³ è ïîïðîùàéòåñÿ ç öåëþ-
ë³òîì!

Äî ðå÷³, ç ì’ÿêîò³ ê³â³ ðîáëÿòü
â³òàì³ííî-î÷èñí³ ìàñêè äëÿ
øê³ðè îáëè÷÷ÿ. Òàêå î÷èùåí-
íÿ íå ïîäðàçíþº íàâ³òü ÷óòëè-
âó øê³ðó.

Îñü äâà ðåöåïòè. Íàíåñ³òü

Цей екзотичний фрукт вже
надійно опанував наші столи.
Та ці смачні плоди, вияв�
ляється, також можна успіш�
но використовувати й з ліку�
вальною метою.

МПП «Колосок»
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря. Зауваження та пропо�
зиції громадських організацій, а також окремих гро�
мадян приймаються Мукачівським міськвиконкомом
упродовж 30 календарних днів.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ ПІД
ОФІС  в будинку по вул. Сеченова, 20 (в м�ні
Росвигово, де Приватбанк) площею від 18 кв.м
до 100 кв.м, та цілий 4�й поверх (11 кімнат). Орен�
дна плата за 1 кв.м площі складає – 18 грн.

Тел.: (03131)�2�20�13, моб. 095�52�333�06.

ð³äêó êàøêó â³äæàòîãî ÷åðåç
ìàðëþ 1-2 ê³â³ íà øê³ðó îáëè÷-
÷ÿ ³ çàëèøòå íà 10-12 õâèëèí.
Ïîò³ì êàøêó çìèéòå ³ íàíåñ³òü
ïîæèâíèé êðåì. ²íøèé: ìàñêà
äëÿ ñóõî¿ ³ íîðìàëüíî¿ øê³ðè.
Îäíà ñòîëîâà ëîæêà ñîêó ê³â³
é îäíà ñòîëîâà ëîæêà çíåæè-
ðåíîãî ñèðó. Çì³øàòè. Íàíåñòè
íà îáëè÷÷ÿ òîíêèì øàðîì. Çà-
ëèøèòè íà 15—20 õâèëèí. Çìè-
òè òåïëîþ âîäîþ.

Ö³êàâî, ùî åêçîòè÷íèé ôðóêò
íå îáîâ’ÿçêîâî ïîñò³éíî êóïó-
âàòè ó ìàãàçèí³. Ïëîäè ìîæíà
îòðèìàòè ç³ ñâîãî ñàäó. ßêùî
ïîñàäèòè ñàäæàíö³ ìîðîçî-
ñò³éêî¿ ðîñëèíè ñîðòó «Ê³â³
Êàðïàò Ñòðàòîíà «Âàëåíòàéí»,
âèâåäåíèé óæãîðîäñüêèì ñå-
ëåêö³îíåðîì Ãåíð³õîì Ñòðàòî-
íîì.

Ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü öüîãî
ñîðòó ïîëÿãàº âòîìó, ùî éîãî
âèâåëè ïðèðîäíèì ñåëåêö³éíèì
øëÿõîì (áåç ãåíåòè÷íîãî ñõðå-
ùóâàííÿ ç ³íøèìè ðîñëèíàìè)
ÿê ìîðîçîñò³éêèé, ñàìîçàïèëü-
íèé ïëîäîíîñíèé âèä. Íà
â³äêðèòîìó ãðóíò³ öåé ñîðò âèò-
ðèìóº òåìïåðàòóðó äî ì³íóñ
30°Ñ. ², íàéãîëîâí³øå, ôðóêòè
ç âëàñíîãî ñàäó – ïðèðîäí³,
åêîëîã³÷íî ÷èñò³.

 ßêùî âè õî÷åòå ïðèäáàòè
ñàäæàíö³ ê³â³, òåëåôîíóéòå
— (0-50)756-98-58, (0-97)552-
73-05, àáî çàõîäüòå íà ñàéò
www. kivi-straton.net.

Ïåòðî ÏÎË²ÕÀ.

  Генріх СТРАТОН

ММКП «Ремонтно�будівельне управління»

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

•  Шляхових робітників
•   Трактористів

Просимо звертатися  по тел.:  2�35�54, 2�35�55



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 вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову. Довідки
тел..: 095�840�40�13.
     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 земельна ділянка  пл.

0,6 га для садівництва або під забудо�
ву в районі  вул. Великогірної  (недале�
ко від дороги та комунікацій).

 Зверт. 095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

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

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

водському кооперативі , 5 сотин землі,
20 дерев, недобудований підвал, не�

     Продається  мікровавтобус “Га�
зель” (бензин) 2006 р.в., білого ко�
льору, на ходу. Ціна 2000 у.о. (Мож�
лива розстрочка).  Тел.: 050 260 84
51, 050 691 62 83.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року
випуску, зеленого кольору. Двигун, хо�
дова після капремонту.Т.066�
3550477.

Сдается в оренду гараж в коопе�
ративе “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
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  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-ê³ìí. êâàðòèðà
íîâîãî ïëàíóâàííÿ, 39 êâ ì. íà âóë.
Ðóñüê³é íà 4-ìó ïîâåðñ³ 5-ïîâåðõî-
âîãî áóäèíêó. Ï³äãîòîâëåíà äî ºâðî-
ðåìîíòó. Çâåðò. 0660242524.
     Продається  дешево 1�кімнатна

квартира (5х6 м.), кухня, сарай, огород
в Берегові на вул. І. Франка, 59�4 «А»
(біля кінотеатру, недалеко від басей�
ну. Подробиці –по телефону 097�
7383936, 066�0561825.
     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�й, 2 по�
верх 4�поверхового будинку. Дах над�
ійно критий. Автономне опалення, ме�
талопластикові вікна і нові двері.
Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

     Продаю (без посередників) 2�
кімнатну квартиру на вул. Рос�
вигівській�18. 6�й поверх 9�поверхівки,
52 кв. м. Стан – нормальний, автоном�
не опалення, омофон, кабельне ТБ .
Стартова ціна 26 тис. у. о. Звертатися:
5�33�72.066�355�04�95.

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

     3�кімн. квартира (50 кв.м) на 5�му
поверсі  на вул. Сеченова. Автономне
опалення. Ціна договірна. Звонити
095�3552378, 095�5672745.
     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�
кого, 25 сотин землі, всі комунікації.
Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     Продається  2�поверх.  будинок в

смт. Чинадієво по вул. Духновича.

     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.

     ВЕЛОТРЕНАЖЕР.  Звертатися за
тел 3�54�37. 050�8215529.
     Продаються два кольорові теле�

візори ,б�к. «Електрон»  і «Весна» у ро�
бочому стані. Тел. 3�50�84.
     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.

     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.

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

Дзвонити.: 0505377576,
0505986472, 0997293508.

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.
     Продається "Шкода�Октавія"

білого кольору (4х4) у доброму те�
нічному стані та бджолопасіка у с.
Вишково, Хустського р�ну.

Тел.: 097�474�8181.
     Продаєтся мікроавтобус "Га�

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

Òîâàðè òà ïîñëóãè

     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.

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.

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.

Продаються кімнатні квіти
"тещин язик" висотою

до 1 метра. Тел. 3�54�96.

Пропоную послуги
з перевезення весіль

на автомобілі HYUNDAI
 чорного кольору.

Тел. 050 997 39 86

 Здам у найм  2�кімн. квартиру
умебльовану  у районі Окружної.  Тел.
063�2053705, 063�1747370, 066�
402836.
     ВИНАЙМУ на тривалий час не

мебльовану квартиру з 2�3�х кімнат.
Або будинок в Мукачеві.

Зверт. 0507140729.

     КУПЛЮ старий патіфон,
грамофон  в робочому стані.

Тел. 0505886199.

     На ваше замовлення – ви�
шивки «хрестиком», в’язання   і
макраме.  Тел. 099�37�55221.

      Розпродую домашню бібліоте�
ку — книги різноманітних авторів і
тематики. Звертт 0955983851

     Продаються магазини у Мукачеві
на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     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  торго�

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

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
офіціанти, повар, піцеолог

з досвідом роботи.
Зверт. 095 566 94 29

     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

Работа в Крыму
(Алушта, Ялта, Судак) у моря,
нужны: повара, официанты,
бармены, горничные. Зарплата
от 150 грн. (день до 300грн.)день
+ чай. Проживание предостав�
ляется! СРОЧНО! Тел: 066 539 81
48; 063 405 65 85 Андрей.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
офіціанти в комплекс

відпочинку, бармени, кухарі
Звертатися 050�372�11�99.

Б’ЄМО ПОМПИ
Тел 095�1804148;

3�73�75.99

далеко від автобусної зупинки. Ціна
договірна.

Тел. 2�34�80. 066�7679935.
     Продається земельна ділянка з

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

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів, опікунок, робіт�
ників на сільське господарство.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
реєстрації в консульстві.

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

Тел. 0975500127,
0501357373

ПАТ «Мукачівському  заводу
ЗБВіК» терміново

потрібен на роботу
ДОСВІДЧЕНИЙ ТОКАР

За довідками звератися  на
адресу м.Мукачево, вул. Духнови�

ча, 105. Тел. 2�15�85.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.



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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊIÂ

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 9999918 êâ³òíÿ  2013 ð.

¹15 (967)¹15 (967)¹15 (967)¹15 (967)¹15 (967)

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
     Вважати недійсним втрачене посвідчення спеціа�

ліста першої категорії районного відділу державної ви�
конавчої служби Мукачівського міськрайонного управлі�
ння юстиції Бицко Ольги Михайлівни серія УЖ № 0624,
видане 20 липня 2011 року Головним управлінням юс�
тиції у Закарпатській області.

Сервіс�центр FREZER
(Мукачево)  пропонує:

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

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

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

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

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

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

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

ММКП «Ремонтно� будівельне управління»

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

•  Шляхових робітників
•   Трактористів

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



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

15 (967)15 (967)15 (967)15 (967)15 (967)
 10 10 10 10 10 18 êâ³òíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Óñ³ ìè – ³ãðàøêè â ðóêàõ äîë³. (Ð. Øåð³äàí).Óñ³ ìè – ³ãðàøêè â ðóêàõ äîë³. (Ð. Øåð³äàí).Óñ³ ìè – ³ãðàøêè â ðóêàõ äîë³. (Ð. Øåð³äàí).Óñ³ ìè – ³ãðàøêè â ðóêàõ äîë³. (Ð. Øåð³äàí).Óñ³ ìè – ³ãðàøêè â ðóêàõ äîë³. (Ð. Øåð³äàí).

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

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.20, 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð". 15.10, 01.15 "Ïîêè ùå
íå ï³çíî". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55,
00.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ëåãåíäè ïðî Êðó-
ãà". 22.30 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.05
"Ì³ñüê³ ï³æîíè". "Ë³ëëåõàììåð".
00.00 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Ðåïîðòàæ ³ç
çàøìîðãîì íà øè¿". 06.50, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.45, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.10
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. ß ëþáëþ òåáÿ äî
ñëåç....". 11.05 "ÌàñòåðØåô. Ïðè-
õîâàíà ïðàâäà". 12.00 Õ/ô "Ïðàâî
íà íàä³þ". 14.00 "Çâàæåí³ òà ùàñ-
ëèâ³". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé" (1). 22.25
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 00.15
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.10 Õ/ô
"Íàéêðàùå ë³òî íàøîãî æèòòÿ" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Ëÿëüêî-
âîä" (1). 15.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-

íÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 03.50
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.25
Ò/ñ "Êóëÿ-äóðà - 4: Àãåíò ³ ñêàðá
íàö³é" (2). 01.10 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé
ñåçîí" (2). 01.55 Õ/ô "Ñìåðòåëüí³
ïåðåãîíè - 2" (3). 04.25 Õ/ô "Ëþáêà"
(1).

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 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 "Ïîìñòà"
(1). 13.00 Ëÿëå÷êà. 14.00, 20.10 Ò/ñ
"Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1). 15.00 Îäíà
çà âñ³õ. 16.00 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1).
17.10 Äîñâ³äîñ. 18.10 Äàéîø ìî-
ëîäüîæ!. 19.10 ÁàðÄàê 3. 19.35 Áî-
ãèíÿ øîï³íãó 10. 21.00 Â³òàëüêà 3.
22.20 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25
ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê"

ðàçîì" (1). 21.00 Ðåâ³çîð-2. 22.50
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (1). .00.20 Ò/ñ "Òàº-
ìíå êîëî" (1) . 01.15 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ" (1). 02.00 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëñ"
(2). 02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.45, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.50 Äåñÿ-
òà ìóçà â Óêðà¿í³. 03.45 Ñê³ôè
(ñâ³ä÷åííÿ ³ âåðñ³¿).

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 23 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíà-
òè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "Éîãî âå-
ëè÷í³ñòü Þð³é Ñîëîì³í". ÏÅÐØÈÉ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ. 09.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.25 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 10.15
Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàííÿ". 12.35
Íîâèíè. 13.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.05
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 13.20 Óê-
ðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 14.00 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.40 Ïîãîäà. 15.50 Ò/ñ "Óãðî". 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Ïðî ãîëîâíå.
19.30 Ñ³ëüðàäà. 19.45 "Ïðî æèòòÿ"
ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Ñîö³àëüíå øîó
"Àäðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.15, 01.10 Ñïîðò. 23.20 Ïîãîäà.
23.25 Õóä. ô³ëüì "Êàðóñåëü". 6 ñ.
00.25 Ï³äñóìêè. Á³çíåñ. 00.40 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.25 "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). 11.40, 12.40, 20.15, 21.15, 22.20
Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèò³â" (1). 13.40,
04.15 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.45,
05.05 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3".
15.45, 00.10 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè
øîó-á³çíåñó". 16.45, 23.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 01.15 Õ/ô "Êëóá "Âåíå-
ðà"" (2). 02.45 Õ/ô "Ãðåöüê³ ïîö³ëóí-
êè" (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 "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà".
11.05, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.15
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.05 Ò/ñ "Àíþòà". 18.10 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 20.00, 03.05 "Ïîä-
ðîáèö³". 23.25 Ò/ñ "Ãîëóáêà". 01.20
Õ/ô "Ïðèâèä áóäèíêó íà ïàãîðá³"
(2). 03.35 Ä/ñ "Ñåêðåòí³ òåðèòîð³¿".

 ICTV
06.35, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50
"Òàêñ³" Ò/ñ. 07.10 "Ëåñÿ+Ðîìà" Ò/ñ.
07.50, 00.45 Ïðîâîêàòîð. 08.44,
09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19
Çâ³ðèìî ÷àñ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 16.35 "Óáèâ÷à ñèëà" Ò/ñ.
11.10, 13.40, 21.50 "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà" Ò/ñ. 12.25, 13.00 "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â" Ò/ñ. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.45, 20.05 "Ìîðñüê³ äè-
ÿâîëè" Ò/ñ. 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.00
"Çáðîÿ (Î.Ð.Ó.Æ.È.Å.)" Õ/ô (2). 01.35
"Êîðóïö³îíåð" Õ/ô (2).

02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55,
00.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30 Ò/ñ "Ëåãåíäè ïðî Êðóãà". 22.30
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.00 "Âîëÿ ³ ñïðà-
âåäëèâ³ñòü". 00.05 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.40,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ áóäèí-
êè". 11.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ñåêñ-ñèì-
âîëè ç³ çìîðøêàìè". 12.10 "Îäèí çà
âñ³õ". 14.05 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé" (1). 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 00.05 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 01.00 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.55 Õ/ô "Íàéêðàùå ë³òî
íàøîãî æèòòÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 14.00,
17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Êâèòîê íà äâîõ" (1). 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Ëÿëüêî-
âîä" (1). 23.15 Õ/ô "Ñìåðòåëüí³ ïå-
ðåãîíè - 2" (3). 01.20 Õ/ô "Òî÷êà âî-
ðîòòÿ" (1). 04.15 Õ/ô "Ëþáêà" (1).

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Áàéäèê³â-
êà. 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.00 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 "Ïîìñòà" (1). 13.00 Ëÿëå÷-
êà. 14.00, 20.10 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþ-
áèòü" (1). 15.00 Îäíà çà âñ³õ. 16.00
Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1). 17.10 Äîñâ³äîñ.
18.10 Äàéîø ìîëîäüîæ! 19.10 Áàð-
Äàê 3. 19.35 Áîãèíÿ øîï³íãó 10.
21.00 Â³òàëüêà 3. 22.20 Ó ÒÅÒà â
²íòåðíåò³. 23.00 Äóðíºâ+1. 23.25
ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê"
(2). 01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.25 Äîñâ-
³äîñ 2. 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15
Òåîð³ÿ çðàäè.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
ñ"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "7 äí³â"
(ïîâòîð). 11.10 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.15 - Ò/ñ. 12.25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40
-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- Êîíöåðò . 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íî-
âèíè "×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 - Ä/
ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25 -   "Ñïîð ×àñ".
19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 20.00 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55
- "Ñïîð ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 00.00 Ðåïîðòåð.
07.35, 08.35, 19.50, 00.10 Ïîãîäà.
09.00 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Ñìåðòåëüí³
ðåë³êâ³¿: ×àñòèíà 2" (1). 11.25, 18.00,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1). 13.40, 14.50
Kids' Time. 13.45 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿"
(1). 15.00 Ò/ñ "Äðóç³" (1). 16.00 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî" (1). 17.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³

"Ñåêðåòí³ òåðèòîð³¿".

 ICTV
06.40, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50
"Òàêñ³" Ò/ñ. 07.15 "Ëåñÿ+Ðîìà" Ò/ñ.
07.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.44,
09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19
Çâ³ðèìî ÷àñ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 16.40 "Óáèâ÷à ñèëà" Ò/ñ.
12.20, 13.00 "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â" Ò/ñ. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.45, 21.55 "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà" Ò/ñ. 14.50, 20.05 "Ìîðñüê³
äèÿâîëè" Ò/ñ. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.00 "Ïîö³ëóíîê ó ãîëîâó" Õ/ô (2).
01.05 Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 01.50
"Çáðîÿ (Î.Ð.Ó.Æ.È.Å.)" Õ/ô (2).
03.25 "Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â" Ò/ñ.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.20, 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð". 15.10, 01.20 "Ïîêè ùå
íå ï³çíî". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55,
00.25 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Êðàñóíÿ". 22.40
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10 Ñåðåäîâè-
ùå ïðîæèâàííÿ. 00.10 Í³÷í³ íîâè-
íè.

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Òðè òîâàðèø³".
06.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.45,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³
áàéñòðþêè". 11.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Îáäóðèòè ç³ðêó". 12.05 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 14.00 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé" (1).
22.25 "Õàòà íà òàòà". 00.05 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.00 Õ/ô "Ïîïåðåäí³é
ðîçñë³ä" (1). 02.35 Õ/ô "Ñëóæèëè
äâà òîâàðèø³" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20, 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Ëÿëüêî-
âîä" (1). 11.50, 04.30 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 15.30 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.55 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.30 Ôóòáîë. Ë³ãà ×åìï³-
îí³â ÓªÔÀ. 1/2 ô³íàëó. "Áîðóñ³ÿ"
(Í³ìå÷÷èíà) - "Ðåàë"(²ñïàí³ÿ). 23.50
Ò/ñ "Êóëÿ-äóðà - 4: Àãåíò ³ ñêàðá
íàö³é" (2). 01.30 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé
ñåçîí" (2). 02.15 Õ/ô "Ìîðëîêè" (3).

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Áàéäèê³â-
êà. 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 09.00 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 "Ïîìñòà" (1). 13.00
Ëÿëå÷êà. 14.00, 20.10 Ò/ñ "Ëþáèòü
íå ëþáèòü" (1). 15.00 Îäíà çà âñ³õ.
16.00 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1). 17.10 Äîñ-
â³äîñ. 18.10 Äàéîø ìîëîäüîæ! 19.10
ÁàðÄàê 3. 19.35 Áîãèíÿ øîï³íãó 10.
21.00 Â³òàëüêà 3. 22.20 Ó ÒÅÒà â
²íòåðíåò³. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.25 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00
Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ
ìàìó!. 01.25 Äîñâ³äîñ 2. 01.50
Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15 Òåîð³ÿ çðà-
äè.

«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 - ñ"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 -  Äîê/ñ . 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 êî-
ìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:25 -  "Ñïîð ×àñ". 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20.00 - "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà"
(ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â 10-êó" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
21.55 -  "Ñïîð ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50
-  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
04.50 Ò/ñ "Àéêàðë³" (1). 06.00 Î÷å-
âèäåöü. Íàéøîêóþ÷å. 06.45, 07.10,
07.40, 08.45 Ï³äéîì. 06.50, 19.15
Ï³ðàí³¿. .07.30, 08.30, 19.00, 00.10
Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.50, 00.30
Ïîãîäà. 09.00, 16.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì" (1). 11.05, 17.55, 20.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè" (1). 13.25, 14.35 Kids'
Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿" (1).
14.45 Ò/ñ "Äðóç³" (1). 15.45 Ò/ñ "Êà-
äåòñòâî" (1). 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2"
(1). 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (1). 00.35
Ò/ñ "Òàºìíå êîëî" (1). 01.30 Ò/ñ "Âå-
ðîí³êà Ìàðñ" (1). 02.15 Ò/ñ "Ð³ööîë³
³ Àéëñ" (2). 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 03.00, 03.50 Çîíà íî÷³. 03.05,
03.55 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé. 04.20
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.

(2). 01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.25 Äîñâ-
³äîñ 2. 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15
Òåîð³ÿ çðàäè.

  «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 - ñ"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10:55 -  "Ñïîð
×àñ" (ïîâòîð). 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
-  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íî-
âèíè "×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
06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. .07.35, 08.35,
19.50, 00.30 Ïîãîäà . 09.00, 16.45
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1). 11.05,
17.50, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).
13.25, 14.35 Kids' Time. 13.30 Ì/ñ
"Êà÷èí³ ³ñòîð³¿" (1). 14.45 Ò/ñ "Äðóç³"
(1). 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2" (1). 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (1). 00.35 Ò/ñ "Òàºìíå êîëî"
(1). 01.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ" (1).
02.15 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëñ" (2). 03.00,
03.55 Çîíà íî÷³. 03.05 Äåñÿòà ìóçà
â Óêðà¿í³.
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08.15 Äîê. ô³ëüì "Î.Àðîñºâà. ²íøå
æèòòÿ ïàí³ Ìîí³êè". 09.05 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.15 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 09.30 Óðÿä
íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.15
Ïîãîäà. 10.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðî-
áóâàííÿ". 12.35 Íîâèíè. 13.00
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.15 Êðîê äî ç³ðîê.
14.00 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñü-
êèì. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.35 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40 Ïîãî-
äà. 15.50 Ò/ñ "Óãðî". 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 18.55 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñü-
êèì. 20.50 Ìåãàëîò. 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 Ï³äñóìêè. 23.15, 01.10 Ñïîðò.
23.20 Ïîãîäà .23.25 Õóä. ô³ëüì "Êà-
ðóñåëü". 7 ñ. 00.25 Ï³äñóìêè.
Á³çíåñ. 00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.25, 02.45 "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. Ðîê-
ñîëàíà - 2" (1). 11.40, 12.40, 13.40,
20.15, 21.15, 22.15 Ò/ñ "Êîðîëåâà
áàíäèò³â" (1). 14.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè - 3". 15.45, 00.10 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó". 16.45,
23.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 01.15 Õ/ô
"Ãðåöüê³ ïîö³ëóíêè" (2). 03.30 04.55
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3".

IÍÒÅÐ
04.45, 20.30 Ò/ñ "Õóòîðÿíèí". 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
"Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà". 11.05, 12.20
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.15 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/
ñ "Àíþòà". 18.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð". 20.00, 03.00 "Ïîäðîáèö³".
23.25 Ò/ñ "Ãîëóáêà". 01.20 Õ/ô "Ïå-
ðóêàðêà ³ ÷óäîâèñüêî". 03.30 Ä/ñ
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08.15 Äîê. ô³ëüì "Â.Ãëàãîëºâà. Âñó-
ïåðå÷ äîë³". 09.00 Ïîãîäà. 09.05
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.45 Áåç öåíçó-
ðè. 10.10 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàí-
íÿ". 12.25 Íîâèíè. 12.35 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 12.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.05
Ïðàâî íà çàõèñò. 13.25 Òåìíèé ñè-
ëóåò. 13.35 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü-
÷åâñüêèì. 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.30 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 15.50 Ò/ñ
"Óãðî". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55
Àãðî-News. 19.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.30 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.45
"Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì.
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.
23.20 Ïîãîäà. 23.25 Ê³íî â äåòà-
ëÿõ. 00.25 Ï³äñóìêè. Á³çíåñ. 00.40
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.

Êàíàë «1+1»
07.25 Ì/ô "Áåðíàðä". 10.00, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà -
2" (1). 11.40 Õ/ô "Õ³ì³ÿ ïî÷óòò³â".
13.40, 04.05 "Íå áðåøè ìåí³ - 4".
14.40, 04.55 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -
3". 15.40, 00.15 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè øîó-á³çíåñó". 16.45, 23.50,
03.40 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15,
21.15 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèò³â" (1).
22.20, 01.15 "Ãðîø³". 02.05 Õ/ô
"Íåíå" (3).

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, 12.30 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñüêà íå-
â³ñòêà". 13.30 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.25 "Ñ³ìåéíèé ñóä". .15.25 "Æäè
ìåíÿ" 18.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Õóòî-
ðÿíèí". 23.25 Ò/ñ "Ãîëóáêà". 01.20
Ò/ñ "Êðåì³íü" (2).

 ICTV
06.45, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè.
06.55 "Òàêñ³" Ò/ñ. 07.15 "Ëå-
ñÿ+Ðîìà" Ò/ñ. 07.50 Ôàêòè
òèæíÿ. 08.44, 09.14, 12.44,
12.59, 18.44, 19.19 Çâ³ðèìî
÷àñ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
13.00 "Ìèñëèâö³ çà êàðàâàíà-
ìè" Ò/ñ. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.15, 20.05 "Ìîðñüê³ äèÿâî-
ëè" Ò/ñ. 14.15 "Ïðîòèñòîÿííÿ"
Õ/ô. 15.50 "Ìåõàí³ê" Õ/ô.
17.35 "Óáèâ÷à ñèëà" Ò/ñ .18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 19.20, 02.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 21.50
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà" Ò/
ñ. 23.00, 03.30 Ñâîáîäà ñëî-
âà. 00.50 "Â ³ì'ÿ ïðàâîñóääÿ"
Õ/ô (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.20, 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð". 15.10, 01.15 "Ïîêè ùå
íå ï³çíî". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

â³ðêà" Ò/ñ. 14.50, 20.05 "Ìîðñüê³
äèÿâîëè" Ò/ñ. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.00 "Áðàò-2" Õ/ô. 02.15 "Çóáàñòè-
êè-2" Õ/ô (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³ íîâè-
íè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
14.20 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé öåíòð".
15.10 "Ïîêè ùå íå ï³çíî". 16.00 "×å-

êàé íà ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.40 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 18.55 "Ïîëå
÷óäåñ". 20.00 "×àñ". 20.30 "Äâ³
ç³ðêè". 22.20 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10
Õ/ô "Áåäó¿í". 01.55 Õ/ô "Ïî¿çäêè íà
ñòàðîìó àâòîìîá³ë³".

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. Æåðòâè âåñ-
³ëüíîãî ïåðñíÿ". 06.10 Õ/ô "Ïàðà-
ñîëüêà äëÿ ìîëîäÿò" (1). 07.45 Õ/ô
"Çíàê äîë³" (1). 09.50 Õ/ô "Íàä³éíèé
çàñ³á" (1). 17.50, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 18.00 Õ/ô "Âåñíà íà Çàð³÷í³é
âóëèö³" (1). 20.00, 22.35 "Õîëîñòÿê
- 3". 00.05 "ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³-
ñîþ ×åõîâîþ". 01.10 Õ/ô "Îñòàííÿ
ðîëü Ð³òè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.45 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Ëÿëüêî-
âîä" (1). 11.50, 04.25 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 15.30 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. Òàºìíèö³ ×îðíîáèëÿ.
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 04.05
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.25
Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ - 3" (2). 03.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî.

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Áàéäèê³â-
êà. 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 12.55
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 15.50 Ì/ô "Ïîâåðíåííÿ Äæà-
ôàðà" (1). 17.10 Õ/ô "Øâèäêñòü 2:
Êðó¿ç ï³ä êîíòðîëåì(1). 19.40 Õ/ô
"ß, Ðîáîò" (1). 22.00 Õ/ô "×óæèé"
(2). 00.30 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.30
Äóðíºâ+1. 01.55 Áàáóíè & ä³äó-
íè. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè.

«Ì-ñòóä³î»
 87.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - ñ"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.05 - Õ/ô. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïîâòîð). 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ
". 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".
19:25 - "Ñïîð ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
-"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
21:55 - "Ñïîð ×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.50, 00.30 Ïîãîäà. 09.00, 16.45
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1). 11.05,
17.55, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).
13.25, 14.35 Kids' Time. 13.30 Ì/ñ
"Êà÷èí³ ³ñòîð³¿" (1). 14.45 Ò/ñ "Äðóç³"
(1). 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2" (1). 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (1). 00.35 Ò/ñ "Òàºìíå êîëî"
(1). 01.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ" (1).

Âàì!" (2). 01.15 "Äåòåêòîð áðåõí³ -
3".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿. 07.10,
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Òàºì-
íèö³ ç³ðîê. 11.00 Íàéêðàùèé êóõàð
íà ñåë³ - 2. 12.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàò-
ðóëü - 6" (1). 15.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 7" (1). 15.50 Õ/ô "Ëþáîâ
äî çàïèòàííÿ" (1). 18.00, 19.20 Ò/ñ
"Íàõàáíèöÿ" (1). 22.20 Ò/ñ "Ïîâåð-

íåííÿ äîäîìó" (2). 02.10, 04.00 Ò/ñ
"Ìåíò ó çàêîí³ - 3" (2).

Ò Å Ò
07.15 Ì/ñ "²íä³éñüê³ áàéêè" (1). 07.40
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè.
08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
11.05 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.40 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 14.35 Ò/ñ
"Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1). 16.35 Õ/ô
"ß, Ðîáîò" (1). 18.55 Õ/ô "Áîãè, ìà-
áóòü, ç'¿õàëè ç ãëóçäó 2" (1). 21.00
Â³òàëüêà. 22.00 Õ/ô "×óæ³" (2). 00.50
Õ/ô "Ä³â÷èíà ç ïðîãíîçó ïîãîäè" (2).

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55 -
"Ñïîð ×àñ". 11:05 - "Òî÷êà çîðó" (ïî-
âòîð). 12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé 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 - Êîí-
öåðò. 18.25 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç
Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.10, 10.00 Ðåâ³çîð-2. 12.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 13.40 Ëþäè ÕÅ.
14.00 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàé-
íà Þêðàéíà. 15.15 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì" (1). 17.20 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç
Äæåðñ³" (1). 19.30 Õ/ô "Ì³ñ Êîíãåí³-
àëüí³ñòü" (1). 22.00 Õòî çâåðõó?-2.
00.00 Õ/ô "Äæåðð³ Ìàãóàéåð" (2).
02.00 Õ/ô "Íàï³âïðîô³" (1). 03.20,
04.25 Çîíà íî÷³. 03.25 Óêðà¿íö³
Íàä³ÿ. 04.30 ×åìï³îí ÷åìï³îí³â.
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07.35 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.00
Íàø ñïîðò. Êè¿âñüêèé ëåãêîàòëåòè÷-
íèé ìàðàôîí. 10.00 Áëèæ÷å äî íà-
ðîäó. 10.30 ßê öå?. 11.00 Íàø
ñïîðò. Êè¿âñüêèé ëåãêîàòëåòè÷íèé
ìàðàôîí. 12.30 Ìàþ ÷åñòü çàïðî-
ñèòè. 13.15 Êðîê äî ç³ðîê. 13.55
Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ. ªâðîáà÷åííÿ.
14.55 "Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî
ß". 15.20 Ïîãîäà. 15.25 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 16.25 Êàðàîêå äëÿ äî-
ðîñëèõ. 17.20 Íå â³ð õóäîìó êó-
õàðþ. 17.45 Çîëîòèé ãóñàê. 18.15
Òåëåïðîåêò "Êîðîëåâà Óêðà¿íè".
18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 19.25
Ìèêîëà Ìîçãîâèé - ìàéñòåð êëàñ:
"Æèòè...". 20.40 Ãîëîâíèé àðãó-
ìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.45 Òî÷êà çîðó.
22.05 Îðá³òà Ì. Ïîïëàâñüêîãî.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.30 Ïî-
ãîäà. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
23.55 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 01.20
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.00 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.05 Õ/ô "Ïðî ÷åð-
âîíó øàïî÷êó".

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Çîëîòå îêî" (1). 07.50
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 10.10,
10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00
"Êóë³íàðí³ êóðñè ç Þ.Âèñîöüêîþ.
²òàë³ÿ. Âåíåö³ÿ". 11.40 "Íåä³ëÿ ç

òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 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 "Ïîìñòà"
(1). 13.00 Ëÿëå÷êà. 14.00, 20.10 Ò/ñ
"Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1). 15.00 Îäíà
çà âñ³õ. 16.00 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1).
17.10 Äîñâ³äîñ. 18.10 Äàéîø ìîëî-
äüîæ! 19.10 ÁàðÄàê 3. 19.35 Áîãè-
íÿ øîï³íãó 10. 21.00 Â³òàëüêà 3.
22.20 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25
ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê"
(2). 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.25 Òåîð³ÿ
çðàäè.

«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 - ñ"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîð
×àñ" (ïîâòîð). 11:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà
òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 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 êî-
ìåíòàð³â.. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ.
17:50 - Ì/ô. 18:00 - "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòó-
ä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05 -
Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.50, 00.30 Ïîãîäà. 09.00,
16.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1).
11.05, 17.55, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè"
(1). 13.25, 14.35 Kids' Time. .13.30
Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿" (1) . 14.45 Ò/ñ
"Äðóç³" (1). 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî"
(1). 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2" (1). 22.05
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (1). 00.35 Ò/ñ "Òàº-
ìíå êîëî" (1). 01.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ" (1). 02.15 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëñ"
(2). 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.00, 03.45 Çîíà íî÷³.

Ï’ßÒÍÈÖß, 26 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.20 Êðà¿íà on line. 07.40 Åðà á³çíå-
ñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "Ñ.Ãîâî-
ðóõ³í. Âåðòèêàëü äîë³". 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Îô³ö³éíà õðîí-
³êà. 09.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðîáó-
âàííÿ". 12.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 13.00 Îêî-
ëèöÿ. 13.35 Ä/ô "×îðíîáèëü. Ï³ñëÿ-
ìîâà". 14.25 ×îðíîáèëü - íàø äîâ-
³÷íèé á³ëü. 15.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.05 Ä/ô "×îðíîáèëü.
Ëþäñüêèé ôàêòîð". 15.30 Ä/ô "×îð-
íîáèëü. Ïîë³òâåðñ³ÿ". 16.10 Ä/ô
"Ôåë³÷³òà". 16.35 Ïðî ãîëîâíå. 17.00
Êîíöåðò É.Êîáçîíà â ×îðíîáèë³.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Äîñâ³ä.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 221. Åêñòðåíèé âèêëèê.
Òèæäåíü. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóí-
äà óäà÷³. 23.00 Ï³äñóìêè. 23.10
Ïîãîäà. 23.15 Õóä. ô³ëüì "Êàðó-
ñåëü". 9 ñ. 00.05 Õóä. ô³ëüì "Êàðó-
ñåëü". 10 ñ. 01.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.

   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 ". 10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 12.35, 13.40 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 14.45, 15.45, 04.20 "Ñ³ìåéí³ ìå-
ëîäðàìè - 3". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 20.15 Õ/ô "Ìåòðî". 23.10 Õ/ô
"Ïåðåâ³çíèê - 2" (1). 01.15 Õ/ô "Êðà-
ñàâ÷èê" (1).

IÍÒÅÐ
04.45 Ò/ñ "Õóòîðÿíèí". 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 "Ïî-
âåðíåííÿ Ìóõòàðà". 11.05, 12.20 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.15 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/ñ
"Àíþòà". 18.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
20.00, 02.35 "Ïîäðîáèö³". 20.30
"Øóñòåð Live". .00.40 Õ/ô "Çåìëÿ
Çàáóòòÿ" 03.05 Õ/ô "×àé ç áåðãàìî-
òîì" (2). 04.20 Ä/ñ "Ñåêðåòí³ òåðè-
òîð³¿".

 ICTV
06.35, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45,
01.20 Ïðîâîêàòîð. 07.45 Ñòîï-10.
08.44, 09.14, 12.44, 12.59, 18.44,
19.19 Çâ³ðèìî ÷àñ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 16.40 "Óáèâ÷à ñèëà"
Ò/ñ. 12.20, 13.00 "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â" Ò/ñ. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.45, 21.50 "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
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 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíà-
òè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "Ì.Òàí³÷. Ùå
ðàç ïðî êîõàííÿ". 09.00 Ïîãîäà.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.30 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèï-
ðîáóâàííÿ". 12.35 Íîâèíè. 13.00
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.05 Êîðäîí äåðæà-
âè. 13.20 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Òàºìíè-
÷èé Ñêîâîðîäà". 14.00 "Ïðî æèòòÿ"
ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.40 Ïîãîäà. 15.50 Ò/ñ "Óãðî". 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Ïðî ãîëîâíå.
19.30 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.45
"Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.25 Äîñâ³ä. 22.50 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.15, 01.10 Ñïîðò. 23.20 Ïîãîäà.
23.25 Õóä. ô³ëüì "Êàðóñåëü". 8 ñ.
00.25 Ï³äñóìêè. Á³çíåñ. 00.40 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.
02.15 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.40 "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). 11.45, 12.40, 13.40 Ò/ñ "Êîðîëå-
âà áàíäèò³â" (1). 14.45, 04.55
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 15.45 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 7". 21.30 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-
3". 23.55 Õ/ô "Âñå íå âèïàäêîâî"
(1). 01.35 "Êèïó÷èé ðåàêòîð. Ïðè-
ðå÷åíèé íà âèáóõ". 02.25 "Çàãóá-
ëåíèé ñâ³ò. Çîíà ðàä³àö³éíîãî çàðî-
á³òêó". 03.20 "26/04. ×îðíîáèëü".

IÍÒÅÐ
04.45, 20.30 Ò/ñ "Õóòîðÿíèí". 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
"Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà". 11.05, 12.20
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.15 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". .16.05
Ò/ñ "Àíþòà" 18.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð". 20.00, 03.00 "Ïîäðîáèö³".
23.25 Ò/ñ "Ãîëóáêà". 01.20 Õ/ô
"Ñïðàâà ¹39" (2). 03.30 Ä/ñ "Ñåê-
ðåòí³ òåðèòîð³¿".

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40
"Òàêñ³" Ò/ñ. 07.05 "Ëåñÿ+Ðîìà" Ò/ñ.
07.50 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.44,
09.14, 12.44, 12.59, 18.44, 19.19
Çâ³ðèìî ÷àñ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 16.40 "Óáèâ÷à ñèëà" Ò/ñ.
12.25, 13.00 "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â" Ò/ñ. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.45, 21.50 "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà" Ò/ñ. 14.50, 20.05 "Ìîðñüê³
äèÿâîëè" Ò/ñ. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.00 "Áðàò" Õ/ô. 00.50 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 01.40 "Ïîö³ëóíîê ó ãîëîâó"
Õ/ô (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.50 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.00 Ïðÿìà ë³í³ÿ ç Âîëîäè-
ìèðîì Ïóò³íèì. 14.20, 03.05 Ò/ñ
"Òîðãîâåëüíèé öåíòð". 15.10, 01.15
"Ïîêè ùå íå ï³çíî". 16.00 "ß ïîäàþ
íà ðîçëó÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 17.40, 02.05 "Äàâàé îäðóæè-
ìîñÿ!" 18.55, 00.20 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.50 Ò/ñ "Êðà-
ñóíÿ". 23.00 "Ïîë³òèêà". 00.05 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
05.15 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñóòî óêðà¿-
íñüêå âáèâñòâî". 06.00, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!" 07.45, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.10 Õ/ô
"Îñòàííÿ ðîëü Ð³òè" (1). 11.20 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Íàðå÷å-
íèé" (1). 22.25 "Êóë³íàðíà äèíàñ-
ò³ÿ". 00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.20 Õ/ô "Ïðîïàæà ñâ³äêà" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.55 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Ëÿëüêî-
âîä" (1). 11.50, 04.50 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 15.30 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 04.15 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.25 Õ/ô "Ñüîìèé äåíü" (2).
01.25 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé ñåçîí" (2).
02.10 Õ/ô "Àâðîðà" (1).

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

02.15 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëñ" (2). 02.55,
03.40 Çîíà íî÷³. 03.00 Ñåðåäíüîâ-
³÷÷ÿ çà÷èíàºòüñÿ î 18.00. 03.10 ß,
ìèë³ñòþ Áîæîþ, ïàí âîçíèé. 03.45
Óêðà¿íñüêèé Ñîëîìîí, àáî Óêðà¿íñü-
êà ïðàâäà ³ çàêîí.
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11.10 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà.
11.25 Õ/ô "Ïðî ÷åðâîíó øàïî÷êó".

14.05 Ìàëåíüêà ì³ññ ñâ³òó. 15.30
Çîëîòèé ãóñàê. 16.00 Ïîãîäà. 16.15
Åíåðãîáëîê. 16.20 Í.Øåñòàê.
"Æèâó. Ëþáëþ". 17.55 Í³êîëî. "Âåñ-
íà ïðèéøëà". 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Áåç öåíçóðè.
21.55 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 22.05
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é ãîëîñ.
23.25 Ïîãîäà. 23.30 Åðà çäîðîâ'ÿ.
23.50 Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.40 Êëóá
ãóìîðó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45
Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 01.55 "Íàùàä-
êè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåí-
êîì. 02.50 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåí-
òà. 03.05 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà
äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.10, 03.05 Õ/ô
"Îáåðåæíî, ñâåêðóõà" (1). 08.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?"
10.15 Ì/ô "Åíãð³ Áåðäñ" (1). 10.20,
10.45 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.05,
04.35 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì".
12.05, 00.55 "Òà÷êè". 12.35, 20.00
"Âåëèê³ ïåðåãîíè". 14.55 Õ/ô "Êðèõ-
³òêà ç Áåâåðë³-Õ³ëëç - 2" (1). 16.40 Õ/
ô "Ïåðåâ³çíèê - 2" (1). 18.30 "Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà". 19.30 "ÒÑÍ". 22.10 Õ/
ô "Çîëîòå îêî" (1). 01.25 Õ/ô "Çàëÿã-
òè íà äíî ó Áðþããå" (2).

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 07.10
"Øóñòåð Live". 11.20, 04.40 Õ/ô
"Îïåðàö³ÿ "Û" òà ³íø³ ïðèãîäè Øó-
ðèêà". 13.25 Ò/ñ "ßê âèéòè çàì³æ çà
ì³ëüéîíåðà". 17.15 Êîíöåðò Ò. Ïî-
âàë³é "Ïóñòü Âàì ïîâåçåò â ëþá-
âè". .20.00, 02.20 "Ïîäðîáèö³" 20.30
Ò/ñ "Ìåòåëèêè". 00.35 Õ/ô "Ìàòå-
ðèíñüêèé ³íñòèíêò" (2). 02.50 Õ/ô
"Êðàñà ïî-àìåðèêàíñüêè" (2).

ICTV
06.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.00 "Ïåðå-
ãîíè "Ãàðìàòíå ÿäðî-2" Õ/ô. 08.55
Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.35
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.30 Çà êåð-
ìîì. 11.55 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 12.55
Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 13.45 "Áðàò" Õ/
ô. 15.40 "Áðàò-2" Õ/ô. 17.55 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿í³. 18.44, 18.59 Çâ³ðè-
ìî ÷àñ. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00
"Äèâåðñàíò" Ò/ñ. 23.00 "Ïîâåðíåí-
íÿ â À" Õ/ô (2). 01.00 "Ãàðîëüä ³
Êóìàð: Âòå÷à ³ç Ãóàíòàíàìî" Õ/ô (2).

ÎÐÒ
06.55 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!".
07.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
08.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "²äåàëüíèé ðåìîíò".
11.15 "Àáðàêàäàáðà". 12.55 Õ/ô "Ãó-
ñàðñüêà áàëàäà". 14.45 "Þð³é ßêîâ-
ëåâ. "Öàð. Äóæå ïðèºìíî!" 15.50,
17.15 Õ/ô "²ðîí³ÿ äîë³, àáî Ç ëåãêîþ
ïàðîþ!" 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 20.00
"×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³".
22.05 "Ùî? Äå? Êîëè?" 23.20 Õ/ô
"Ñï³âó÷àñòü â óáèâñòâ³". 01.10 Õ/
ô "Ñêàðá". 02.30 Õ/ô "Ðåöåïò ¿¿ ìî-
ëîäîñò³".

ÑÒÁ
06.25 Õ/ô "Ãóñàðñüêà áàëàäà" (1).
08.05 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.00
"¯ìî âäîìà". 10.05 "Õàòà íà òàòà".
12.05 "Õîëîñòÿê - 3". 15.50 "ßê âèéòè
çàì³æ ç Àíô³ñîþ ×åõîâîþ". 17.00
Õ/ô "Âåñíà íà Çàð³÷í³é âóëèö³" (1).
19.00 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 21.55
"ÌàñòåðØåô. Á³é áåç ïðàâèë". 22.50
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5" Ï³äñóìêè
ãîëîñóâàííÿ. 23.15 Õ/ô "Çäðàñòóéòå

Êâàðòàëîì". 12.35 "Ì³íÿþ æ³íêó -
7". 13.55, 20.15 "Ãîëîñ êðà¿íè - 3".
16.35 Õ/ô "Ìåòðî". 19.30 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 22.30 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.30 "Ùî? Äå? Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè".
00.30 Õ/ô "Ïîì³æ" (3). 02.15 Õ/ô
"Çàëÿãòè íà äíî ó Áðþããå" (2). 03.55
Õ/ô "Ì³ÿ òà ì³ëüéîíåð" (1).

IÍÒÅÐ
06.15 Ìóëüòô³ëüì. 06.45 Êîíöåðò

Ò. Ïîâàë³é "Ïóñòü Âàì ïîâåçåò â
ëþáâè". 09.30 "Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñüêîãî". 10.05 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 11.05 "Ñìà÷íå ïîáà÷åííÿ".
12.00 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ".
14.55, 03.40 Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí".
20.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 "Âå-
ëèê³ òàíö³". 00.35 Ò/ñ "ßê âèéòè
çàì³æ çà ì³ëüéîíåðà".

 ICTV
06.55 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.45
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.05
Äà÷à. 08.40 Îñíîâíèé ³íñòèíêò.
09.10 Êîçèðíå æèòòÿ. 09.40 "Äèâåð-
ñàíò" Ò/ñ. 13.45, 19.30 "Äèâåðñàíò.
Ê³íåöü â³éíè" Ò/ñ. 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 00.35 "Ïîâåðíåííÿ â À" Õ/ô (2).
02.25 "Â³ëëàðä" Õ/ô (2).

ÎÐÒ
07.05 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!" 07.40
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.30
"Äîêè âñ³ âäîìà". 10.25 "Ôàçåíäà".
11.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ.
"Äå ïîñàäêè?" 12.15 "ªðàëàø".
13.10 Õ/ô "Ñóºòà ñóºò". 14.55 Õ/ô
"Êîõàííÿ-ç³òõàííÿ 3". 16.55 "Îäèí
â îäèí!". 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
21.00 "Êëóá Âåñåëèõ ³ Êì³òëèâèõ".
Âèùà ë³ãà. 23.10 "Ïîçíåð". 00.15 Õ/
ô "Çì³ºëîâ". 01.50 Õ/ô "Ãîéäàëêà".
03.00 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé öåíòð".

ÑÒÁ
05.25 Õ/ô "Ñòàðèêè-ðîçá³éíèêè" (1).
06.50 "¯ìî âäîìà". 07.50 "Êóë³íàð-
íà äèíàñò³ÿ". 09.50 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 10.50 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé" (1).
15.05 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 20.00 "Îäèí
çà âñ³õ". 22.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 01.50 Õ/ô "Çíàê äîë³"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.45
Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "Ëþáîâ äî
çàïèòàííÿ" (1). 09.00 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿ åêðàí³â. 11.00
Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 7" (1). 14.00
Íàéðîçóìí³øèé. 15.50, 20.00, 21.00
Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 16.55 Ôóòáîë.
Ïðåì'ºð Ë³ãà. "Øàõòàð" (Äîíåöüê) -
"Ìåòàë³ñò" (Õàðê³â). 19.00, 03.50
Ïîä³¿ òèæíÿ. 23.00 "Âåëèêèé
ôóòáîë". 00.30 Ò/ñ "Êóëÿ-äóðà - 5"
(2). 04.35 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü -
6" (1).

Ò Å Ò
07.15 Ì/ñ "²íä³éñüê³ áàéêè" (1). 07.40
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè.
08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
11.05 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.40 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 13.35 Ò/ñ
"Ñòóäåíòè" 6 ñ. (1). 16.35 Õ/ô "Áîãè,
ìàáóòü, ç'¿õàëè ç ãëóçäó 2" (1). 18.40
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 19.45 Â³òàëüêà.
22.00 Õ/ô "×óæèé 3" (2). 00.15 Õ/ô
"ßê óêðàñòè ì³ëüéîí" (1). 02.20 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". 21.15 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35
- Õ/ô . 01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Õ/ô
"Ðîê â ë³òíüîìó òàáîð³" (1). 09.45
Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó" (1).
10.10 Ì/ô "Ñêóá³ Äó òà Êîðîëü ãîá-
ëèí³â" (1). 11.50, 22.00 Ïåäàí-Ïðè-
òóëà Øîó. 13.20 Õòî çâåðõó?-2.
15.15 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç Äæåðñ³" (1).
17.20 Õ/ô "Ì³ñ Êîíãåí³àëüí³ñòü" (1).
19.45 Õ/ô "Ì³ñ Êîíãåí³àëüí³ñòü-2"
(1). 23.30 Õ/ô "5 íàðå÷åíèõ" (2).
01.50 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëñ" (2). 02.35
Çîíà íî÷³. 02.40 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ.
03.30, 04.25 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
03.35 Êàòåðèíà Á³ëîêóð Ïîñëàííÿ.
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Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 22
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 12
     îäðóæèëîñÿ –

3 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 14 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

ОВЕН. Ваша кон"
тактність дозволить
вам упоратися з усіма

в и н и к а ю ч и м и
складними проблемами.
Друзі підтримають і допомо"
жуть вам у  складній ситуації.
Не варто пред'являти пре"
тензій або вимог до началь"
ства,це може привести до
конфліктної ситуації.

ТЕЛЕЦЬ. Вам буде
потрібно вміння розс"
лаблюватися і не
звертати увагу на
подразники, особли"

во – дрібні.
БЛИЗНЮКИ. З'я"

виться реальна мож"
ливість для корекції
долі, внесення до неї
чогось нового, незви"

чайного. Довіртеся голосу
своєї інтуїції, і вона вас не
підведе. Постарайтеся не
зв'язувати себе зайвими об"
іцянками, будьте обачніше,
щоб уникнути непорозумінь.

РАК. Стан справ на
роботі буде демонст"
рувати перспективи
кар'єрного росту. Не"

бажано розкривати перед
навколишніми свою не"
рвозність і дратівливість.

ЛЕВ. Знадоблять"
ся такі якості, як
уважність, послі"
довність і розваж"

ливість. Постарайтеся мен"
ше сперечатися з началь"
ством. Вам доведеться допо"
могти колегам по роботі. По"
старайтеся стримати свої
амбіції і не дозволяйте собі
занадто екстравагантних
вчинків.

ДІВА. Будьте обе"
режні – у гонітві за ви"
годою, можна пропу"
стити пропозицію

довгострокового і перспек"
тивного контракту. Перед
вами можуть відкритися
блискучі можливості, сприят"
ливий час для кар'єрних
стрибків.

ТЕРЕЗИ. Вам най"
краще переосмисли"
ти накопичений дос"
від. В діловій сфері
ситуація буде скла"

датися не занадто вдало, од"
нак на допомогу прийде
вірний друг, що допоможе
знайти вихід з важкого поло"
ження.

СКОРПІОН. Ваші
минулі досягнення –
це досить похвально,
але прийшов час ру"
хатися вперед. Не

дозволяйте втягувати себе в
конфліктну ситуацію.

СТРІЛЕЦЬ . Вам
необхідно зібратися
з духом і сконцентру"
ватися перед вирі"
шальним стрибком.

Обережно обходьте потен"
ційно"небезпечні місця, на"
магайтеся не шуміти і не за"
лучати до себе зайвої уваги.

КОЗЕРІГ. Ловіть
удачу. Ви можете по"
чути чимало комплі"
ментів  у свою адресу,

багато хто буде переконува"
ти вас у тому, що ви чудова
особистість. Не жалуйте час
на спілкування і переміщен"
ня, усе буде складатися
відмінно.

ВОДОЛІЙ. Ви
здатні легко обеззб"
роїти критично на"
строєних.  Відкиньте
непотрібні сумніви,

інакше на внутрішню бороть"
бу ви витратите  занадто ба"
гато зусиль. Уникайте неяс"
ностей на роботі і в особис"
тих  відносинах, у всьому по"
трібна точність і визна"
ченість.

РИБИ. Ніж більше
діяльнішими ви буде"
те, тим плодотворні"
шими  виявляться ре"
зультати. Підтримка

однодумців вам гарантова"
на. Тільки з начальством кра"
ще контактувати поменше,
час для цього ще не прийшов.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 22.04.13 – 28.04.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ïðèõîäèò ìóæ äîìîé
ïüÿíûé. Æåíà íà êóõíå
ïîñóäó ìîåò. Ìóæ êóëà-
êîì ïî ñòîëó:

– Êòî â äîìå õîçÿèí?!
Æåíà – áàõ! – ñêîâîðîä-

êîé ïî ãîëîâå.Ëåæèò íà
ïîëó. Çàõîäèò ñîñåäêà:

– À ÷òî ýòî ó òåáÿ  ìó-
æèê ïîñðåäèíå êóõíè ëå-
æèò?

Æåíà:
– Õîçÿèí! Ãäå õî÷åò,

òàì è ëåæèò.

Çâîíîê  ó òóðôèðìó:
– Çäðàâñòâóéòå. Íàì

áû õîòåëîñü îòäîõíóòü!
– À êàêîé ñóììîé âû

ðàñïîëàãàåòå?
– Íó... Ïÿòüñîò ãðèâåí!
– Îòäûõàéòå!

ßïîíñêèå ðàçðàáîò÷èêè
ïîëó÷èëè  ÷àñòíûé èíîñ-
òðàííûé çàêàç  íà èçãî-
òîâëåíèå ðîáîòà, óìåþ-
ùåãî ïàðèòüñÿ â áàíå,
ïåòü ïîä ñåìèñòðóííóþ
ãèòàðó, áûñòðî åçäèòü,
êðàñèâî ìàòåðèòüñÿ è
ãëîòàòü âîäêó çàëïîì...
Íàöèîíàëüíîñòü  çàêàç-
÷èêà äåðæèòñÿ â ñòðî-
æàéøåé òàéíå.

Íè÷òî òàê  íå ðàçâèâà-
åò  ëèäåðñêèå  êà÷åñòâà,
êàê óòðåííÿÿ ìàðøðóòêà.

– ß â÷åðà âûçâàëà  ñïå-
öèàëèñòà  èç ôèðìû "Ìóæ
íà äåíü".

– È êàê?
– Ñóïåð! Ïî÷èíèë óòþã,

ïîâåñèë  ãàðäèíó, âðåçàë
çàìîê, îïóñòîøèë  áàð è
õîëîäèëüíèê,  ïåðåñïàë ñ
ñîñåäêîé è ïîñòàâèë  ìíå
ôèíãàë ïîä ãëàç...

– Äîðîãîé, íå íåðâíè÷àé,
íåðâíûå êëåòêè íå âîñ-
ñòàíàâëèâàþòñÿ.

– Äîðîãàÿ, íå óìíè÷àé –
çóáû òîæå.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Австралієць, чиє ім’я не нази"
вається, скочив у річку, де мешкають
багато  гребнистих крокодилів, за"
ради випивки. На момент здійснен"
ня цього вчинку чоловік був зовсім
оголений. Такими були умови парі,
яке він уклав зі своїм приятелем.

Мужик поспорив з  собутильником,
що зможе скочити з  човна в ріку і
деякий час простояти на корчі, що

ÇÀÐÀÄÈ ÂÈÏÈÂÊÈ ÃÎËÈÉ ÀÂÑÒÐÀË²ªÖÜ ÑÊÎ×ÈÂ  Ó Ð²×ÊÓ Ç ÊÐÎÊÎÄÈËÀÌÈ
застряг над водою.А в обмін на це  він
мав отримати пляшку алкогольного
напою.

За визнанням самого австралійця,
на той момент він уже випив кілька
порцій пива і тому такий задум видав"
ся йому сповна забавним.

Учасник річкової прогулянки  вико"
нав умови парії виграв пляшку. Однак,
за його признанням, на другий день

після «вилазки»  у населену крокоди"
лами річку сміливчик  зрозумів, що
йому слід було б подумати, перш ніж
кидатися у небезпечну водойму.

Відзначимо, що Дейлі  є однією з
найбільш заселеною гребнистими
крокодилами річок  Австралії. Один
з них у 2009 році напав на плавця.

Від отриманих укусів чоловік по"
мер.

ГОДИННИК ПІДКАЖЕ
Протягом дня психофізіологічні параметри людини ма"

ють певну ритмічність. Так, найпродуктивнішим для роботи
є період між 10 і 12 годинами.

Сідати в крісло зубного лікаря рекомендується о 15 го"
дині — в цей час людина втричі менше чутлива до борма"
шини і до болю взагалі.

З 16 до 18 години — сприятливий час для занять спортом.
І неприємне: найбільша кількість дорожніх аварій трап"

ляється з 2 години ночі до 5 години ранку — в цей час їх у 6
разів більше, ніж удень. Тож тим, хто в цей час перебуває за
кермом, треба бути особливо пильним і обачним.

ТРИ МІФИ ЩОДО МОЛОКА
Міф 1. Молоко погано засвоюється через те, що в

ньому наявні білки, жири і вуглеводи.
Ні. Не зважаючи на таку різноманітну колекцію поживних

речовин, всі вони наявні у молоці в ідеальному співвідно"
шенні і легкозасвоюваному вигляді. Завдяки цьому молоко
у здорової людини засвоюється дуже добре.

Міф 2. Організм дорослого не перетравлює молоко
через “важкий” білок казеїну.

Те, що казеїн може з віком не перетравлюватися — до"
мисли. Цей білок абсолютно нормально засвоюється.

Міф 3. Молоко призводить до кальцинозу.
Капьциноз (відкладення солей кальцію в судинах) вини"

кає тільки у тих споживачів молока, які мають до цього
схильність.


