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 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.

ДОНЕЦЬКИЙ «Шахтар» достроково , за кілька матчів
до завершення сезону став (8�й раз) чемпіоном  Украї�
ни з футболу 2013 року.

СОЦОПИТУВАННЯ показало, що 63 відсотки  українців
вважають, що події в Україні розвиваються у непра�
вильному напрямку.

У КРИМУ на аеродромі  науково�дослідного центру
Збройних Сил України  йдуть випробування  створено�
го в Україні супер�вертольота, якого готують до подо�
лання висотного режиму в 9 тисяч метрів.

ЗА ВИСНОВКАМИ фахівців, кожен третій  українець
впродовж свого життя переніс на собі ті чи інші  психічні
розлади, які вимагають  спеціалізованого лікування .

ЗНАМЕНИТИЙ російський мандрівник, художник і поет
Федір Конюхов  з напарником  Віктором Симоновим
готуються вирушити у подорож на собачих упряжках до
Гренландії через Північний полюс.

АМЕРИКАНКА Торі Уплер з Аклахоми  1 квітня жарто�
ма повідомила  своєму коханцю, що завагітніла від ньо�
го. Мужикові це не сподобалося, зав’язалася сварка в
ході якоє жартівниця  нанесла коханцеві кілька ударів
ножем. Недарма  кажуть:  жартуй,  та знай міру.

ЗНАМЕНИТУ скульптуру Родена «Мислитель» вистав�
ляють на продаж з акціону «Сотбіс»  зі стартовою ціною
12 млн. доларів.

47:РІЧНИЙ британський фермер Джойсон Бербер
почерпнув ідею з документального телефільму  про Рес�
публіку Тива у Сибіру і запустив  у себе  виробництво
горілки з… коров’ячого молока. І досить прибутково!

КОНКУРС  для моделей з інтелектуальним  ухилом в
рамках СНД перемогла  студентка з Донецька Алла Ба�
рановська.

ПОПОВНИВСЯ СПИСОК
ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН

МУКАЧЕВА
Рішеням міської ради

від 25 квітня ц.р.  звання
«Почесного громадянина»

м.Мукачева присвоєно:
ГУЛАЧІ Лайошу – єпископу�емериту

Реформатської церкви Мукачева.
ДЕРКАЧ Євгенії Михайлівні – ме�

дичній сестрі Мукачівської ЦРЛ, голові
обласної УЕА «Зелений світ».

РЕМІНЦЮ Петру Івановичу – дирек�
тору ПАТ «Мукачівський завод «Точпри�
лад».

РЕМІННОМУ  Ігорю  Федоровичу –
президенту ТзОв «ЕНО Меблі�Лтд».

ШПЕНИКУ Василю Івановичу – чле�
ну Мукачівської міської громадської
організації «Клуб старійшин».

Офіційне проголошення і вітання ла�
уреатів і вручення їм нагородних дип�
ломів відбудеться 18 травня з нагоди
Дня міста.

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!
Â ö³ ÷óäîâ³ âåñíÿí³ äí³, ó ÷àñ ñâ³òëîãî

õðèñòèÿíñüêîãî ñâÿòà – Âîñêðåñ³ííÿ Õðè-
ñòà – ñâ³é çîëîòèé þâ³ëåé â³äçíà÷àº ëþ-
äèíà âåëèêî¿ äóø³ ³ ùèðîãî ñåðöÿ, òà-
ëàíîâèòà, ìèëà æ³íêà, âèñîêîïðîôåñ-
³éíèé ïåäàãîã, çàñòóïíèê äèðåêòîðà
ÇÎØ ¹ 20, â³äì³ííèê íàðîäíî¿ îñâ³òè
Óêðà¿íè
ßÐÎÂ Ìàð³àííà Ëàñë³âíà.

Âåëüìèøàíîâíà, Ìàð³àííî Ëàñë³â-
íî!

Ùèðî â³òàºìî Âàñ ³ç çîëîòèì þâ³ëåºì, ³
áàæàºìî Âàì êâ³òó÷îãî äîáðîáóòó ³ áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ, ðîäèííîãî òåïëà ³ çëàãîäè, íåâ’ÿíó÷îãî ùàñòÿ ³ ëþ-
áîâ³.

Íåõàé âàãîì³ äîñÿãíåííÿ ³ óñï³õè óâ³í÷óþòü Âàøó áëàãî-
ðîäíó ïðàöþ, à îðãàí³çàòîðñüêèé òàëàíò òà âèñîêèé ïðîôåñ-
³îíàë³çì ³ íàäàë³ ñëóæàòü ïåäàãîã³÷í³é ñïðàâ³.

Íåõàé äî Âàøî¿ îñåë³ ïðèéäå çäîðîâ’ÿ, à Âàø³ ð³äí³: ÷î-
ëîâ³ê, ä³òè, ëþáèìèé îíó÷îê äàðóþòü Âàì ò³ëüêè ðàä³ñòü,
í³æí³ñòü ñåðöÿ, ëàñêó ³ òåïëî.

Ìè âäÿ÷í³ Âàì çà æèòòºâó øêîëó ëþäÿíîñò³, âèìîãëèâîñò³
äî ñåáå ³ êîëåã ïî ðîáîò³. Çà âì³ííÿ âèìàãàòè â³ä ó÷èòåë³â
äîáèâàòèñü óñï³õ³â â íàâ÷àëüí³é ïðàö³. Çà ðåàë³çàö³þ ñó÷àñ-
íèõ âèìîã äî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.

Ïîäàëüøèõ Âàì ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â òà Áîæî¿ áëàãîäàò³ íà
ìíîã³¿ ðîêè.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ äóæå øàíóþ÷èé Âàñ
êîëåêòèâ ÇÎØ ¹ 20.

Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!
Äîðîãèå òîâàðèùè! Îáëàñòíîé è ãîðîäñêîé Ñîâåòû Âñåóêðàèíñêîãî Ñîþçà ñîâåòñêèõ îôè-

öåðîâ ïîçäðàâëÿåò Âàñ, ïðåäñòàâèòåëåé ãåðîè÷åñêèõ ñâåðøåíèé ñîâåòñêîãî íàðîäà è åãî
äîáëåñòíûõ Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë ñ 68-é ãîäîâùèíîé âñåìèðíî-èñòîðè÷åñêîé
Ïîáåäû íàä ãèòëåðîâñêèì ôàøèçìîì â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Âû   ñîâåðøèëè   ñâÿùåííûé   ïîäâèã,   îòñòîÿâ   ðàòíûì   è
ãåðîè÷åñêèì   òðóäîì ñîöèàëèñòè÷åñêóþ Ðîäèíó â æåñòî-
êîé ñõâàòêå ñ «êîðè÷íåâîé ÷óìîé».

Æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì äîáðà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
äîëãîëåòèÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðíîãî
íåáà íàä ãîëîâîé.

È. Ä¨ÌÈÍ, ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ñîâåòñêèõ îôèöåðîâ
À.Ô¨ÄÎÐÎÂ, ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî Ñîâåòà ñîâåòñêèõ îôèöåðîâ
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Ми підходимо до величного й водночас зі смутком на
очах свята – 68�ї річниці Великої Перемоги. Для всіх 9 Травня
– підґрунтя пам’яті, національної гордості, а для наших до�
рогих ветеранів Великої Вітчизняної війни – цей травне�
вий день символізує кінець важкої солдатської праці, рат�
них подвигів упродовж важких кровопролитних боїв, що не
вщухали ні на мить 1418 днів і ночей. Мільйони людей,
синів багатьох братніх народів колишнього СРСР віддали
своє життя в жорстокій борні з фашистськими окупантами,
які 1226 днів і ночей уярмлювали нашу прекрасну Україну.
Минають роки, меншає загін ветеранів�переможців, та не�
підвладні часові подвиги борців з фашизмом, які відстоя�
ли честь і незалежність нашої Батьківщини, очистили рідну
землю від чужоземної навали, принесли волю народам уяр�
мленій фашистською чумою Європі. Ніколи не можуть бути
забутими ні мертві, ні живі учасники Великої Вітчизняної
війни, які живуть у Мукачеві, де живі завжди були і зали�
шаються шанованими людьми.

Впевненості, що так буде додає діяльність добре знано�
го в нашому краї народного депутата Верховної Ради Украї�
ни Віктора Івановича Балоги. Знаю його не один десяток
років. Створення ветеранських організацій в Мукачеві,
вшанування пам’ятних дат всеціло пов’язані з його іменем.
Так, він народився у повоєнні роки, але з шкільної лави свя�
то зберігає в своєму серці пам’ять про червонозоряних
воїнів�визволителів, які 25 жовтня 1944 року вигнали оку�
пантів із Завидова. А за кілька днів потому 17 завидівчан
добровільно вступили у ряди Червоної Армії та ще п’ять їх
односельчан билися з фашистами у складі 1�го Чехосло�
вацького армійського корпусу під командуванням Людвіка
Свободи. Дев’ять жителів Завидова полягли в тій борні з
фашизмом смертю героїв.

У цьому році виповнюється 20 літ з часу створення в Му�
качеві міської організації Товариства інвалідів Великої
Вітчизняної війни і Збройних Сил України. Ми об’єднали�
ся, до речі з з підказки Віктора Івановича щоб у міру мож�
ливості допомагати один одному. Як не прикро було визна�
вати, але кілька років нас не помічали, згадували про вете�
ранів Великої Вітчизняної війни тільки в переддень Вели�
кої Перемоги. Ми виживали, даруйте,  на подачки з гумані�
тарки та спонсорської допомоги колективів окремих
підприємств, таких як СП «Фішер�Мукачево» (генеральний
директор В.А.Рябич), ВАТ «Кондитерська фабрика А.В.К.
м.Мукачево» (директор В.І.Папазова), голова благодійного
фонду сім’ї Ровт – Олександр Ровт,  голова ПП «Ілона»
І.М.Горват,  головний  лікар Мукачівської ЦРЛ В.В.Васюта,
який робив і робить усе можливе, щоб наші зранені й збо�
лені найстрашнішою з воєн ветерани  одержували найкра�
ще лікування, для чого в більшості відділень обладнано
палати для інвалідів Великої Вітчизняної війни. Приміром,
черги на зубопротезування були чималими. Дехто й не до�
чекався допомоги. На наше прохання в цю справу втрутив�
ся Василь Васильович. І проблему було знято.

І в той час, і сьогодні, два десятки років опісля, я радий,
що тих, хто любить і поважає ветеранів Великої Вітчизня�
ної війни в Мукачеві тисячі. І тут першим приклад до вша�
нування ветеранів подав усім Віктор Балога. Він перший

 Славні імена
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запропонував відзначати святий для усіх День Великої Пе�
ремоги в Комсомольському парку, де лунали пісні Великої
Вітчизняної війни, ветеранів вшановували фронтовими чар�
ками, солдатською кашею… Будучи губернатором Закар�
паття, народним депутатом Верховної Ради України,
Міністром з надзвичайних ситуацій,  Віктор Іванович ніко�
ли не забував і не забу�
ває про нас, ветеранів.
Саме за його порадою  ми
з головою міського това�
риства добровольців�за�
карпатців Червоної Армії
Василем Лазарем пішли
до тодішнього міського
голови Василя  Петьов�
ки, розповіли йому про
наше спілчанське життя,
проблеми, що обсіли нас
звідусіль. Уважно вислу�
хав нас Василь Васильо�
вич, але багато не обіцяв,
сказав, що запропонує
депутатам міськради
закласти в бюджет на�
ступного року видатки на
підтримку ветеранських
організацій. І слово з
ділом у Василя Васильовича не розійшлися. Незабаром,
нашому Товариству виділили службове приміщення. А 9
Травня 2007 року мер міста над Латорицею В.В.Петьовка
вручив нашому Товариству та міській раді ветеранів (голо�
ва М.Я.Шушкевич) і мукачівській міській організації украї�
нської Спілки в’язнів – жертв нацизму (голова М.Г.Літковсь�
кий) ключі від новеньких автомобілів. З того часу День Ве�
ликої Перемоги ми відзначали за святковими столами.

Головне ж полягає у тому, що інваліди Великої Вітчизня�
ної війни і Збройних Сил України, а нас в Мукачеві залиши�
лося понад двісті чоловік, сповна відчули предметну турбо�
ту міської влади. Приклад синівського ставлення до вете�
ранів війни, фронтовиків, партизанів, солдатських вдів, тру�
дівників тилу,  дітей війни, учасників відбудови зруйнова�
ного фашистськими окупантами народного господарства
першим подав Мукачівський міський голова, відтак голова
Закарпатської ОДА Віктор Балога, нинішній голова облас�
ної ради Іван Балога, мер Мукачева Василь Петьовка, сьо�
годнішній міський голова Мукачева Золтан Ленд’єл, його
заступники Олександр Галай, Михайло Лабош, завідуючий
відділом Іван Лендєл… Кожен з них окремо заслуговує від
ветеранів великої подяки. Бо й ставши депутатами Верхов�
ної Ради України Віктор Іванович Балога, Василь Васильо�
вич Петьовка, не забувають про свій край, за першої мож�
ливості цікавляться нашими проблемами, допомагають
вирішувати їх.

Вітаючи ветеранів Великої Вітчизняної війни у світле свято
Великої Перемоги нашого народу над коричневою чумою, у
радісний День визволення Мукачева від фашистського уяр�
млення, в День захисника Вітчизни та інші пам’ятні дати

міський голова Мкачева Золтан Золтанович Ленд’єл завж�
ди нагадує, що кожен, хто народився у повоєнний час, під
мирним небом, ясним сонцем зобов’язаний своїм життям,
своїм існуванням на землі саме захисникам і визволителям
рідної Вітчизни, а відтак і країн Західної Європи уярмлених
німецьким фашизмом. Ніколи й нікому не можна забувати,

що гітлерівська нацистська
зграя мала чіткі плани вини�
щення українського народу,
перетворення вцілілих ук�
раїнців на бездуховних рабів
німецьких колоністів.

Ветерани Великої Вітчиз�
няної війни Мукачева не тільки
перед святами, але й протя�
гом усього року зустрічають�
ся з молоддю в навчальних
закладах, вони бажані гості у
військових частинах, музеях
128�ї окремої гірсько�піхотної
бригади, партизанської сла�
ви в Бабичах… А як урочисто
відзначають День Великої Пе�
ремоги, річниці визволення
Мукачева, Закарпаття, Украї�
ни в нашому місті! Міський го�
лова Золтан Ленд’єл, його за�

ступники разом із нашими активістами відвідують хворих
ветеранів у лікарнях, госпіталі, вдома. Вручають їм квіти,
скромні подарунки, вітають із святом. Відтак відбуваються
покладання квітів і вінків нашої незгасної пам’яті до свя�
щенних могил визволителів на Центральному й Росвигі�
вському кладовищах, до Вічного вогню у Парку Слави. Апо�
геєм торжеств стає центральна площа Мукачева, названа
площею миру. Тут біля Обеліска Слави відбуваються мітин�
ги за участі керівників Мукачева, ветеранів Великої Вітчиз�
няної війни, представників трудових колективів, учнівської і
студентської молоді, воїнів Мукачівського гарнізону, вихо�
ванців військового ліцею з посиленою військово�фізичною
підготовкою. На ньому вшановують великий подвиг нашого
народу, здійснений в ім’я врятування людства від фашис�
тського поневолення, подвиг ратний і трудовий…

 Нелегким був шлях до Великої  Перемоги. І добре, що в
Мукачеві, в Закарпатті свято вшановують великий подвиг
нашого народу. Не забувають тяжких втрат і ми, люди стар�
шого покоління, які пройшли війну, пам’ятають про героїв
Великої Перемоги нові й нові покоління мукачівців. Вірить�
ся, що при такій синівській повазі до нас, батьків і дідів, які
боронили рідну Вітчизну, визволяли народи Європи, як це
робить влада Мукачева, велич ратного і трудового подвигу
вічно житиме в пам’яті наших онуків, правнуків, як приклад
титанічних зусиль, небаченої мужності і героїзму, незлам�
ної волі до Перемоги.

Олександр МІШИН,
голова міської організації Товариства інвалідів

Великої Вітчизняної війни і Збройних Сил України,
гвардії полковник у відставці

Äðîãîáè÷ çóñòð³÷àâ ìóêà÷³âö³â äð³áíèì äîùåì ³ ïàëêèìè àïëîäèñìåíòàìè

Театральне мистецтво –
одне з найдавніших, яке ще
в стародавній Греції поло�
нило глядачів і виконувало
надзвичайно важливу фун�
кцію – функцію катарсису,
тобто очищення через сльо�
зи печалі чи радості. І хоч
давньогрецький театр сут�
тєво відрізняється від су�
часного, але за останні дві
тисячі років театральне ми�
стецтво не тільки не втра�
тило своєї актуальності, але
й стало ще улюбленішим та
популярнішим. І це не про�
сто слова, оскільки відомо,
що випробування часом –
одне з найправдивіших та
ретельних.

Отож, у залі Дрогобицько�
го музично�драматичного
театру ім. Юрія Дрогобича
прем’єра, – гасне світло,
стихає гомін публіки… Але
ось відкривається завіса,
лунають перші акорди жва�
вої музики і зал завмирає в

У квітні Закарпатський державний російський
драматичний театр здійснив чергову гастрольну
поїздку по Україні. Цього разу мукачівці відвіда*
ли старовинне мальовниче містечко Дрогобич, що
у Львівській області. За мистецько*освітньою про*
грамою управління освіти театр представив мо*
лодшим, середнім і старшим школярам Дрого*
бича дві захоплюючі п’єси: «По*модньому» М.Ста*
рицького та казку «Курочка ряба» Нелі Шейко*
Медведєвої.

очікуванні дива… Та хоча
п’єса Михайла Старицького
«По�модньому» вже стала
класикою української сцени
ще з часів трупи Садовсько�
го і Кропивницького, вона не
перестає бути цікавою, за�
хоплюючою та не перестає
вражати своєю новизною
навіть сьогодні. В самій п’єсі
автор  Михайло Старицький
висміює такий спосіб жит�
тя, адже те, що є природнім,
традиційним в житті люди�
ни, має важливіше значен�
ня, ніж те, що є надуманим і
не завжди може бути вип�
равданим, тому проблема
того часу залишається акту�
альною і в наш час.

Цікавою і оригінальною
стала постановка Закар�
патського театру, яка є ре�
жисерською роботою про�
відної актриси та режисера
– Вероніки Тищук. Задум по�
лягав у тому, щоб сам сенс
сюжету – жити і все робити

«по�модньому» був закладе�
ний вже в декораціях і пере�
давав суть нового бачення та,
водночас, диктував просто�
ту. Звідси – нова ідея, де ос�
новою декорацій є веле�
тенська скриня, яка служить
не тільки місцем для скла�
дання одягу, але й в процесі
вистави перетворюється на
цілий будинок, де живе сім’я
Гаврила Вареника і на фоні
якого розгортається все
дійство.

Прем’єра цієї вистави на
рідній сцені відбулася 26
лютого 2012 року і стала бе�
нефісом незмінного вико�
навця головної ролі – Петра
Коваленка, якому в день пре�

м’єри виповнилось 50! Зага�
лом, акторський склад спек�
таклю підібраний надзви�
чайно вдало, і дрогобичанам
пощастило побачити саме
прем’єрний варіант. Ось
імена виконавців ролей: ви�
щезгаданий Петро Ковален�
ко, заслужена артистка Ук�
раїни – Галина Кутасевич,
Катерина Дунай – актриса,
яка починала свій творчий
шлях у Дрогобицькому те�
атрі, а також Вероніка Тищук,
Лілія Приходько, Микола
Бабін, Віктор Блажчук і Сіра�
нуш Матл.

З�поміж усіх дійових осіб,
глядачам надзвичайно спо�
добався і запам’ятався епі�

зодичний персонаж «без
слів» – хатня помічниця
Вівдя, образ якої є родзин�
кою вистави і знахідкою та�
лановитого режисера�по�
становника – Вероніки Ти�
щук.

Багатий національний ко�
лорит виставі надали чудо�
ва музика та аранжування
народних мелодій, що нале�
жить перу ужгородського
майстра, заслуженого пра�
цівника культури України –
Олександра Ухача, профес�
ійний спів самих акторів під
керівництвом педагога з во�
калу Катерини Могилевиць,
ефектні костюми Тетяни Глу�
хової та дотепна хореографія
Галини Біленко.

Повчальною і наповненою
новою мораллю виявилась
старенька казка про курочку
рябу, прочитана на новий
лад молодим режисером
Миколою Бабіним за п’єсою
Нелі Шейко�Медвєдєвої. Тут
у доступній формі під�
німається вічна проблема
батьків і дітей, а зокрема
нинішнього підлітка в образі
«курочки», що потрапляє під
негативний соціальний
вплив дурної компанії «соро�
ки і миші», внаслідок чого
опиняється у великій халепі.
Також казка дозволяє дорос�
лим усвідомити справжні
цінності – не золото чи кош�

товності, а довірливе спілку�
вання з рідними та близь�
кими.

Ось такими цікавими та
незабутніми для дрогобичан
стали гастролі закарпатців.
І хоча погода у Дрогобичі
була мінливою: то накрапав
дрібний дощик, то світило
несміливе весняне сонечко,
та в залі був аншлаг, молод�
іжно�юнацька публіка щиро
вітала талановитих само�
відданих акторів Закар�
патського державного рос�
ійського драматичного теат�
ру щирими й палкими апло�
дисментами, а всі вистави
мали незмінний успіх.

Але особливо приємним
для нас є те, що творча
дружба і взаємообмін висо�
кими художніми цінностями
між двома театрами про�
довжується. Зокрема, Дро�
гобицький театр вкотре
представить свою роботу на
травневому театральному
фестивалі національних
меншин «Етно�діасфера» у
Мукачеві і, навпаки, на сцені
Дрогобицького театру з ус�
піхом йде чудова казка «Спа�
сибі, Барбі» головного режи�
сера Закарпатського театру
Євгена Тищука.

Зоряна ЛЕЛЬО,
музикознавець

(м.Дрогобич)
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Ç  ÙÈÐÎÞ  ÏÎÂÀÃÎÞ
Дорогі ветерани Великої Вітчиз�

няної війни! Ви пройшли крізь горе,
яке довше за життя. Ви піднесли над
Берліном Знамено Перемоги тому,
що на місце полеглого ставав інший,
тому, що радянські воїни захищали
кожну п’ядь своєї землі. Ви подару�
вали світові тишу. Ви дали матерям
спокійно пестити�голубити своїх
дітей, на колиски яких сьогодні не
лягає тінь смерті. Ми, ваші діти й
онуки�правнуки, не забудемо пере�
житого вами. Ми щиро вдячні вам за
священний подвиг. За твердість
духу, за вірність життєвому девізу,
який ви передаєте нам у спадок.
Миру вам і добра, міцного здоров’я
і довголіття, сімейного затишку та
благополуччя!

 Михайло МАНИЧЕВ,
 голова Мукачівської міської

громадської організації
Західної групи військ, гвардії

підполковник запасу

21 квітня завершився три�
надцятий Міжнародний кон�
курс піаністів ім.Петера То�
перцера в м.Кошіце (Сло�
ваччина), в якому брали
участь виконавці до 17 років.
Конкурс проводиться раз на
два роки і збирає учасників
з багатьох країн світу. В цьо�
му році свою піаністичну
майстерність показали діти
з Китаю, Росії, Німеччини,
Бельгії, Грузії, Туреччини,
Хорватії, Сербії, Боснії та
Герцеговини, Польщі, Чехії,
Болгарії, Угорщини, Литви,
Словаччини та України.

Успішно виступила на кон�
курсі учениця 3 класу Мука�
чівської ДШМ №1 Чорі Аль�
біна (викладач Гончарова
К.В.),яка, блискуче виконав�
ши програму першого туру
(твори епохи барокко і ро�
мантизму),пройшла у фінал
конкурсу, де зіграла твори
періоду класицизму і сучас�

Â³òàºìî ô³íàë³ñòêó Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ï³àí³ñò³â
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ності. Дебют
юної конкур�
сантки виявив�
ся вдалим.
Журі оцінюва�
ло не тільки
грамотність і
високий техні�
чний рівень
гри, а й індиві�
дуальність ви�
конавця, його
власне відчут�
тя твору і
вміння яскраво
і з душею вико�
нувати музику.

У третій категорії (до 15
років) виступив учень 7 кла�
су ДШМ №1 Павло Зарець�
кий (викладач Гончарова
К.В.). Для нього це вже дру�
гий міжнародний конкурс (в
минулому році він став фіна�
лістом і дипломантом Між�
народного конкурсу Шопена
в Будапешті). В цій категорії
голова журі Петер Топерцер
мол., відзначив „світовий”
рівень учасників, які стали
лауреатами. У їх виконанні
звучали „ Угорські рапсодії�
”,”Тарантела” Ліста, балади
і скерцо Шопена, сонати
Моцарта, Бетховена і Проко�
ф’єва.

Цей конкурс дає прекрас�
ну можливість побачити ви�
сокий рівень сучасного піа�
ністичного мистецтва, дає
поштовх до самовдоскона�
лення, до наполегливої
праці, яка в поєднанні з та�
лантом веде до вершин май�

стерності.
Міжнародний конкурс в

Кошіце є членом організації
EMCY (European Union of
Music Competition for Youth�
Європейський союз музич�
них конкурсів для молоді),
завданням якого є підтрим�
ка лауреатів після перемоги
на конкурсах і дотримання
високого якісного рівня кон�
курсів.

Конкурс фінансово і орган�
ізаційно підтримує
Міністерство освіти, науки і
спорту, Міністерство культу�
ри Словаччини, мерія міста
Кошіце, Музичний фонд
Словаччини та Музичний
фонд Чехії, Радіо і телеба�
чення Словаччини,
Польський та Австрійський
інститути в Братіславі та ба�
гато інших організацій і
підприємств.

Місто Кошіце в цьому році
має титул європейського го�
ловного міста культури і тут
проходять найвизначніші
культурні події�концерти,
виставки, театральні виста�
ви. У учасників залишилися
чудові враження від міста і
від організації конкурсу.

Бажаємо юним піаністам
Чорі Альбіні і Зарецькому
Павлу енергії, бажання, нат�
хнення, щоб досягти великих
успіхів у мистецтві.

К. ГОНЧАРОВА,
викладач фортепіано

Мукачівської ДШМ №1
ім. С.Мартона

УКЛІН  І  СЛАВА
ПЕРЕМОЖЦЯМ
Минають роки, та не підвладні

плинові часу подвиги переможців,
які відстояли рідну Україну, очисти�
ли її священну землю від чужинців,
визволили братів своїх і сестер з
неволі німецької каторги. Ми, учас�
ники Великої Вітчизняної війни, й
далі будемо робити усе можливе,
щоб наші нащадки ніколи не зазна�
ли страхіть війни. Сердечне спасибі
вам за самовіддану працю в нелег�
кий період повоєнної відбудови на�
родного господарства, за участь у
вихованні молоді на героїчних тра�
диціях народу�переможця. Бажаю
вам міцного здоров’я, благополуч�
чя, шани від оточуючих, щасливого
довголіття!

Микола ЛІТКОВСЬКИЙ,
голова ради Мукачівської міської

організації Української спілки
жертв нацизму

Шановні ветерани!
Прийміть щирі і сердечні вітання з

нагоди 1�го Травня, Великодних свят
та Дня Перемоги.

Своєю хоробрістю та героїзмом,
відвагою та безмежною любов’ю до
Батьківщини ви довели світові, що Ук�
раїна ніколи не скориться загарбни�
кам. І чим далі у часі від нас Пере�
можний травень 1945 року, тим велич�
ніше постає перед усім людством істо�
ричне значення цього безприкладно�
го, безсмертного подвигу нашого на�
роду.

Бажаємо вам, дорогі наші ветера�
ни, щастя, здоров’я, оптимізму та ак�
тивного довголіття. Нехай у ваших
родинах, панують злагода і спокій, а
в оселях – добробут, пасхальний
настрій і Божа благодать

Почесні ветерани України
І.КАЧУР, голова Мукачівської

райради ветеранів України
Ф.КІНЧ, відповідальний секретар

ДОРОГИЕ
ПОБЕДИТЕЛИ!

В этот поистине святой День от
всей души желаем вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, чис�
того неба над головой , благополу�
чия в семейной жизни и уверенно�
сти в завтрашнем дне!

Примите сыновьи самые теплые
поздравления с 68�й годовщиной
Великой Победы многонациональ�
ного советского народа над все�
мирный фашизмом в Великой От�
чественной войне. Честь и слава
вам, Победители!

Н. Царегородцев, председатель
городской организации ветеранов
войны , труда, Вооруженых Сил
Украины,  секретарь О. Иващенко.

«Сьогодні з міським го�
ловою Мукачева прийняли
людей зі всього Закарпат�
тя, які не просто потребу�
ють уваги, а серйозної ме�
дичної допомоги. Таких
людей чимало. І не лише
на Закарпатті – по всій Ук�
раїні. І всім, на жаль, не
допоможеш. Це не під
силу жодному депутату», –
зауважив політик на своїй
інтернет�сторінці .

«У нас в країні з охоро�
ною здоров’я ніколи не
було добре. Але те, що більше 20 років держава в особі міністерства охорони
здоров’я вперто не помічає, як діти і дорослі просто помирають без необхі�
дної допомоги – це злочин. А тим часом запровадження страхової медици�
ни знову перенесли. Бо потрібно ще 2 роки на «обговорення».

Віктор Балога провів особистий
прийом громадян у Мукачеві

Мова йде про закарпатців, якім потрібна серйозна медична допомога

Свої враження від відвідин закладу
Андрій Балога описав на власній
сторінці у Фийсбуку:

– «Напередодні Пасхи, у Чистий чет�
вер я побував у Мукачівському дитячо�
му будинку�інтернеті, яким протягом 30
років керує Василь Юрійович МарB
кулін. Востаннє був тут напередодні
Різдва. Як тоді, так і тепер прийшов не з
пустими руками, бо хочу, щоб у дітей,
яким не дуже пощастило в житті, також
був святковий настрій у ці дні. І я зовсім
не очікував отримати на знак подяки
ікону.

Вкотре дуже вразила мене госпо�
дарність Василя Юрійовича: на всій те�

Напередодні Паски Андрій Балога привітав
вихованців інтернату в Мукачеві  А Оксана Балога

завітала до дітей в Домбоках  та Чинадійові
риторії інтернату чисто, клумби зразкові,
дерева цвітуть. Взагалі, заклад хоч і дер�
жавний, але забезпечує себе усім необ�
хідним самостійно. Зокрема і завдяки
власному господарству неподалік, де
тримають худому, вирощують овочі та
фрукти.»

Цього ж дня з подарунками відвідала
вихованців інтернатів у Чинадієві та Дом�
боках і Оксана Балога.  У цих навчаль�
них закладах навчаються діти які мають
статус сиріт та діти батьки яких позбав�
лені батьківських прав, яким було дуже
приємно, що про них не забувають.

Оксана Анатоліївна побажала хорошої
Пасхи та була приємно вражена неве�

ликими презентами від дітей,
які подарували їй власноруч
зроблені писанки.

Директриса Чинадіївського
дошкільного навчального зак�
ладу інтернатного типу подяку�
вала за увагу.

“Оксана Анатоліївна була у
нас і на Різдвяні свята, тому
багато дітей її запам’ятали” �
розповів Югас Василь, заступ�
ник директора по виховній ро�
боті школи�інтернату села Дом�
боки.

Чимало людей зверта�
ються під час зустрічей до
народного депутата Василя
Петьовки з проханням до�
помогти  з оздоровленням.
Люди кажуть:гарантовані
державою путівки та без�
коштовне медичне оздо�
ровлення залишаються на�
разі лише на папері. Тому
народний депутат України
посприяв краянам із прид�
банням путівок до санаторіїв
області. Благодійний проект
старту-вав ще минулого
року. Ще тоді понад 30 вете�
ранів ОВС оздоровлювали�
ся в санаторії  «Кришталеве
джерело». Варто додати: в
цьому  санаторії за сприян�
ня Василя Петьовки  відпо�
чило чимало людей з різних
населених пунктів Тячівщини
й  Рахівщини.Цього року за
сприяння народного депута�
та краяни мають можливість
поправити своє здоров’я в
санаторії «Гірська Тиса», де

Безкоштовний санаторій для пенсіонерів
Завдяки допомозі народного депутата Василя Петьовки

жителі краю пройшли медичне оздоровлення

лікуються люди, котрі
страждають від хвороб опор�
но�рухового апарату. Ванни
з миш’яковистою водою, су�
часне медичне обладнання
й передові технології не
тільки ставлять на ноги після
важких травм, а й запобіга�
ють артриту, остеохондрозу,
подагрі та іншим хворобам
кісток. Лікувальні процедури
сприяють поліпшенню об�
міну речовин та надають
організму енергії та сил.«Хо�
тілось би висловити подяку
народному депутату України
Василю Петьовці за турботу
про нас – недужих та літніх
пенсіонерів, які потребують
санаторного лікування. Ми
оздоровилися у санаторії
«Гірська Тиса». Там нас гос�
тинно прийняли. Лікарі після
огляду виписали нам миш’�
якові ванни, озокеритові ап�
лікації, магнітотерапію, ма�
саж та багато інших корис�
них процедур» – розповідає

Надія Галайчук, пенсіонер�
ка с. Велика Уголька. Підтри�
мує її і Христина Кузьміч,
пенсіонерка з с. Руська Мок�
ра. Каже: вдячна Василю
Петьовці за можливість по�
правити своє здоров’я.
«Висловлюємо щиру подяку
народному депутату України
В.В.Петьовці за надану мож�
ливість оздоровитися в са�
наторії «Гірська Тиса». Нехай
гарне ставлення до людей
повертається Вам стори�
цею» — кажуть  Мирослава
Рещук  та Леся Марущак з
Рахівщини.

Благодійний проект три�
ватиме і надалі, адже ще
багато жителів Тячівщини та
Рахівщинипотребують оздо�
ровлення. Численні оздо�
ровниці краю – не лише
місце роботи наших краян.
Закарпатці теж мають по�
правляти й зміцнювати тут
своє здоров’я.
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Мукачівською міськрайонною організацією
Товариства сприяння оборони України (МРО
ТСОУ) з 9 квітня по 9 травня 2013 року прове"
дено місячник оборонно"масової і військово"
патріотичної роботи у первинних організаціях
ТСО України міста та району. Всього взяло
участь 98 первинних організацій ТСОУ міста
та району. Під час місячника велику увагу при"
ділили первинні організації’ТСОУ загально"
освітні школи І"ІІІ ступенів сіл: Горонда, За"
лужжя, Станово, де голови первинних органі"
зацій ТСОУ,  Хомазюк О.В. і  Бисага І.І. Покра"
щилась робота первинних організацій шкіл І"
ІІІ ступенів сіл: Зняцево, Дерцен, В.Визниця,
де голови первинних організацій Токар В.І.,
Фодор А.А., Євтушенко М.Ф. В даних первин"
них організаціях ТСОУ велика увага при"
діляється військово"патріотичному вихованню
учнівської молоді: це зустрічі з воїнами, доб"
ровольцями, партизанами Великої Вітчизня"
ної війни, зустрічі з воїнами" інтернаціоналі"
стами, бесіди за круглим столом, походи по місцям
бойової слави Закарпаття, екскурсії в музеї бойової
слави сіл: Бабичі (урочище Кривуля); музей бойової
слави ЗОШ І"ІІІ ступенів с.Бобовище, де керівник офі"
цер запасу, голова первинної організації Болдижар
М.М.; в музеї м. Мукачево, який створений при 13"й
загально"освітній школі, керівник " голова первинної
організації полковник запасу Нижник В.І.

Під час місячника велику увагу приділено роботі пер"
винним організаціям шкіл району по розвитку техніч"
них і військово"прикладних видів спорту. Це, зокрема
зі стрільби з пневматичної зброї, яка проведена в зо"
нах шкіл І"ІІІ ступенів сіл: Горонда, Зняцево, Чинадіє"
во, Залуж, Бобовище, Дерцен, Кольчино, де прийняло
участь 17 шкіл І"ІІІ ступенів та 14 шкіл І"ІІ ступенів, в
яких взяло участь понад 220 учасників.

Серед первинних організацій шкіл І�ІІІ ступенів
посіли місця:

Перше командне місце зайняла первинна організа"
ція ЗОШ І"ІІІ ступенів с. Горонда – голова первинної
організації ТСО України Хомаюк О.В.

Друге командне місце зайняла первинна організа"
ція ЗОШ  І"ІІІ ступенів с. Залужжя

Третє   командне місце зайняла первинна організа"
ція ЗОШ І"ІІІ ступенів с. Станово –   голова первинно"
їорганізації ТСО України Бисага І.І.
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В особистій першості серед дівчат посіли:
Перше місце – Мучичка Тетяна ЗОШ І"ІІІ ступенів с.

Горонда;
Друге місце – Ховпей Людмила ЗОШ І"ІІІ ступенів с.

Зняцево;
Третє місця – Михончук Вікторія ЗОШ І"ІІІ ступенів с.

Кольчино.
Серед юнаків посіли:
Перше місце – Іваник Богдан ЗОШ І"ІІІ ступенів с.

Кольчино;
Друге місце – Матьош Ілля ЗОШ І"ІІІ ступенів с. За"

лужжя;
Третє місце – Печора Микола ЗОШ І"ІІІ ступенів с.

Залужжя.
Серед дівчат загальноосвітніх шкіл І�ІІ ступенів

посіли:
Перше місце – Гайдош Яна ЗОШ І"ІІ ступенів с. Н.

Коропець;
Друге місце – Русин Олеся ЗОШ І"ІІ ступенів с. Ле"

цьовиця;
Третє місце –  Кокайко Надія ЗОШ І"ІІ ступенів с.

Драгиня.
Серед юнаків загально освітніх шкіл 1�11 сту�

пенів посіли:
Перше місце – Коцака Віктор ЗОШ І"ІІ ступенів с.

Іванівці;
Друге місце – Кокайко Едуард ЗОШ І"ІІ ступенів

с.Драгиня;
Третє місце – Русин Іван ЗОШ І"ІІ ступенів

с.Лецьовиця.
Але, на превеликий жаль, у змаганнях не

взяли участь команди первинних організацій
ТСО України ЗОШ І — І і І ступенів сіл: Каль"
ник, Н. Давидково, Ракошино, де голови пер"
винних організацій Гасинець М.М., Симодей"
ко В.М., Федорчук Ю.В.

Спільно з військовим комісаріатом 24"25
квітня проведено збори призовників та доп"
ризовної молоді. Молодь зустрілась з учас"
никами Великої Вітчизняної війни генерал"
лейтенантом Дьоміном І.В., полковником Та"
расовим М.М., які поділилися спогадом про
Велику Вітчизняну війну, після допризовна
молодь ознайомились з військовою технікою,
а 25 квітня 2013 року відбулась на військово"
му полігоні стрільба з автомата і пневматич"
ної зброї.

Особливо слід відмітити команди загаль"
ноосвітніх шкіл міста та району, які брали участь та"
кож у змаганнях в стрільбі з пневматичної зброї:

Перше місце загальнокомандне зайняла школа №
13 І"ІІІ ступенів, де голова первинної організації ТСОУ
полковник – Нижник В.І.

Друге місце загальнокомандне зайняла школа №10
І"ІІІ ступенів, де голова первинної організації ТСОУ –
Кваша В.А.

–Третє   місце загальнокомандне зайняла школа с.
Горонда   І"ІІІ ступенів, де голова первинної організації
ТСОУ Хомазюк О.В.

В особистому заліку серед 70 допризовників, які
представили 14 навчальних закладів міста та району
найкращі результат показали допризовники ЗОШ І"ІІІ
ступенів:

Перше місце школа №11 – Костес Крістіан;
Друге місце школа с. Горонда  – Тромнак Юрій;
Третє місце школа №13 – Мостовий Станіслав.
Напередодні свята Перемоги 2013 року в школі №13

відбулася зустріч з бойовими побратимами"учасни"
ками Великої Вітчизняної війни, генерал"лейтенантом
Дьоміним І.В. та Тарасовим М.М., які поділилися свої"
ми бойовими спогадами про Велику Вітчизняну війну.
Учасники зустрічі ознайомляться з музеєм бойової
слави школи, а також матеріально"технічною базою
школи.

Г. ЧЕРЕПАНЯ,
голова Мукачівської МРОТСОУ

1.Русин Єлизавета Іванівна –1926 р.н.
2. Сабов Ірина�Марія Яношівна – 1933 р.н.
3. Дебнар Андрій Михайлович – 1973 р.н.
4. Меринова Феодося Михайлівна – 1935 р.н.
5. Попович Олена Іванівна – 1927 р.н.
6. Куцан Єлизавета Антонівна – 1939 р.н.
7. Фітас Гізелла Юріївна –1922 р.н.
8. Маринко Золтан Золтанович –1960 р.н.
9. Ващинець Анастасія Богданівна – 2012 р.н.
10. Балаж Антал Шандорович –1942 р.н.
11. Мочарко Михайло Андрійович – 1919 р.н.
12. Мартиненко Віра Данилівна – 1936 р.н.
13. Фазекош Золтан Петрович – 1938 р.н.
14. Кохан Клара Йосипівна – 1929 р.н.
15. Корпанець Василь Васильович – 1960 р.н.
16. Пацкан Єлизавета Карлівна – 1954 р.н.
17. Шрамко Нестор Миколайович – 1930 р.н.
18. Колисниченко Володимир Трохимович – 1932 р.н.
19. Курак Мирон Миронович –1986 р.н.
20. Батін Петро Іванович – 1936 р.н.
21. Маняк Наталія Іванівна – 1981 р.н.
22. Габовда Мирослав Іванович – 1953 р.н.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 29.04.2013 р.  по  05.05.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Минуло  три роки
світлої пам’яті бать�
ка, чоловіка та діду�
ся

КУЧУКА
Ігоря

Семеновича.

ПАМ’ЯТАЄМО!

Той день, коли твій світ погас
І серце перестало битись,
Став найчорнішим днем для нас
І ми не можем з цим змиритись.

             Твоя сім’я.

Крадіжки із залізничної
колії можуть привести

до аварії поїздів
Останім часом на залізницях України зросла

кількість крадіжок елементів верхньої будови
колії, рухомого складу, засобів сигналізації,зв"
’язку та іншого майна залізниці.

Тільки в цьому році з колій, що проходять те"
риторією м.Мукачево та Мукачівського району
мали місце наступні крадіжки:

"    24.03.2013 року – 3 мідні перемички,дов"
жиною 3,3 метрів кожна.

"    07.04.2013 року – мідна перемичка тяго"
вої підстанції довжиною 6 метрів

"    10.04.2013 року  – частину верхньої будо"
ви колії,які служать для кріплення рейок.

Вказані крадіжки здійснювались сторонніми
особами,які не працюють на залізниці.

Як правило, викрадений метал здається на
металолом за незначну суму. Але особам, які
здійснюють крадіжки слід задуматись, що вони
піддають ризику здоров’я та життя своїх близь"
ких та рідних – мається на увазі той факт, що
відсутність на коліях викрадених ними частин,
елементів, можуть призвести до аварії поїздів.

Також слід пам’ятати, що за крадіжки майна
залізниці та інші правопорушення законом пе"
редбачена кримінальна та матеріальна відпов"
ідальність.

Не створюйте для себе проблеми та не підда"
вайте ризику життя або здоров’я пасажирів,"
серед яких можуть бути ваші рідні та знайомі.

В. ГЛУШКО,
начальник окремої групи на станції Мукачево.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555559 òðàâíÿ 2013 ð.
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ñò.

Ùàñòÿ – íå ìåòà æèòòÿ ,à éîãî çàñ³á. (Ïîëü Êëîäåëü).

– ×îìó íå ñïèø, âæå çðàíêó íà íîãàõ?
– Áî âñ³ â³êè, ùî ï³ñëÿ ìåíå áóäóòü,
Ùå ïðîâåäó â ãëèáîêèõ ñíàõ.
ßê æàëü, ìåíå ó íèõ íå áóäå…
Òîìó áîþñü ïðîñïàòè òîé ïòàøèíèé ñï³â,
Êîòðèé íå âñòèãëà ùå ïî÷óòè.
Áîþñÿ ïðîïóñòèòü âàæëèâèõ ñë³â
Ö³íó, êîòðèì, ÿ ìàþ ùå çáàãíóòè…

Á³ëèé êîë³ð –  öå àõðîìàòè÷íèé êîë³ð, òî÷í-
³øå ð³âíîâàæíà ñóêóïí³ñòü óñ³õ êîëüîð³â âè-
äèìîãî ñïåêòðó ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà. Â óê-
ðà¿íñüê³é ñèìâîë³ö³ á³ëà áàðâà – öå ÷èñòîòà ³
âèñîê³ñòü. «Á³ëèì òèæíåì» íàçèâàëè ï’ÿòèé
òèæäåíü Âåëèêîãî Ïîñòó, áî òîä³ çâè÷àéíî
á³ëèëè õàòè ïåðåä Âåëèêîäí³ìè ñâÿòàìè.

Ìàáóòü, íåâèïàäêîâî Òåòÿíà Ñòåïàí³âíà
Ðèáàð, ïîåòåñà ç ì³ñòà Ìóêà÷åâà, îäÿãíóëà
ñâî¿ êíèãè â á³ëå. «Ìàðåâî ë³òà», «Â³÷í³ñòþ
çàïðîïîíîâàíà ëþáîâ», «Ñâ³òëîò³í³ ³ íàñòðî¿»,
«Ìóêà÷³âñüê³ ³íòåðïðåòàö³¿», «Çíåáîëåííÿ
ñí³ãàìè» –  öå îñåðåääÿ ñâ³òëîãî «ïðàâîãî»
ñâ³òó... Öå íåâåëèê³ á³ë³ ñêðèíüêè ç íàíèçàíè-
ìè íà äóøó á³ëèìè ïåðëèíàìè ³ óðèâêàìè á³ëèõ
êîøòîâíèõ ñí³â:

Í³÷ ç³òõàº, ìîâ òóæèòü Áîã,
Çàäèâèâøèñü íà çåìëþ ãð³øíó.
Óò³êàþòü ãîäèíè íåñï³øíî,
Ï’º âîëîãó ³ç êàìåíÿ ìîõ,
Ìîâ ñï’ÿí³ëèé â³ä öâ³òó âèøí³…
Á³ë³ âåñíè ùå áóäÿòü ñâ³ò.
×èñò³ ñëüîçè ùå ìèþòü ðàíè.
ß â ñàäó êîëèñü âèøíåþ ñòàíó,
Ùîá ïëîäàìè ìàéáóòí³é ñòàâ ð³ä.
« À òè êàæåø, ùî âåñíè íå òàíóòü…», – ³

òîé, äî êîãî çâåðíåí³ ö³ ñëîâà, ïåâíî, áà÷èâ
âæå âåñíè ïî-³íøîìó. É â³ðèâ ó äèâî. Áî êîëè
ïîðó÷ ç òîáîþ õòîñü çà÷àðîâàíèé ùàñòÿì,
òî ³ òè íå âò³êàé â³ä òèõ ÷àð ³ êàçîê, õî÷ ÿêèìè
á íåéìîâ³ðíî ïðåêðàñíèìè âîíè íå áóëè:

Ïàäàº öâ³ò äî í³ã,
Ïàäàº íà÷å ñí³ã.
– Ìîæå, òî ÿíãîëè, ìèëèé,
Á³ë³ ñêèäàþòü êðèëà?
Íîâå æèòòÿ ñòðóìåíèòü,
Ðàä³ñòü òàêà, àæ áîëèòü…
Öå çîëîòèé ëàíöþæîê ç â³ðøà «Á³ë³ âåñíè».

Êîøòîâíå öå òèõå ñÿéâî íå äëÿ óñ³õ. Äëÿ
íüîãî òðåáà çóïèíèòèñü. Òàê ñàìî, ÿê äëÿ
ñõîäó ñîíöÿ, ³ äëÿ ïîäèõó äèòèíêè óâ³ ñí³, ³,
çðåøòîþ, âçàãàë³ äëÿ æèòòÿ… Áî ùîá íàïîâ-
íèòè äóøó òàêèìè ñêàðáàìè ïîòð³áíî âì³òè
çóïèíÿòèñü. À â ³äåàë³ – é âçàãàë³ í³êîëè íå
ïîñï³øàòè. Áî òàê ÷è ³íàêøå, çà âåñíîþ çàâæ-
äè éäå ë³òî. «É ó íüîìó, – âñì³õàºòüñÿ äî íàñ
ïàí³ Òåòÿíà, – ùå á³ëüøå á³ëèõ êàçîê…»

Õîäÿòü ðàíêè â á³ëèõ ñîðî÷êàõ
Äî ð³÷îê ëèïíåâèõ ïèòè âîäó.
Öåé ñâ³òàíîê øâèäêîïëèííàÿ ð³êà
Ïðèíåñëà, àæ äî ìîãî ãîðîäó …

Êîøòîâíîñò³ á³ëèõ ñêðèíüîê

 Àëå æ íå îá³éòèñÿ, íå íàò³øèòèñü îäíèì
êîëüîðîì. Òèñÿ÷³ ³íøèõ êîëüîð³â ïîåòåñà-
ô³ëîñîô ñêëàëà ó áóêåòè, é íåìîâ ëàâàíäîþ
îäÿã, ïåðåêëàëà íèìè ñâî¿ äóìêè âñåðåäèí³
ñòîð³íîê. Òà òàê ùåäðî, ùî õî÷åòüñÿ äèâè-
òèñü íà íèõ çíîâó ³ çíîâó, ãîðòàþ÷è ïî÷óòòÿ
³ îáðàçè, âäèõàþ÷è òàê³ áàæàí³ ³ çíàéîì³ êîæ-
íîìó òåðïê³ é ñîëîäê³ àðîìàòè çåìíîãî-íå-
çåìíîãî ùàñòÿ, êîëè äâîº ï’ÿí³þòü â³ä êîõàí-
íÿ ³ «…÷åðâîíî äçâîíÿòü äçâîíèêàìè ìàëü-
âè, ùîá ÷àñîì âå÷³ð íàñ ç òîáîþ íå ïðè-
ñïàâ…»:

Íà ðîç³ ìð³é,
Íà ïîðîç³ â³÷íîñò³
Ïðèéäè íà ïîáà÷åííÿ
²ç ñèí³ìè êâ³òàìè…

*    *     *
ÿ çíîâó ðîçòðà÷ó ñåáå

äî îñòàííüîãî íåðâà
íå äèõàé òàê í³æíî íå äóìàé ìåí³ ó ñïèíó
ïîâ³òðÿ òîáîþ íàñè÷åíå. êîæíà õâèëèíà
êîòèòèìåòüñÿ ó øàëåíó áåç÷àññÿ ïð³ðâó…

Ñèí³é ïòàõ áëèçüêèé, àëå äàëåêèé. Â íàìèñò³
ðîê³â – ïå÷àëü. ² á³ëü ò÷å ñ³ðèì á³ñåðîì ñâî¿
â³çåðóíêè íà äîëÿõ …

Â íåá³ ñèí³ì òðàâè ãîëóá³
Êîñèòü â³òåð ³ â ñíîïè ñêëàäàº,
Òè òðèìàºø â êë³òö³ ãîëóá³â…
– ×îì ¿õ â íåáî á³ëüøå íå ïóñêàºø? ..

*   *   *
Íà ïðîñòèðàäëà â³òðó ðîçêèäàþ
Ç³ì’ÿò³ õìàðè ç³áðàí³ æóðáîþ,

Ç äîùåì ïðîïàõëèì ñìóòêîì ³ àìáðîþ
Òåáå íàçàâæäè â íåáî â³äïóñêàþ…

«Áàòüê³âñüê³ êðèëà» – ùå îäèí äóæå ñèëü-
íèé, äóæå ñêëàäíèé òâ³ð. Ïðî ãîëîâíå. Áî ïå-
ðåäàí³ ó ñïàäîê ö³ííîñò³ ìîæóòü áóòè ð³çíè-
ìè. Àëå æ õ³áà º ùîñü ö³íí³øå êðèë? Íàä³¿,
â³ðè, ëþáîâ³?! Í³, íåìàº…

…À ñïèíèâñÿ, áî íàäòî á³ã.
Ñòàëî íàäòî îáòÿæåíèì ò³ëî.
² çàâåðøèâ ïîë³ò ñâ³é. Êðèëà
 ëåãêî ñêèíóâøè ñèíó äî í³ã.

Îñ³íü çàáèðàº ³ äàº. «Çàëèøè ìåí³ ÷èñòå,
ÿê äçåðêàëî Ñëîâî…, – ïðîñèòü Âîíà, æ³íêà ³
ïîåòåñà, à ùå: «Î÷³ çàëèø ìåí³, äîëå, ÿñí³ é
ãëèáîê³, ùîá íå áîÿòèñÿ â Íåáî äèâèòèñü âè-
ñîêå…». ² çíîâó íîâèé àêîðä. ² çíîâó Òåòÿíà
Ðèáàð äèâóº íîâîþ ïðèêðàñîþ - òàêîþ
«ì³ñüêîþ» íîòîþ, òàêîþ ãëàìóðíîþ ñòèëüí³-
ñòþ íàøîãî ÷àñó:

Äîëèâàþ êàâó â ìîëîêî òóìàíó,
Äîäàþ âàí³ë³ é öóêîð ó íàï³é.
Ëèñòÿì îïàäàþòü çâóêè ôîðòåï³àíí³,
É ñèïëþòüñÿ ñí³æèíêè îñåí³ ç-ï³ä â³é.

Ùå îäèí ïîãëÿä … í³, íå íà ãîäèííèê, íà
êàëåíäàð. Áî âñå òàê øâèäêî. Ìîæå, ìè ³ íå
ãîòîâ³ ñïðèéíÿòè öþ äóìêó áóäü-êîëè, àëå, â
öüîìó íå ñóìí³âàºøñÿ, ïðèíàéìí³, êîëè ÷è-
òàºø òàêèé ñèëüíèé ïîåòè÷íèé êîíöåíòðàò,
â ÿêîìó êîæíå ñëîâî ì³öíå ³ çíà÷óùå. Áåçó-
ìîâíî, öå íàéòîíøà ë³ðèêà. Öå âèòîí÷åíà
æ³íî÷í³ñòü. Àëå æ õ³áà íå Æ³íêà, òàêà ñëàáêà
³ í³æíà, º íàéñèëüí³øîþ äóõîâíî? Õ³áà íå ïðî
öþ, Ãîñïîäîì Áîãîì äàðîâàíó ñèëó, ïèñàëè
ùå ç ÷àñ³â àíòè÷íîñò³ íàéâåëè÷í³ø³ ìóæ³? Öå
ôàíòàñòè÷íå ïîºäíàííÿ ìóäðîñò³ ³ òåíä³ò-
íîñò³, öå ì³êñ, ÿê ñêàçàëà ñàìà Òåòÿíà Ðèáàð
ó íàñòóïíîìó ñâîºìó â³ðø³ ïðî òàêó æ ð³çíó ³
íåîäíîçíà÷íó, íåìîâ æ³íêà, ïîðó ðîêó – çèìó.
Öå ïðîñòî ãàðíà ïîåç³ÿ íàøîãî ÷àñó:

Ñìîê ì³ñüêèé, çàïàõ öèòðóñó, õâî¿
Ç ìîêðèì ñí³ãîì é äóìêàìè ì³êñóþ.
Çíîâó ñâÿòî äëÿ ñåáå êóïóþ,
Äå íå áóäå íàñ ðàçîì ç òîáîþ…
Ìîêð³ ïëîù³ â³òðàìè òîðãóþòü,
ßíãîëÿòêî âñì³õíóëîñü ç íàìåòà.
Öå, áåç ñóìí³âó, ãàðíà ïðèêìåòà –
Â öüîìó ì³ñò³ äèâà â³êóþòü.

«…Â öüîìó ì³ñò³ äèâà â³êóþòü» – öå ïðî
Ìóêà÷åâî. Ëèøå ê³ëüêà ñë³â àâòîðà, ëèøå îäèí
ðÿäîê – é ó êîæíîãî, õòî éîãî ïðî÷èòàâ ç’ÿâ-
ëÿºòüñÿ áåçë³÷ âëàñíèõ àñîö³àö³é, äóìîê, ñïî-
ãàä³â!  É òðåáà æ òàê ëþáèòè ñâîº ì³ñòî! Øó-
êàòè ñàìîìó é çìóøóâàòè íàñ çíàõîäèòè â
íüîìó äèâà, çíîâó ³ çíîâó… Íå ìîæíà îáìè-

íóòè óâàãîþ é ùå îäèí àñïåêò: ïàòð³î-
òè÷í³ñòü. Âîíà ñïðàâæíÿ, äáàéëèâî ñõîâàíà
«ñåðåä îòàâ…»:

Ñòîþ ñåðåä îòàâ, ÿê ïàõíå ì’ÿêî òèøà,
À íà âåðõàõ ë³ñàì â³òðè ñòðèæóòü õðåáòè.
ß íàðîäèëàñü òóò, äîâ³êó òóò çàëèøóñü,
Ïîì³æ îòàâ ³ ç³ð, ùî ìð³þòü ç âèñîòè…

Õòî æ â÷èâ Âàñ, ïàí³ Òåòÿíî, «ïî á³ëîìó
ïèñàòè?» Â³äêðèâàþ ñòîð³íêó â ²íòåðíåò³,
ñàéò óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â «Ïîåòè÷í³ ìàé-
ñòåðí³», äå ïðåäñòàâëåí³ òâîðè Ò.Ðèáàð, ³ çíà-
õîäæó â³äïîâ³äü: «Ìî¿ â÷èòåë³, – ïèøå âîíà,
–  Â.Ñòóñ, Ë³íà Êîñòåíêî, Ì.Â³íãðàíîâñüêèé,
Ò.Ôåäþê, ².Ïàâëþê, Â.Ñòåôàíèê, Ã.Ñêîâîðî-
äà».

  Òåòÿíî Ñòåïàí³âíî! Ñïàñèá³ âåëèêå çà òå,
ùî â³äêðèëè ïåðåä íàìè ñâîþ á³ëó ñêðèíüêó ç
êîøòîâíîñòÿìè, ³ äîçâîëèëè çáëèçüêà ðîçã-
ëåä³òè æìåí³ áëèñêó÷èõ ñàìîöâ³ò³â! Ñïàñèá³
çà íåñïîä³âàíó êîëüîðîâ³ñòü ³ áàãàòó îá-
ðàçí³ñòü Âàøî¿ òâîð÷îñò³, ùî ïîâ’ÿçàíî, áåç-
ñóìí³âíî ç òèì, ùî ïèøåòå Âè íå ëèøå ñëî-
âàìè, àëå é ïåíçëåì. ßê êàçàâ Áåë³íñüêèé:
«Äëÿ ñïðàâæíüîãî õóäîæíèêà – äå æèòòÿ, òàì
³ ïîåç³ÿ». É òå, ùî êîìïîçèòîðè äàðóþòü ìó-
çèêó Âàøèì òâîðàì òåæ ïðèðîäíî – â ï³ñí³
ãàðìîí³ÿ òàëàíò³â ùå î÷åâèäí³øà.

Áàæàòè Âàì, íåìîâ Êàðïàòñüê³é âåñíÿíö³,
õî÷åòüñÿ «àáè â³ñòü ïðî âåñíó ùå áàãàòî-
áàãàòî ë³ò Âàì íåñëà ëàñò³âêà â êðèõ³òí³ì
äçüîá³»…

P. S.
Íå ìîæíà ïîçáàâëÿòè ñåáå äåñåðòó..! Äîç-

âîëþ ñîá³ ùå ðàç òîðêíóòèñü êàçêè ³ ïåðå÷è-
òàòè ì³é óëþáëåíèé â³ðø ç òâîð÷îñò³ Òåòÿíè
Ðèáàð. Îòæå, «Âòå÷à»:

Êóðèòü ï³ïó ñîëîì’ÿíà õàòà,
Î÷åïóðèòü õâ³ñò íà ñòð³ñ³ ñîðîêà,
Ãð³ì âè÷àâëþº ç õìàð ñîêè,
Â íåá³ îñ³íü ëåòèòü êðèëàòà.

Êðàé äîðîãè ïðèñ³ëà, ñì³ºòüñÿ,
Äóøó òðóñèòü ç ñòàðî¿ ãðóø³,
À ç-ï³ä ãðóø³ ó ìîêðèõ êàëîøàõ
Äî ïîðîãó âå÷³ð êðàäåòüñÿ.

Ïåðåë³ç ÷åðåç òèí, íàñë³äèâøè,
Ïî÷àëàïàâ äâîðîì äî õàòèíè
² äàðåìíî ñâ³òèëà êàëèíà,
ßñíî êèòèö³ çàïàëèâøè.

Öåáåí³ëî äîêó÷ëèâî ìæè÷êà,
Âå÷³ð, í³÷ ö³ëó, à íà ðàíîê
Çàõîâàëà òåïëî îñ³íü â æáàíîê
² âòåêëà â çîëîò³é áðè÷ö³.

Îêñàíà  ÃÎËÎÂ×ÀÊ,
 êàíäèäàò ïîë³òè÷íèõ íàóê

У цьому році два свята
припали на чудову квітучу
пору – весну красну. У квітні
ми відзначили 95�річчя з
дня заснування Національ�
ного Товариства Червоного
Хреста України, а травень
співпав у часі 8 травня –
День Червоного Хреста і 9
Травня – День Великої Пе�
ремоги. Так і крокують поруч
день безприкладної муж�
ності, подвижницької звитя�
ги в роки найкровопролитн�
ішої Великої Вітчизняної

СВЯТО  ПОЧИНАЄТЬСЯ  З  ВЕЛИКОЇ  ТУРБОТИ
війни. Поєднує ці дві пам’�
ятні для нас дати те, що й
милосердя, й військові под�
виги здійснюються заради
життя і блага людей. Тим�то
вони й поєднанні – у наших
серцях нашій незгасній па�
м’яті й часі…

68 років відділяє нас від
славного Дня Великої Пере�
моги нашого народу у Ве�
ликій Вітчизняній війні.
Представники трьох по�
колінь, що народилися за
мирного часу не були
свідками ні жахіть війни, ні
самої незабутньої Перемо�
ги 9 Травня 1945 року. Та ми
всі, і вчорашні воїни, і нові
покоління  свято бережемо
пам’ять про неї – Велика  Пе�
ремога нашого народу воі�
стину стала і залишається
вічним всенародним свя�
том, скільки б не минуло літ
з 9 травня 1945 року.

А для нас, активістів Чер�
воного Хреста, це свято
особливе, адже переважна
більшість наших підопічних
– ветерани й інваліди війни

та ті, хто пам’ятає її не з про�
читаного, побаченого в кіно�
фільмах. Їх,  живих свідків і
учасників Великої Вітчизня�
ної війни, та й дітей війни, з
кожним роком стає менше.
Тому наше Товариство вияв�
ляє до цієї категорії наших
підопічних заслужену турбо�
ту, щоб скрасити той відти�
нок часу, що їм залишився,
належною увагою та співчут�
тям.

За 95 років Національне
Товариство Червоного Хре�
ста України нагромадило
величезний досвід роботи.
Засноване в буремні роки
громадянської війни наше
Товариство взяло на свої
плечі важкий тягар – сприя�
ти налагодженню нормаль�
ного життя в країні, ослаб�
леній воєнною руйнацією
першою світовою війною та
громадянською. Червонох�
рестівці допомагали меди�
кам боротися з епідеміями,
дитячою безпритульністю,
створили розгорнуту мере�
жу медико�профілактичних

та санітарно�гігієнічних зак�
ладів.

На мою думку, найяскрав�
ішу сторінку в свою історію
героїчної діяльності наше
Товариство вписало без�
прикладною мужністю його
членів, волонтерів у роки
Великої Вітчизняної війни.
Понад сто тисяч медичних
сестер, санінструкторів і
сандружинниць було підго�
товлено й направлено на
фронт. На своїх тендітних
плечах під градом ворожих
куль сестрички виносили з
поля бою поранених, чергу�
вали, часом без сну й відпо�
чинку у  військових госпіта�
лях, ділилися з хворими
бійцями у якості донорів,
своєю власною кров’ю…

Український Червоний
Хрест сьогодні наймасовіша
громадська благодійна
організація. Її діяльність
спрямована на підтримку
інвалідів, самотніх хворих
людей похилого віку, дітей�
сиріт. Саме таку категорію
складають наші підопічні,

яких у нас понад триста. Та
ще велика кількість нужден�
них приходять до нас за до�
помогою. І всім, хто перебу�
ває у скруті, кого спіткало
лихо,  прагнемо допомогти,
обнадіяти,  виручити у важ�
ку хвилину. Не залишаються
поза нашою увагою і пост�
раждалі внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС.

Серйозним випробуван�
ням для членів мукачівських
червонохрестівців стали ка�
тастрофічні повені у листо�
паді 1998  та березні 2001
років. Треба було допомогти
сотням постраждалих, об�
ігріти,  нагодувати, облаш�
тувати… Прикметно, що до
нас потягнулися не тільки
постраждалі, а й численні
волонтери і просто не бай�
дужі до чужої біди жителі
міста над Латорицею. Вони
приносили для потерпілих
від паводку  теплий одяг,
продукти харчування… В той
час гуманітарна допомога
надходила з інших областей
України, із багатьох зарубі�

жних країн.
Сьогодні нас непокоїть по�

ширення особливо небез�
печних і згубних, насампе�
ред, інфекційних хвороб.
Наш осередок, як і тисячі
інших первинних органі�
зацій є в числі ініціаторів та
організаторів громадського
руху донорів.

Вони є в трудових колек�
тивах, серед студентської
молоді.

Напередодні Дня Черво�
ного Хреста й Дня Великої
Перемоги щиросердно ві�
таю вас,  дорогі ветерани і
любі наші підопічні. Нехай
щедро обдаровує вас доля.
Нехай суспільство в цілому і
кожен з нинішнього поколін�
ня ніколи не забудуть того,
що ви зробили для миру. Не�
зрадливого вам щастя, миру,
благодаті Божої від Вос�
креслого Ісуса Христа.

Ірина МІЛЕС,
голова міської органі'

зації Товариства Черво'
ного Хреста
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В Мукачевi,  на вулицi
I.Зрiнi,на територiї однiєї
з вiйськових частин, що
входять до складу 128�ї
гвардiйської механiзова�
ної бригади, розташова�
ної  в Мукачiвському гар�
нiзонi стоїть невелика,
але ошатна будiвля. В нiй
розташований  музей Бо�
йової слави цього услав�
леного вiйськового з’єд�
нання.

Ще здалеку погляд кож�
ного, хто прямує до цього
будинку, привертає увагу
скромний за стилем , але
мимоволi хвилюючий на�
пис над фасадним входом
та зображення Гвардiй�
ського знака i двох орденiв
Червоного Прапора. Уже
багато рокiв цi атрибути
ратної доблестi нагаду�
ють всiм, хто вперше пе�
реступає порiг  конт�
рольно�пропускного пун�
кту , про те, в якiй саме
вiйськовiй частинi йому
випало служити, абож, як
ми звикли говорити,  ви�
конувати  свiй священний
синiвський  обов’язок пе�
ред Матiр’ю�Вiтчизною,
перед своїм народом.

А неподалiк вiд входу  до

До Дня Перемоги

МУЗЕЙ ВЧИТЬ, МУЗЕЙ ВИХОВУЄ
музею, немов би вишику�
валися у двi шеренги  об�
личчями один до одного
стоять 14 бронзових по�
груддь  тих,хто в грiзний
час Великої Вiтчизняної
вiйни прославив i свої
iмена, й iсторiю рiдного
вiйськового з’єднання,
чий ратний подвиг вiдзна�
чений найвищим i найпо�
чеснiшим званням Героя
Радянського Союзу. За
дев’яносто рокiв свого
iснування воно неоднора�
зово переформовувалося,
мiняло нумерацiю, брало
участь  не тiльки в най�
бiльшiй i найкровопро�
литнiшiй  в iсторiї людства
вiйнi, а й в рiзних локаль�
них вiйнах, виконувало
рiзного роду  важливi бо�
йовi  завдання,  якi стави�
лися перед особовим
складом в мирний час, у
тому числi по допомозi на�
селенню у надзвичайних
ситуацiях.

Серед однополчан�Ге�
роїв є генерал, офiцери,
сержанти, рядовi бiйцi —
представники рiзних
нацiональностей, члени
Комунiстичної партiї i
безпартiйнi, люди рiзнi за

вiком, одруженi i зовсiм
юнi холостяки... Лише в
одному  цi люди були од�
наковими: вони палко i
самовiддано любили
свою Батькiвщину, i роби�
ли все вiд них залежне,
можливе для її захисту вiд
ненависного ворога.Є
серд них i такi, хто не по�
шкодував для цього i влас�
ного життя. Так хто ж  вони,
цi герої, якi своїми особи�
стими подвигами уособ�
люють загальний подвиг
свого  вiйськового з’єд�
нання, всiх фронтовикiв,

якi своєю вiдвагою,
хоробрiстю, вмiнням i са�
мопожертвою зумiли не
лише зупинити небачену
нi в якi часи ворожу нава�
лу, а й здолати, викунути
за межi країни, вщент
розбити нiмецько�фа�
шистськi орди.

Сьогоднi у днi святку�
вання 68�i рiчницi Великої
Перемоги назовемо їх
поiменно в тому порядку,
як вони вишукувалися у
бронзовому одвiччi перед
входом до Музею: гвардiї
сержант В.I.Костiн, гвардiї

старший лейтенант А.I.
Мигаль, гвардiї старший
сержант В.П.Iваненко,
гвардiї генерал�майор
М.I.Колдубов, гвардiї сер�
жант В.Н.Головань, гвардiї
рядовий Д.Каракулов,
гвардiї лейтенант I.А. Най�
дьонов, гвардiї сержант
М.М.Фролов, гвардiї лей�
тенант В.I.Данильчен�
ко,гвардiї капiтан I.Я.Под�
копай, гвардiї єфрейтор
Т.В.Биков, гвардiї капiтан
Г.П.Мойсеєнко, гвардiї
лейтенант В.М.Грязнов.

Запам’ятаймо назавж�
ди їх iмена.

Але не забуваймо про
те, що у послужному спис�
ку бойового з’єднання
числиться ще дев’ятнад�
цять повних кавалерiв ор�
дена Слави, якi за стату�
сом бойових заслуг сто�
ять поряд з Героями Ра�
дянського Союзу. Всi вони
уособлюють вiйськову
доблесть всього бойового
складу з’єднання, бойо�
вим подвигам якого за на�
казом Верховного Голов�
нокомандуючого не раз
салютувала столиця
СРСР Москва.  Зокрема
— за визволення  двох за�

карпатських мiст—Мука�
чева та Ужгорода.

Отже, у молодих спад�
коємцiв бойової слави
фронтовикiв� однополчан,
якi в нашi днi проходять
вiйськову службу у
пiдроздiлах 128�ї бригади
є потужне джерело натх�
нення, красномовний i пе�
реконливий  приклад того
,як слiд служити рiднiй
Вiтчизнi. Для цього слiд
лише частiше приходити
сюди, до Музею Бойової
слави i в пiзнаннi зiбраної
тут iсторiї з’єднання,
усвiдомлювати себе час�
тинкою бойового сладу
всього з’єднання, вбира�
ючи в себе часточку здо�
бутої фронтовиками сла�
ви, старатися й самому
примножувати її своєю
сумлiнною щоденною
службою.

(Розповiдь про iсторiю й
роботу Музею Бойової
слави читайте у наступно�
му номерi газети).

Василь НАГIРНИЙ,
колишнiй вiйськовий

жерналiст, гвардiї
майор у вiдставцi.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎËIÒÒß!

15 òðàâíÿ ñâié 70-ði÷íèé þâiëåé
âiäçíà÷àº

ÒÎÂ×ÊÎ
Iðèíà Ïåòðiâíà.

Áàæàºìî íàøié äîðîãié iìåíèííèöi
ìiöíîãî çäîðîâÿ,âåñíÿíîãî íà-
ñòðîþ, íåâè÷åðïíî¿ æèòòºâî¿
íàñíàãè,  òåïëà i çàòèøêó
â ðîäèíi, ùîá íàñòóïíi
ðîêè ó Âàøîìó æèòòi
çàëèøàëè òiëüêè ñâiòëi
ñïîãàäè, äàðóâàëè
ðàäiñòü, äîáðî, íàäiþ i
áëàãîïîëó÷÷ÿ!

Ëþáëÿ÷i – ÷îëîâiê Îëåêñié,
ñèíè Âíäðié òà Âàëåðié, íåâiñòêè
Âiêòîðiÿ, Ãàëèíà, îíóêè
Àíäðiéêî, Ñòåïàí i íàéìåíøåíü-
êà Êñþøåíüêà, à òàêîæ ñâàõà
Ãàííà Äìèòðiâíà.

ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
×àð³âíó ãàðíó æ³íêó, òàëàíîâèòîãî é çíà-

þ÷îãî êåð³âíèêà, êîìóí³êàáåëüíó ëþäèíó
äèâîâèæíî ñâ³òëî¿, äæåðåëüíî-÷èñòî¿ äóø³,
ÿêà âì³º ï³äáàäüîðèòè íàñòð³é, äàòè ìóäðó
ïîðàäó, êåðóþ÷ó Ìóêà÷³âñüêèì ÏÀÒ
«Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê «Óêðà¿íà»

Ìàðèíó Àíòîí³âíó ÄÅÐÁÀËÜ
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Íå-
õàé ùèð³ñòü íàøèõ ïî÷óòò³â ç³ãð³âàº âàøå äîá-
ðå ñåðöå, äîäàº ñèëè. Áàæàºìî, ùîá Âàøå æèò-
òÿ çàâæäè áóëî îñÿÿíå çäîðîâ’ÿì, ðàä³ñòþ,
ëþáîâ’þ, ùàñòÿì, íàòõíåííÿì, äî-
ñòàòêàìè ³ âïåâíåí³ñòþ ó ïðèé-
äåøíüîìó äí³. Ïðîôåñ³éíèõ
óñï³õ³â Âàì, âèñîêèõ äîñÿãíåíü,
çä³éñíåííÿ âñ³õ ìð³é ³ Ãîñïîä-
íüîãî áëàãîñëîâåííÿ â³ä Âîñ-
êðåñëîãî ²ñóñà Õðèñòà!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî ÏÀÒ «Äåðæàâíèé

îùàäíèé áàíê «Óêðà¿íà»

Ó÷àñíèêè â³éíè òà áîéîâèõ ä³é ðàçîì ç îô³öåðà-
ìè áðèãàäè ïîðó÷ ç ïîãðóääÿì Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó, ãâàðä³¿ ñòðàøîãî ëåéòåíàíòà À.². Ìèãàëÿ.
Ôîòî ². Äàíèëþêà.

Щороку, 26 квітня, ми
вшановуємо пам’ять про
тих, що загинули під час
жахливої катастрофи —
вибуху четвертого реак�
тора Чорнобильської
АЕС.

Напередодні цієї дати,
Дня пам’яті, у нашій за�
гальноосвітній школі № 6,
відбувається визначна
подія � відзначення всіма
учнями трагічних подій
тієї жахливої ночі. Мені
здається, що немає, ма�
буть, у світі такої людини,
яка б не знала про цю подію, яка відбу�
лася 27 років тому.

Учні нашого 10� Б класу у цьому році
підготували і провели День пам’яті,
присвячений Чорнобильській тра�
гедії. Розпочався наш реквієм з роз�
повіді про мальовниче місто При�
п’ять, у якому жили звичні люди: хо�
дили на роботу, вчилися у навчальних
закладах, мріяли . Та враз пролунала
сирена , яка сповістила про події жах�
ливої ночі, що сколихнули увесь світ.

Мої однокласники і я не тільки роз�
повіли про сам вибух, але і донесли
до присутніх інформацію про ті, за�
ходи, які вживали вони задля безпе�
ки не тільки працівників АЕС, а й усьо�
го міста .

Відеозапис допоміг нам ознайоми�
тись вже з «мертвим містом», «душа»
якого, мешканці, покидали його на�
завжди .

Наш класний керівник — Агнія Юлії�
вна  Стегура�Богуш  залучила до вис�
тупу  усіх учнів класу. Вірші декламу�

Чорнобильські дзвони

вали: Медвідь Мирослава , Кампов
Евеліна, Хрупіна Надія, Власова Андр�
іана та інші учні.

Найприємніше було, що в залі, де
проходив виступ , школярі з увагою
спостерігали за виступами й глибоко
сприймали страждання і лихо, яке пе�
реживали люди.

Наш виступ завершився піснею
«Чорнобиль», яку зворушливо викона�
ла член МАЛіЖа  Маріанна Окс.

На завершення хочеться сказати, не
дивлячись на те, що минуло вже 27
років з того часу, однак Чорнобиль і
надалі залишається « бомбою сповіль�
неної дії», яка і надалі несе небезпеку
для держави .

Страшно навіть подумати, що із�за
помилки окремих « спеціалістів і кері�
вників» постраждало стільки людей .

Чорнобиль — це біль, який закарбу�
вався у наших серцях назавжди, назав�
жди...

Андріана Власова, учениця 102 Б
класу ЗОШ №6 , член МАЛіЖа
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ßêùî âàì í³÷îãî ñêàçàòè, í³÷îãî é íå êàæ³òü. (Ã. Êîëòîí).

Як ми повідомляли в попередньому
номері «МР», першим на порядку ден�
ному виконкому міськради 23 квітня сто�
яло питання про стан надання медич�
ної допомоги дитячому населенню
міста та стан малюкової смертності. У
своїй доповіді головлікар ОДЛ Єлиза�
вета Біров повідомила, зокрема, що за
переписом населення на 1 січня 2013
року в Мукачеві є 18444 дітей від 1 до
17 років, із них на диспансерному об�
ліку 8067, інвалідів – 347, дітей�сиріт –
292, протягом минулого року народи�
лося 1086 малят. У місті працює 20 пе�
діатричних дільниць, в яких 78,6 %
лікарів мають вищу категорію.
Відмічається зниження інфекційних
захворювань на 102 на 100 тис. насе�
лення (у 2011 році – 367). Для забезпе�
чення стаціонарного лікування дітей
облдитлікарнею було витрачено торік
5 778 325 грн. за середньої вартості
одного ліжко/дня – 265 грн. Коментую�
чи промову, міський голова відзначив,
що до сказано ще варто додати: обл�
дитлікарня встановила широку міжна�
родні зв’язки, наші лікарі проходять
стажування в провідних клініках Євро�
пи, іноземні світила медицини прово�
дять операції в Мукачеві, до лікарні по�
стійно надходить гуманітарна допомо�

Першочергові питання...
га. Якщо ж говорити про реформи  в
медицині, то нічого крім подиву вони
не викликають. Ну, забрали в Мукачі�
вської ЦРЛ станцію швидкої допомоги
в обласне підпорядкування. І що? У
день відзначення річниці Чорнобильсь�
кої трагедії підліткові та ветерану на
палючому сонці стало погано, так
«швидка» їхала на центральну вулицю
більш як півгодини… У Центральній
районній лікарні лікується майже по�
ловина мешканців Мукачівщини, але
район не покриває видатки на ЦРЛ і
наполовину, жодної копійки не іде на
розвиток ЦРЛ. У Києві цього бачити і
розуміти не хочуть. То ж до чого оті «ре�
форми»?

Коли ж обговорювалося питання про
підсумки роботи комунального госпо�
дарства в зимовий період 2012�2013
років та завдання по підготовці до осі�
нньо�зимового періоду 2013�2014
років, міський голова Золтан Ленд’єл
подякував, що Господь милував наш
благодатний край, що єдиний в Україні
не зазнав біди від великих снігів. А
якби? Чи були ми готові?  Запитання
риторичне, адже не вистачає снігоз�
биральної техніки, не всі підприємства
та організації, населення готові належ�
но протистояти великому снігові.

Відтак мер міста повів мову і про та�
рифні проблеми. Уряд повинен зроби�
ти їх індексацію, адже вартість елект�
роенергії, пального, зарплати праців�
ників зростають, а відшкодування за
тарифи залишаються незмінними. Не�
нормально також, коли виконавча служ�
ба може знімати з рахунків пенсіонерів�
боржників за комунальні послуги   20
відсотків місячної пенсії, а з працюю�
чих із заробітної плати – ні. Затверд�
жено заходи з підготовки комунально�
го житлового фонду до осінньо�зимо�
вого періоду 2013�2014 років.

Заслухано й затверджено низку пи�
тань, поданих службою у правах дітей.
Їй доручено вирішити питання з реє�
страцією народження дітей, не грома�
дян України, народжених на території
Мукачева, батьки яких перебувають в
пункті тимчасового розміщення
біженців. Це Хасан Сабід Махад, ди�
тина громадянки Сомалі, Акбарі Зай�
нап (Афганістан), Айман Закрія Кумар
(Сомалі).

Виконком розглянув питання про
організацію громадських робіт у 2013
році, з якого виступила директор
міського Центру зайнятості Оксана Пех�
ньо.

«Мукачівська Ратуша»

Кабинет министров при�
нял постановление, облег�
чающее подачу документов
людям, которые меняли
место работы в течение
последних шести месяцев
или трудятся на двух пред�
приятиях.

ОТЛАЖЕННЫЙ годами ме�
ханизм субсидий в последнее
время практически не менял�
ся – не было особой необхо�
димости. Процедура оформ�
ления этой государственной
помощи и без того достаточ�
но проста и понятна. Тем не
менее нынешней весной пра�
вительство решило дополни�
тельно ее упростить и по ини�
циативе Министерства соци�
альной политики Украины
приняло постановление, об�
легчающее подачу докумен�
тов людям, которые меняли
место работы в течение пос�
ледних шести месяцев или же
трудятся на двух предприяти�
ях. Раньше им нужно было
принести справки с каждого
места работы. А теперь мож�
но взять справки о зарплате
как на своих предприятиях,
так и в Пенсионном фонде �
сразу о доходах из всех ис�
точников. Министр социаль�
ной политики Наталия Коро�
левская отметила: в будущем
министерство намеревается
вообще автоматизировать
выдачу справок для работа�
ющих людей, чтобы информа�
ция о доходах поступала из
Пенсионного фонда в элект�
ронном виде без участия са�
мих граждан.

В связи с новшествами мы
решили еще раз рассказать о
том, кто имеет право на суб�
сидию по оплате жилищно�
коммунальных услуг, какова
процедура ее назначения,
выплаты и какие документы
нужны для того, чтобы ее по�
лучить. За разъяснениями мы
обратились к директору де�
партамента государственной

ПРАВО НА СУБСИДИЮ
социальной помощи Мини�
стерства социальной полити�
ки Виталию Мущинину.

– Виталий Вадимович,
давайте напомним читате�
лям, кто имеет право на
субсидию.

– Она может быть назначе�
на, если плата за жилищно�
коммунальные услуги в пре�
делах норм потребления пре�
вышает определенный порог.

– И какой же?
– С 2010 года обязательная

часть, которую должна пла�
тить семья, составляет 15
процентов совокупного дохо�
да. А для семей, состоящих
только из нетрудоспособных
лиц (пенсионеры, инвалиды,
дети), обязательная часть со�
ставляет 10 процентов сово�
купного дохода. Кроме того,
семьи, в которых есть несо�
вершеннолетние (до 18 лет)
дети или инвалиды I и II групп,
а доход на одного человека не
достигает прожиточного ми�
нимума, также платят за жи�
лищно�коммунальные услуги
10 процентов среднемесяч�
ного   совокупного дохода.

– Уточню:   семья  должна
платить 15 процентов на�
численной за коммуналь�
ные услуги суммы или 15
процентов своего дохода
независимо от начислен�
ной суммы? Например,
зарплата человека � 2 тыся�
чи гривен, а счет за комму�
нальные услуги � 400 гри�
вен. Его обязательная
часть �300   гривен   (15
процентов заработка)   или
60   гривен (15 процентов
счета)?

–  Семья   должна   платить
15 процентов своего дохода
в пределах утвержденных
норм, остальную сумму за
жилищно�коммунальные   ус�
луги   доплачивает государ�

ство.  В вашем примере – 300
гривен. То есть 15 процентов
заработка. В этом и состоит
адресность субсидии.

– Понятно. Какие доходы
в данном случае учитыва�
ются?

– Все виды доходов семьи.
Причем как в денежном выра�
жении, так и в натуральной
форме. В первую очередь это
зарплата, премии, получае�
мые на основной работе и на
работе по совместительству.
А также пенсии, стипендии,
гонорары, алименты, по�
мощь в связи с временной  не�
трудоспособностью, все
виды социальных пособий
(кроме  одноразовой  выпла�
ты при рождении ребенка, по�
мощи на погребение, одно�
разовой помощи, которую
предоставляют по решению
органов исполнительной вла�
сти, местного самоуправле�
ния,  предприятий,  обще�
ственных и благотворитель�
ных фондов).

Кроме того, принимаются
во внимание доходы от пред�
принимательской деятельно�
сти, а также некоторые другие
доходы, которые облагаются
налогом или носят система�
тический характер.

– А под «доходами в нату�
ральной форме» что имеет�
ся ввиду?

– К примеру, это может
быть зерно, сахар, мука, ко�
торые получены человеком в
качестве платы за аренду зем�
ли. Такая плата переводится
в денежный эквивалент по
средним (рыночным)  потре�
бительским ценам соответ�
ствующего региона.

– За какой период нужно
предоставить сведения о
доходе семьи?

– За предыдущие полгода,
а для назначения субсидии

для приобретения твердого
топлива – за календарный
год.

– Правда ли, что, если
один из членов семьи не ра�
ботает, не учится и не заре�
гистрирован как безработ�
ный, то субсидия ей не по�
ложена?

– Если кто�либо из трудо�
способных членов семьи в
течение последних трех меся�
цев не работал, не учился и не
пытался трудоустроиться
официально (через службу
занятости), то такая семья
действитепьно не имеет пра�
ва на получение субсидии.
Это не касается случаев, ког�
да человек не работает по ува�
жительной причине.

– Какой?
– Например, ухаживает за

ребенком до исполнения ему
трех лет или на протяжении
времени, определенного в
медицинском заключении
лечебно�консультационной
комиссии (но только до шес�
ти лет), либо имеет трех и
больше детей в возрасте до
16 лет  и  смотрит  за  ними,
либо ухаживает за инвалидом
I группы, ребенком�инвали�
дом, лицом, достигшим 80
лет, за инвалидом по психи�
ческому заболеванию, либо
же предоставляет соци�
альные услуги.

– Тогда   такая   ситуация:
человек   зарегистрирован
в квартире, но отсутствует
длительное время. Пред�
положим, он уехал за гра�
ницу, учится в другом горо�
де, долго лежит в стацио�
наре или вообще находит�
ся в местах лишения сво�
боды.

– До 2012 года многие се�
мьи не могли получить субси�
дию из�за подобных ситуа�
ций. Но потом было принято

постановление    Кабинета
министров Украины,   позво�
лившее   определять количе�
ство людей при назначении
субсидии с учетом подтвер�
ждающих документов о вре�
менном отсутствии зарегис�
трированных лиц. Но это воз�
можно только при наличии
приборов учета коммуналь�
ных услуг: квартирных счетчи�
ков воды, газа, электроэнер�
гии.

– Зачем нужны счетчики?
– Потому что если в кварти�

ре или доме есть такие при�
боры, то начисляемая   ком�
мунальными организациями
плата не зависит от количе�
ства проживающих там лю�
дей. Плата за содержание
дома, а также отопление рас�
считывается исходя из пло�
щади квартиры, а суммы за
газ, воду и электроэнергию �
по показаниям счетчиков.

– Счетчики нужны только
в том случае, если кто�то из
членов   семьи   отсутству�
ет? Или приборы учета во�
обще необходимы при на�
значении субсидии?

– Нет, только в оговоренном
случае, когда кто�то из заре�
гистрированных в квартире
людей долго там не прожива�
ет и не может предоставить
документы о своих доходах.
Во всех остальных случаях на�
личие или отсутствие счетчи�
ков в квартире не имеет зна�
чения при расчете субсидии.

–  Какие  документы  под�
тверждают,  что человек не
проживает в квартире?

– Справки с места работы
или учебы, из медицинского
учреждения или из мест зак�
лючения.

– А если человек уехал за
границу на заработки?

– Опять же это могут быть
справки с места работы или
учебы, которые подтвержда�
ют его длительное отсут�
ствие.

ЛИЛИЯ ПОВОЛОЦКАЯ,
fakty.ua

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
Öèìè äíÿìè ñâ³é 55-ð³÷íèé þâ³ëåé â³äçíà÷èâ

øàíîâíèé ñåðåä íàñ  êåð³âíèê – äèðåêòîð ìèñ-
ëèâñüêîãî êîëåêòèâó ÒçÎÂ «Ìàéîðíÿ»

ÁÀÁÈÍÅÖÜ
Âàñèëü ²âàíîâè÷.

Ùèðîñåðäå÷íî ïîçäîðîâëÿºìî þâ³ëÿðà ç õâè-
ëþþ÷èì ñâÿòîì  ³ áàæàºìî íà  áàãàòî-áàãàòî
ðîê³â âïåðåä ì³öíîãî  çäîðîâ’ÿ, îïòèì³çìó, ìèñ-
ëèâñüêîãî çàïàëó ³ óäà÷³. À òàêîæ îñîáèñòîãî
ùàñòÿ ³ ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ!

 Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ
ÒçÎÂ «Ìàéîðíÿ».

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!
Ó ö³ äí³ â³äçíà÷àº ñâ³é çîëîòèé þâ³ëåé

ÃÀÍÜÊÎÂÈ×
Âàñèëü Ôåäîðîâè÷.

Äîðîãèé äðóæå!  Áàæàºìî òîá³  ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ ó ì³öíîìó
ðîäèííîìó êîë³ òà ñåðåä â³ðíèõ äðóç³â

Ðîäèíà Áîíäàðåíê³â.



     Продається  2�поверх.  будинок в
смт. Чинадієво по вул. Духновича.
15 сот землі, всі комунікації, виног�
радник, фруктові дерева. Ціна 35
000 у.о. (торг).    Тел.: 099 771 94 55.

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

     В селі Обава на центральній вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову. Довідки
тел.: 095�840�40�13.
     Продається в Мукачеві (в районі

пивзаводу)  будинок цегляний з усіма
комунальними зручностями і госпо�
дарськими будівлями з загальною зе�
мельною ділянкою 10 сотин. Зверта�
тися 3�64�40, 050�523�08�50.
     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 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, 5,5 сотин
землі, 20 дерев, недобудований
підвал, недалеко від автобусної зупин�
ки. 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.

     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.

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

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

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  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�кімн. квартира по вул.

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

 Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).
     Продається 2�кімнатна кварти�

ра  50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхо�
вого будинку  в районі педінституту.
Вікна – на тиху зелену зону.       В квар�
тирі – паркет, кахель, домофон. Ціна
26 тис. у.о.

Дзвонити 099 946 37 90
      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).

     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 в оренду частково
умебльована 2�кімнатна квартира
з автономним опаленням  в Росви�
гові. Тел. 0502650432.
     Здається в найм 1�кімн. квар�

тира в чеському будинку по вул.
Окружній, частково мебльована на
тривалий термін. т.: 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.

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.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

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.

 Допоможемо Вам вигідно зняти
або здати в оренду квартиру в Му�
качеві. Тел. 066�0728915

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

льовану 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

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. Т.:0506751979
     Автомобіль "Опель�Кадет" 1980

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

ний, двигун, ходова після капремонту.
Тел. 066�3550477.

     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛАВУ�
ТА» – 2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звертатися :
050�8027116
     ПРОДАЄТЬСЯ  автомобіль

"Форд�Скорпіо" 1990 р.в., об'єм
2,4, інж.  Американ. оцинк. кузов.–
газ�бензин.  098�1508076.

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

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.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

РЕСТОРАН ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

Кухаря�мангальщика, офіціанта,
прибиральницю.

Тел. 0992423969.

     Візьму в оренду  офісне при�
міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.

Ракушник кримський, прямі
поставки з кар’єру. Утеплю�
вач  з морських водорослів
«канка».

Тел. 097�6833007.

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ!
Офіс�менерджер (помічник

керівника). Можна без досвіду.
Люди, що легко навчаються.

Можна гнучкий графік або ча�
сткова зайнятість. Вимоги: во�
лодіння ПК, чесність, комуніка�
бельність.

Тел. 0956140068.

Потрібні на роботу –
бригада спеціалістів  по комп�
лексному євроремонту при�
міщень та будівництву з «0».

Тел.:095�6140068.

     Продаються виробничі й офісні
приміщення, а також обладнання по
обробці  природного каменю  (для
виготовлення пам’ятників і т.д.)

Тел. 095�1912128.

Не викидайте зайві речі!
Традиційно закарпатські господині перед Пасхою наводять лад у домівках, при�

бирають, перебирають непотрібні їм речі, дитячі іграшки, предмети інтер‘єру. Інко�
ли просто шкода викинути на смітник цілком пристойний одяг, який вже вийшов з
моди або став замалим чи завеликим та позбутися речей, якими вже не користу�
ються в господарстві, адже на них колись були витрачені тяжко зароблені сімейні
кошти, а зараз вони просто займають місце в оселях.

Подаруйте вашим старим речам нове життя та зробіть гарний христи янський
вчинок! Багато закарпатських сімей , в силу свого соціального становища, не мо�
жуть собі дозволити придбати навіть найнеобхідніше, тож будуть раді вашій допо�
мозі!

Вже другий рік поспіль в Мукачеві відбудеться акція „Золоте серце” по збору гуманітарної допомоги
для багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, дітей з неблагополучних сімей. Ця програма
розрахована не лише на неповнолітніх дітей, а і на членів всієї родини, оскільки це дає можливість
зекономити таким сім‘ям кошти на харчування.

Тож, якщо бажаєте зробити добрий благодійний вчинок, звертайтеся
 за телефоном:  096�432�67�99 або привозьте речі за адресою: м. Мукачево,

вул. Берегівська об‘їзна, 27/ 2.
 З вдячністю за Вашу щиросердність, Дворниченко Світлана.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
робітники  для збору

урожаю на полях України.
Звертатися: 096 917 18 80



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 999999 òðàâíÿ 2013 ð.

¹ 18 (970)¹ 18 (970)¹ 18 (970)¹ 18 (970)¹ 18 (970)

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

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

ВІКНА з металопрофілю WDS, KBE,  розсувні
для  балконів. Знижки  до 40%, натяжні стелі

(Франція), вагонка дерев’яна.
Звертатися 098�4956333,

Рембудсервіс, вул. Я.Мудрого, 82, оф. 9.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛО�ПРОФІЛЬ (Німеч�
чина), 55�57 грн./метр. Цегла будівельна обли�
цювальна, шифер  8�хвильовий, пінопласт, це�
мент.Тел. 097�9249555, Рембудсервіс,

вул Я. Мудрого, 82 . оф. 9.

ЄВРОРЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ під ключ.,
будівництво котеджів від "нуля".

Дахові  і фасадні роботи. Гарантія якості.
Тел. 095 6140068. Можливо по перерахунку.

Рембудсервіс, вул Яр. Мудрого, 82, оф. 9.

БРИГАДА СПЕЦІАЛІСТІВ ЯКІСНО ВИКОНАЄ
КОМПЛЕКСНІ РОБОТИ ПО ЄВРОРЕМОНТУ

квартир, будівельні роботи будь�якої складності.
Дахові й фасадні роботи. Гарантія якості.

Тел. 098�150�80�76.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

18 (970)18 (970)18 (970)18 (970)18 (970)
 10 10 10 10 10 9 òðàâíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ì³ðèëîì ëþäèíè º ìåòð. (Ñò. Ëºö).Ì³ðèëîì ëþäèíè º ìåòð. (Ñò. Ëºö).Ì³ðèëîì ëþäèíè º ìåòð. (Ñò. Ëºö).Ì³ðèëîì ëþäèíè º ìåòð. (Ñò. Ëºö).Ì³ðèëîì ëþäèíè º ìåòð. (Ñò. Ëºö).

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

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 13 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 09.05 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.40 Áåç
öåíçóðè. 10.10 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèï-
ðîáóâàííÿ". 12.30 Íîâèíè.12.45
Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ. Ñïåöâèïóñê.
13.00 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 13.40 "Ïðî
æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 14.40
Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.05 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.20 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ. 15.35 Ò/ñ "Óãðî-2". 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.55 Àãðî-News.
19.15 Ñ³ëüðàäà. 19.30 Îñòàííº ïî-
ïåðåäæåííÿ. 19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Ùîäåííèê ÏÊª
2013. 21.40 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Òðàãåä³ÿ ³ äîáëåñòü Àôãàíó". 22.50
Ïîãîäà.  22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóí-
äà óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.15 Ïîãîäà. 23.20 Äîê. ô³ëüì
"Â.Òèõîíîâ. Ìèòòºâîñò³ òðèâàë³ñòþ
â æèòòÿ" .00.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.45 Ïðî ãîëîâíå .02.15 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) .02.25 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 03.25 Íîâèíè. 03.35
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 03.50 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 04.30 Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ.
ªâðîáà÷åííÿ. 05.25 Ï³äñóìêè äíÿ.
05.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä" .10.00, 03.45 Õ/ô
"Â³é" .11.40, 02.20 Õ/ô "Êóð'ºð".
13.35 "Íå áðåøè ìåí³ - 4" .14.40
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 15.40 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
16.45, 00.00 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà - 3" (1). 20.15, 21.25 Ò/ñ
"Ðîçâ³äíèö³" (1). 22.30, 05.00 "Ãðîø³".
00.25 Ò/ñ "Next - 2. Íàñòóïíèé - 2".

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ".
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, 12.20 Ò/ñ "Äàð'ÿ". 13.15 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.35 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.35 "Æäè ìåíÿ". 18.10 Ò/ñ "Æ³íî-
÷èé ë³êàð 2". 20.00, 04.00 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Ëþäìèëà". 22.25 Ò/
ñ "Ñîáà÷à ðîáîòà". 00.25 Ò/ñ "Îäíó
òåáå êîõàþ" (1).

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20, 00.55 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 10.10 Õ/ô "Ñîðîêîï'ÿòêà".
12.00, 13.00 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.10
Ò/ñ "Çíàéòè àáî çíèùèòè". 16.50 Ò/
ñ "Òîïòóíè". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð.
20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí". 21.50 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 23.00,
03.25 Ñâîáîäà ñëîâà. 01.55 Ïðî-
Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé

"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè".
10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè".
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè". 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà". 13.00,
19.10 Áîãèíÿ øîï³íãó .15.05 Ò/ñ
"Ñòóäåíòè". 16.10, 19.45 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³". 17.10, 01.25 Äîñâ³äîñ
.20.45 Â³òàëüêà. 22.25 Ó ÒÅÒà â
²íòåðíåò³. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.35 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00
Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ
ìàìó!. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.05 Äî
ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 -  "×ÀÑ" . 10:55 -  "Ñïîð ×àñ"
(ïîâòîð). 11:05 -  Ò/ñ  . 11:50 - Äîê/
ñåð.. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 - "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20"
(ïîâòîð). 14:30 -  "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/
ñ. 15:40 - Äîê/ñåð.. 16:30 -  "×ÀÑ" .
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñåð.  . 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -  "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ".
22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷
ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàíü¿. 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". 11.05, 17.50,
19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.35
Kids" Time. 13.30 Ì/c "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.35 Ò/
ñ "Òàºìíå êîëî". 01.30, 02.15 Ò/ñ
"Âåðîí³êà Ìàðñ". 02.55 Çîíà íî÷³.

ÑÅÐÅÄÀ, 15 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð.
06.05, 07.00, 08.00 Íîâèíè. 06.10,
07.05, 08.05 Ïîãîäà. 06.15, 07.15
Õàçÿ¿í ó äîì³. 06.20, 07.20 Êðà¿íà
on line. 06.30 Õóä. ô³ëüì "Óïðàâà".
41 c. 07.25 Åðà á³çíåñó. 07.30 Êëóá
ãóìîðó. 08.15 Äîê. ô³ëüì "².Òàëü-

êîâ. ß òî÷íî çíàþ, ùî ïîâåðíóñÿ".
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèï-
ðîáóâàííÿ". 12.35 Íîâèíè. 12.55
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.00 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ. Ñïåöâèïóñê. 13.10 Êðîê äî
ç³ðîê. 14.00 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü-
÷åâñüêèì. 15.00 ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÜÊ²
ÑËÓÕÀÍÍß Ó ÂÅÐÕÎÂÍ²É ÐÀÄ²
ÓÊÐÀ¯ÍÈ íà òåìó:Ïðîáëåìè ðîçâèò-
êó óêðà¿íñüêîãî êíèãîâèäàâíèöòâà,
êíèãîðîçïîâñþäæåííÿ òà ïåðñïåê-
òèâè ï³äòðèìêè êíèãî÷èòàííÿ â Óê-
ðà¿í³. 18.00 Ïðî ãîëîâíå. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.55 Êîíöåðò äóåòó
"Ñâ³òÿçü". 19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì .20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00

Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.25 Ùîäåííèê ÏÊª 2013. 21.35
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 22.25
Êíèãà.ua. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15
Ïîãîäà. 23.20 Äîê. ô³ëüì "Ë.Áðîíº-
âîé. Ôîðìóëà ÷àð³âíîñò³". 00.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.10 Ñ³ëüðàäà. 02.25 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ. 03.25 Íîâèíè. 03.35 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 04.05 Æèò-

Ôàêòè. Äåíü. 13.30, 21.50 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.50, 20.05
Ò/ñ "×óæèé ðàéîí". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "Áëåêäæåê" (2).
01.20 Ñòîï-10. 02.10 Õ/ô "Ïðîùà-
âàé, êîõàíöþ" (2). 03.50 Ò/ñ "Äðó-
æèíè ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15
"×àñ îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.20,
03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé öåíòð".
15.15, 01.15 "Ïîêè º ÷àñ". 16.00 "ß
ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 02.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 00.15
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30 Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí". 21.35
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 22.00 Êîíêóðñ
"ªâðîáà÷åííÿ-2013". Ïåðøèé
ï³âô³íàë. Ïðÿìèé åô³ð. 00.00 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
05.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Õòî â õàò³
ãîñïîäàð". 06.30, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!" 08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê".09.50 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ óñèíîâëåííÿ". 10.50
"Çâàæåí³ òà çàêîõàí³". 11.45 Õ/ô "Äîç-
âîëüòå òåáå ïîö³ëóâàòè...çíîâó"
(1). 13.55 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîä-
íèé þðèñò" (1). 22.25 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 00.20 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (2). 01.15 Õ/ô "Ê³íåöü "Ñàòóð-
íà" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 7"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Ëÿëüêîâîä" (1).
12.00, 04.25 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-

ðÿòü". 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 03.50
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00
Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 23.15 Ò/ñ "Äèêèé -
2" (2). 01.10 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé ñå-
çîí" (2). 02.00 Õ/ô "Îñîáëèâî íå-
áåçïå÷íèé" (2). 05.15 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ

âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè" .14.20, 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé
öåíòð". 15.15, 01.15 "Ïîêè º ÷àñ".
16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55, 23.55
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí". 23.40 Í³÷í³ íî-
âèíè.

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïðîêëÿòà ïî-
ïåëþøêà". 06.45, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!" 08.30, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.05 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ç³ðêè òà àðì³ÿ". 11.00 "Îäèí
çà âñ³õ". 12.55 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³
- 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íà-
ðîäíèé þðèñò" (1). 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 3". 00.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 01.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2).
01.50 Õ/ô "Øëÿõ äî "Ñàòóðíó" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³ - 2.
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 13.50,
17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Êíÿç-
³âíà ç õðóùîâêè" (1). 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 21.50
Õ/ô "Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé" (2).
23.45 Õ/ô "Øïèãóíñüê³ ³ãðè" (2). 02.00
Õ/ô "Áóã³ìåí" (3). 04.25 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 05.15 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 7" (1).

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè".
.10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè". 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà". 13.00,
19.10 Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.05 Ò/ñ "Ñòó-
äåíòè". 16.10, 19.45 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³".
17.10, 01.25 Äîñâ³äîñ. 20.45 Â³òàëü-
êà. 22.25 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.00
Äóðíºâ+1. 23.35 ÌîñÃîðÑìºõ.
00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ
ìàìó! 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.10
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.15 - Ò/ñ. 12.25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð".  12:30 - "×ÀÑ"
. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - Êîíöåðò . 14:00 - Ì/ô.
14:30 -  "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñåð.. 16.30 -  "×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 -
"×ÀÑ" . 19.25 -   "Ñïîð ×àñ". 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 20.00 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î.
21:30 -  "×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
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 23.55 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.50, 00.10 Ïîãîäà. 09.00 Õ/ô "Îä-

íîãî ðàçó ó Âåãàñ³". 11.00, 18.00,
19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.40, 14.45
Kids" Time. 13.45 Ì/c "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 17.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
21.00 Ðåâ³çîð-2. 00.15 Ò/ñ "Òàºìíå
êîëî". 01.10, 01.55 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ". 02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.45 Çîíà íî÷³.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 14 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ.
Âèïðîáóâàííÿ". 12.35 Íîâèíè.
12.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.00 Îñòàííº
ïîïåðåäæåííÿ. 13.15 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ (ïîâòîð). 14.00 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.35 Ïîãîäà. 15.45 Ò/ñ "Óãðî-2".
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.45 "Ïðî
æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Ùî-
äåííèê ÏÊª 2013. 21.50 Ïåðåäìî-
âà äî ÏÊª-2013. 22.00 Ïåðøèé
ï³âô³íàë Ì³æíàðîäíîãî ï³ñåííîãî
êîíêóðñó ªâðîáà÷åííÿ 2013. 00.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 00.15 Ïîãîäà.
00.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 01.25 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.50 Ïðî
ãîëîâíå. 02.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 02.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.35 Íîâèíè. 03.45 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í? 04.05 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ.
04.30 Ä/ô "Áà÷èòè áàðâè". 05.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä". 10.05, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1).
12.20, 13.30, 20.15, 21.25 Ò/ñ "Ðîç-
â³äíèö³" (1). 14.40, 02.25 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 3". 15.40, 03.10, 04.00
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
16.45, 00.05 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
22.30, 04.50 "²ëþç³ÿ áåçïåêè. Çîëî-
òà ëèõîìàíêà". 00.30 Ò/ñ "Next - 2.
Íàñòóïíèé - 2".

IÍÒÅÐ
04.45, 18.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2".
05.30, 20.30 Ò/ñ "Ëþäìèëà". 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,
22.25 Ò/ñ "Ñîáà÷à ðîáîòà". 11.05,
12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 13.15 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.05 Ò/ñ "Àíþòà". 20.00, 04.00
"Ïîäðîáèö³". 00.25 Ò/ñ "Îäíó òåáå
êîõàþ" (1).

 ICTV
05.00 Ôàêòè. 05.30 Ñâ³òàíîê. 06.35,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45 Ò/ñ "Òàêñ³".
07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50 Ïðî-
âîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
16.45 Ò/ñ "Òîïòóíè". 12.10, 13.00 Ò/
ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45

òÿ íà ð³âíèõ. 04.20 Ä/ô "Êè¿âñüê³
äîòè". 04.45 Ä/ô "Ñòâîðþâàòè áàð-
âè". 05.40 Ï³äñóìêè äíÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä" .10.05, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3"
(1) .12.20, 13.30, 20.15, 21.25 Ò/ñ
"Ðîçâ³äíèö³" (1).  14.40, 04.00
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 15.40,
00.30, 01.35, 02.25 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè øîó-á³çíåñó". 16.45, 00.05
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.30, 04.45 "Òå-
ðèòîð³ÿ îáìàíó -2". 03.15 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 2".

IÍÒÅÐ
04.50, 18.10, 03.20 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð 2". 05.30, 20.30 Ò/ñ "Ëþäìè-
ëà". 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 ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 22.25 Ò/ñ "Ñîáà÷à ðî-
áîòà". 11.05, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.15 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.05
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/ñ "Àíþòà".
20.00, 02.05 "Ïîäðîáèö³". 00.25 Õ/ô
"Çîëîòà äèòèíà" (1). 02.35 Ä/ñ "Ñåê-
ðåòí³ òåðèòîð³¿".

 ICTV
04.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.00
Ôàêòè. 05.30 Ñâ³òàíîê. 06.30, 07.40
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45 Ò/ñ "Òàêñ³".
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Íå-
ñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 10.10, 16.45 Ò/ñ "Òîïòóíè".
12.10, 13.00 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â".  12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.35, 21.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.55, 20.05 Ò/ñ "×ó-
æèé ðàéîí". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.00 Õ/ô "²êàð" (2). 00.45 Êðèì³-
íàëüíèé îáëîì. 01.45 Õ/ô "Áëåêä-
æåê" (2). 03.40 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â".

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15
"×àñ îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðîãî çäî-

ðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.20,
03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé öåíòð".
15.15, 01.15 "Ïîêè º ÷àñ". 16.00 "ß
ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 02.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55, 23.55
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí". 23.40 Í³÷í³ íî-
âèíè.

ÑÒÁ
05.10 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîäîðîæ â
îäèí ê³íåöü". 05.55, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 07.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.05 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ìàòåð³-îäèíà÷êè". 10.10
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Àêòîðè îäí³º¿ ðîë³".
11.15 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
13.10 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîä-
íèé þðèñò" (1). 22.25 "Õàòà íà òàòà".
00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.15
Õ/ô "Á³é ï³ñëÿ ïåðåìîãè" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 8"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 12.00,
04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 04.00 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.15 Ò/ñ
"Äèêèé - 2" (2). 01.10 Ò/ñ "¥ð³ìì.
Äðóãèé ñåçîí" (2). 02.00 Ò/ñ "Êàìå-
ëîò" (1). 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè".
10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè".
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè". 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà". 13.00,
19.10 Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.05 Ò/ñ
"Ñòóäåíòè". 16.10, 19.45 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³". 17.10, 01.25 Äîñâ³-
äîñ. 20.45 Â³òàëüêà. 22.25 Ó ÒÅÒà â
²íòåðíåò³. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.35 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00
Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ
ìàìó! 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.05 Äî
ñâ³òàíêó.

Ï Ð Î Ä À ª Ò Ü Ñ ß
äèòÿ÷à ñò³íêà ç ïèñüìîâèì ñòîëîì (øîêîëàäíîãî êîëü-
îðó), îêðåìî òóìáà-êîìîä ³ äèâàí-ñîôà (áåæåâîãî êî-
ëüîðó) ç ºìí³ñòþ-ÿùèêîì äëÿ á³ëèçíè âñåðåäèí³. Ö³íà
äîãîâ³ðíà.

Òåë. 050 655 87 78.
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

òèðíå ïèòàííÿ. 11.35 Çà êåðìîì.
12.00 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 12.55,
19.00 Õ/ô "Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå
ìîæíà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.50
Ò/ñ "Çíèêë³". 00.50 Õ/ô "Õðîí³êè ìó-
òàíò³â" (2) .02.40 Õ/ô "Áåçæàë³ñí³"
(2). 04.10 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè.
05.25 Õ/ô "Çà â³òðèíîþ óí³âåðìà-
ãó". 06.55 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!". 07.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãî-
äè". 07.50 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
08.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "²äåàëüíèé ðåìîíò".
11.15 "ÄÎÁÐÎ 5541". 12.15 "Àáðà-
êàäàáðà". 14.10 Õ/ô "Êðàùèé äðóã
ìîãî ÷îëîâ³êà". 15.55 "Ä³íà Ãàðèïî-
âà. Íà øëÿõó äî ô³íàëó". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 "Óãàäàé ìå-
ëîä³þ". 17.55 Ò/ñ "Îñòàííÿ çóñòð³÷".
20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 22.00 Êîíêóðñ "ªâðîáà÷åí-
íÿ-2013". Ô³íàë. Ïðÿìèé åô³ð.
01.00 Õ/ô "Íå ãîðþé!" 02.30 Õ/ô
"Ïîðòðåò ç äîùåì". 04.05 "Ïîëå
÷óäåñ".

ÑÒÁ
05.35 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî" (1). 06.40
Õ/ô "Ðóñëàí ³ Ëþäìèëà" (1). 08.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.55 "¯ìî
âäîìà". 10.05 "Õàòà íà òàòà". 12.00
"Õîëîñòÿê - 3". 15.45 "ßê âèéòè çàì³æ
ç Àíô³ñîþ ×åõîâîþ". 16.55 Õ/ô
"Ä³àìàíòîâà ðóêà" (1). 19.00
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 21.15
"Çâàæåí³ ç³ ñêàíäàëîì". 22.20
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5" Ï³äñóìêè
ãîëîñóâàííÿ. 22.45 Õ/ô "ß
ùàñëèâà" (1). 00.35 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 3".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿. 07.10,
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Òàºì-
íèö³ ç³ðîê. 12.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàò-
ðóëü - 8" (1). 16.00 Õ/ô "Äóåëü" (1).
18.00, 19.20 Ò/ñ "Áåçö³ííå êîõàííÿ"
(1). 22.10 Õ/ô "Ð³âíÿííÿ ç óñ³ìà â³äî-
ìèìè" (1). 02.00 Õ/ô "Êóäè ïðèâî-
äÿòü ìð³¿" (2). 04.00 Õ/ô "Ïðîùåííÿ"
(1).

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.15 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäè-
ê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 10.05
Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" 10.40
Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà". 11.10 Ì/ñ "Ô³êñèêè". 11.50
Ì/ô "×àð³âíà êàðóñåëü". 13.40 Ò/ñ
"Ïîëîâèíêè". 14.40 Õ/ô "Ïëàí Á".
16.50 Ì/ô "Ðîáîòè". 18.45 Õ/ô "Ïëà-
íåòà ìàâï". 21.10 Â³òàëüêà. 23.00
Õ/ô "Êîõàííÿ òà ³íø³ ë³êè" (2). 01.10
Õ/ô "Ïîäîðîæ â õìàðàõ". 03.05 Õ/ô
"Íàä³ÿ". 04.55 Ò/ñ "Åëë³ Ìàê Á³ë" (2).
05.45 Ä³çíàéñÿ ÿê.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñåð. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  "×àñ". 10:55 -  "Ñïîð
×àñ". 11:05 - "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð).
12:00 - Äîê/ñåð. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîê/ñåð.. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Êîíöåðò. 18.25 - "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 -
Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì
. 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.30 Ì/ô "Çíèêëå ðèñåíÿ". 07.15
Ïàðàä ðàä. 08.05, 10.00 Ðåâ³çîð 2.
12.00 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 13.40
Ëþäè ÕÝ. 14.00 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ.
14.35 Ôàéíà Þêðàéíà. 14.45 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 16.10 Õ/ô "Ðîá³í
Ãóä: Ïðèíö êðàä³¿â". 19.10 Õ/ô
"Îñòð³â". 22.00 Õòî çâåðõó? - 2.
00.00 Õ/ô "Ñåñòðè". 01.40 Ò/ñ "Âå-
ðîí³êà Ìàðñ". 02.25 Çîíà íî÷³.

ÍÅÄ²Ëß, 19 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 09.35 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 10.05 ßê
öå?. 10.30 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 10.55
Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 11.40 Îêî-
ëèöÿ. 12.05 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
13.05 Ñâ³ò íàâêîëî òåáå. 13.25
Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Ìåòàëóðã" (Çàïîð³æ-
æÿ) - "Øàõòàð" (Äîíåöüê). 14.20 Ó
ïåðåðâ³: Ïîãîäà. 15.25 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 16.15 Õ/ô "Ë³òíÿ ïî¿çäêà
äî ìîðÿ". 17.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæ-
äåíü. 18.20 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü-
÷åâñüêèì. 20.40 Ãîëîâíèé àðãó-
ìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.45 Òî÷êà çîðó.
22.05 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³-
ìï³éñüêèé âèêëèê. 23.50 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
02.00 Òî÷êà çîðó. 02.20 Ôîëüê-
music. 03.20 Õ/ô "Åñêàäðîí ãóñàð
ëåòþ÷èõ".

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Áîðöþ íå áîëÿ÷å". 07.30
Õ/ô "Àìåðèêàíñüêà äî÷êà" (1). 09.35
Ìàð³÷÷èí ê³íîçàë. Ì/ô (1). 10.10,
10.30 Ì/ô "Ëþäèíà - ïàâóê.
Ùîäåííèê ñóïåðãåðîÿ" (1). 10.50 Õ/
ô "Âîãíåì ³ ìå÷åì". 15.05, 02.45 Ò/
ñ "Next - 2. Íàñòóïíèé - 2". 19.30
ÒÑÍ: "ÒÑÍ-òèæäåíü". 20.15 Õ/ô
"Ëåãåíäè ïðî Êðóãà" (1). 00.05
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 01.05 Õ/ô "Ìåæà"
(2).

IÍÒÅÐ
06.20, 11.55 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äå-

òåêòèâ". 07.05 Õ/ô "Òåðàï³ÿ êîõàí-
íÿì" (1). 09.20 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî". 09.55 "Îðåë ³
Ðåøêà". 10.55 "Ñìà÷íå ïîáà÷åííÿ".
13.45 Ò/ñ "ßíãîë ó ñåðö³". 18.05,
21.00 Ò/ñ "Ñ³ëüñüêà ³ñòîð³ÿ". 20.00,
01.05 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 23.00 Õ/
ô "Áîìæ" (1). 01.55 Ò/ñ "Îäíó òåáå
êîõàþ" (1).

 ICTV
04.45 Ôàêòè. 05.05 Ñâ³òàíîê. 06.05
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 06.55 Äà÷à.
07.30 Õ/ô "Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå
ìîæíà". 14.45 Ò/ñ "Çíèêë³". 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 19.30 Õ/ô "Ñîëîìîí
Êåéí". 21.40 Õ/ô "Âàí Õåëüñèíã".
00.10 Õ/ô "Óâ'ÿçíåíèé" (2). 01.55 Õ/
ô "Ä³àìàíòîâ³ ñîáàêè" (2). 03.25 Õ/
ô "Õðîí³êè ìóòàíò³â" (2).

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.10
"Ãåí³¿ ³ ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô "×îðíèé
ïðèíö". 07.05 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí".
07.40 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55
"Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
09.30 "Äîêè âñ³ âäîìà". 10.25 "Ôà-
çåíäà". 11.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæè-
âàííÿ. "Ãðîø³ íà â³òåð". 12.15 Ò/ñ
"Îñîáèñò³ îáñòàâèíè". 16.00 "Âåñ-
³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 16.55 "Îäèí â
îäèí!" 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00
"Êëóá Âåñåëèõ ³ Êì³òëèâèõ". Âèùà
ë³ãà. 23.15 Õ/ô "Øóêàþ äðóãà íà
ê³íåöü ñâ³òó". 01.05 Õ/ô "Ëþäèíà
íàðîäèëàñÿ". 02.35 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð".

ÑÒÁ
05.15 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Ìàóãëè" (1). 06.25 Õ/ô "Ðóñëàí ³
Ëþäìèëà" (1). 07.40 "¯ìî âäîìà".
08.45 "Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ". 10.40
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.40 Ò/ñ
"Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîäíèé þðèñò"
(1). 15.50 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5".
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 20.00
"Îäèí çà âñ³õ". 22.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 01.45 Õ/ô
"Äîíå÷êî ìîÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.50
Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô "Äóåëü" (1). 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Õ/ô "Áàãàòà
Ìàøà" (1). 14.00 Õ/ô "Ð³âíÿííÿ ç
óñ³ìà â³äîìèìè" (1). 18.00, 20.00 Ò/
ñ "Ï³äñòàâà" (1). 19.00, 03.50 Ïîä³¿
òèæíÿ. 23.00 Àâòîðñüêà ïðîãðàìà
Î.Äåíèñîâà "Âåëèêèé ôóòáîë".
00.30 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 3" (2).
04.35 Õ/ô "Êóäè ïðèâîäÿòü ìð³¿" (2).

Ò Å Ò
06.00 Ä³çíàéñÿ ÿê. 07.15 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè .08.35
Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ".
10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà". 11.10 Ì/ñ "Ô³êñè-
êè". 11.50 Ä/ô "Ìîðñüê³ äèíîçàâðè".
12.45 Ì/ô "Ðîáîòè". 14.40 Õ/ô "Ëþ-
áèé Äæîí". 16.50 Õ/ô "Ïëàíåòà
ìàâï". 19.15 Õ/ô "Òðîí: Ñïàäîê ".
22.00 Õ/ô "×óæèé - 4: Âîñêðåñ³ííÿ"
(2). 00.05 Õ/ô "Òðåòº áàæàííÿ" (2).
03.30 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñåð. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" .
11:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîê/ñåð.. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15
- "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".  22:00 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Õ/
ô "Ëîõ-Íåññ". 10.00 Ì/ô "Òîì ³
Äæåðð³ ïðîòè Êàðèáñüêèõ ï³ðàò³â".
11.40 Õ/ô "Ðîá³í Ãóä: Ïðèíö
êðàä³¿â". 13.40 Õ/ô "Âèä çãîðè êðà-
ùèé". 16.00 Õ/ô "Ïðèíöåñà". 18.00
Õ/ô "Îñòð³â". 21.00 Õ/ô "Çîëîòèé
êîìïàñ". 23.00 Õ/ô "Äæîíà Õåêñ".
01.00 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ". 02.20
Çîíà íî÷³.

áàòþê. 05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 05.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30, 08.05,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô
"Áåðíàðä". 10.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-

ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 12.30 "Ïå-
êåëüíà êóõíÿ-3". 14.40, 04.25
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 15.40, 05.10
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3"
(1) (1). 20.15 "Ñêàçî÷íàÿ ðóñü".
20.50 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë ó òóðå÷-
÷èí³". 22.45 "Ñïåöïðîåêò 95 êâàð-
òàëó. Ì³é êâàðòàë". 23.35 Õ/ô "Áîð-
öþ íå áîëÿ÷å". 01.15 Õ/ô "Ñïóñê"
(3). 02.50 Õ/ô "Â³äïóñòè ìåíå".

IÍÒÅÐ
04.50, 18.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2".
05.30 Ò/ñ "Ëþäìèëà". 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 "Ñî-
áà÷à ðîáîòà" .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". 20.00, 02.20 "Ïîäðîáèö³".
20.30 "Øóñòåð Live". 00.40 Õ/ô "Ïî-
ñåéäîí" (2). 02.50 Ä/ñ "Ñåêðåòí³
òåðèòîð³¿". 03.50 Õ/ô "Æ³íî÷èé ë³êàð
2".

 ICTV
04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.05
Ôàêòè. 05.35 Ñâ³òàíîê. 06.35, 07.40
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.10
Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ñòîï-10.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.45
Ò/ñ "Òîïòóíè". 12.10, 13.00 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.35, 21.50 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.55, 20.05 Ò/
ñ "×óæèé ðàéîí". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "Óâ'ÿçíåíèé" (2).
00.45 Ïðîâîêàòîð. 01.40 Õ/ô "Áåç-
æàë³ñí³" (2). 03.25 Õ/ô "Íî÷³ ó Ðî-
äàíò³" (2). 04.45 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè.
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé âèðîê" .11.15
"×àñ îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.20 Ò/ñ
"Òîðãîâåëüíèé öåíòð". 15.15 "Ïîêè
º ÷àñ". 16.00 "×åêàé íà ìåíå". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "Ëþäèíà ³
çàêîí". 18.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí".
22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.35 Õ/ô
"ßêîñü â ²ðëàíä³¿". 01.15 Õ/ô "×ðå-
âî". 03.00 Õ/ô "Äå á íå ïðàöþâà-
òè...". 04.15 "Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîâåðíåííÿ
Êàöìàíà". 06.35 Õ/ô "Äî ×îðíîãî
ìîðÿ" (1). 07.55 Õ/ô "Äîíå÷êî ìîÿ"
(1). 09.50 Õ/ô "Íàä³éíèé çàñ³á" (1).
17.50, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00
Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà" (1). 20.00,
22.35 "Õîëîñòÿê - 3". 00.05 "ßê âèé-
òè çàì³æ ç Àíô³ñîþ ×åõîâîþ". 01.10
Õ/ô "Êîõàþ, òîìó ùî êîõàþ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 8"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 12.00,
04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 23.15 Ò/ñ "Äèêèé -
2" (2). 02.55 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 05.25
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè".
10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü
ç ïðèâèäàìè". 13.00 Áîãèíÿ øîï³í-
ãó. 15.05 Ò/ñ "Ñòóäåíòè". 16.10,
19.45 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³". 17.10, 01.25
Äîñâ³äîñ. 19.10 Îäíà çà âñ³õ.
20.45 Â³òàëüêà. 22.25 Ó ÒÅÒà â

íèé öåíòð". 15.15, 01.15 "Ïîêè º
÷àñ". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55,
00.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí".
21.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 22.00 Êîí-
êóðñ "ªâðîáà÷åííÿ-2013". Äðóãèé
ï³âô³íàë. Ïðÿìèé åô³ð. 00.00 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñìåðòåëüíèé
ä³àãíîç". 06.10, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!" 07.55, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.20 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ç³ðêè ïðîòè ïàïàðàöö³". 10.20
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâà äðóæáà".
11.15 Õ/ô "Êîõàþ, òîìó ùî êîõàþ"
(1). 13.15 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîä-
íèé þðèñò" (1). 22.25 "Êóë³íàðíà äè-
íàñò³ÿ". 00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2).
01.15 Õ/ô "Á³é ï³ñëÿ ïåðåìîãè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 8"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 12.00,
04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 23.15 Ò/ñ "Äèêèé -
2" (2).  01.10 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé ñå-
çîí" (2). 02.00 Ò/ñ "Êàìåëîò" (1).
05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè".
10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè".
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè". 13.00, 19.10 Áîãèíÿ øîï³íãó.
15.05 Ò/ñ "Ñòóäåíòè". 16.10, 19.45
Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³". 17.10, 01.25 Äîñ-
â³äîñ. 20.45 Â³òàëüêà. 22.25 Ó ÒÅÒà
â ²íòåðíåò³. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.35 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00
Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ
ìàìó!. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.05 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -  ïðî-
ãðàìà "Ñïîð ×àñ" (ïîâòîð). 11:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.05 - Ò/ñ. 11:50 -
Äîê/ñåð. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45
- "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð).
14:00 - Ì/ô. 14:30 -  "×ÀÑ". 14:45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñåð. 16:30 -  "×ÀÑ"
. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñåð.. 17:50 - Ì/ô. 18:00
- ïðîãðàìà "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 19:00 -   "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç
"Ì- ñòóä³î". 21:30 -  "×ÀÑ". 22:05 -
Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.55, 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.50, 00.25 Ïîãîäà. 09.00,
16.55 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05,
17.55, 19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25,
14.35 Kids" Time. 13.30 Ì/c "Êà÷èí³
³ñòîð³¿". 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/
ñ "Êàäåòñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2".
00.30 Ò/ñ "Òàºìíå êîëî". 01.25,
02.10 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ". 02.55
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.00 Çîíà
íî÷³.

Ï’ßÒÍÈÖß, 17 ÒÐÀÂÍß
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 09.30 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàí-
íÿ". 12.35 Íîâèíè. 13.00 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 13.10 Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 13.40
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 14.00 "Ïðî
æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.05
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.10
Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß. 15.35
Ò/ñ "Óãðî-2". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò
.19.05 Çäîðîâåíüê³ áóëè. 19.50 221.
Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Ùîäåííèê ÏÊª 2013. 21.45
Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00 Ï³äñóìêè.
23.15 Ïîãîäà. 23.20 Ô³ëüì-êîíöåðò
"Ô.Ê³ðêîðîâ. Ùàñëèâèé, êëüîâèé ³
áàãàòèé". 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.
02.15 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
02.25 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàä-
öÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.35
Íîâèíè. 03.50 Êíèãà.ua. 04.10
Ñâ³òëî. 04.35 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 -  "×ÀÑ" . 11:05 - Ò/ñ. 11:50 -
Äîê/ñåð. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/
ñåð.  14:00 -  Ì/ô. 14:30 -  "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñåð. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñåð.  17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -  "×ÀÑ" .
19:25 -  ïðîãðàìà "Ñïîð ×àñ". 19:30
- Ïðîãíîç ïîãîäè .19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20.00 - ïðîãðàìà "Ë³êàðñüêà
òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.00 - ïðîãðàìà "Ãðà â 10-êó" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 21:30 -  "×ÀÑ" . 21.55 -
ïðîãðàìà "Ñïîð ×àñ". 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.55, 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 06.40,
07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì. 06.45,
19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30, 19.00,
00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35, 19.50,
00.30 Ïîãîäà.09.00, 16.45 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.25, 14.35 Kids" Time.
13.30 Ì/c "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.45 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2".þ 00.30 Ò/ñ "Òàºìíå
êîëî". 01.30, 02.15 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ". 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.00 Çîíà íî÷³.
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09.30 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàííÿ".
12.35 Íîâèíè. 13.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
13.05 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Àíòîí Ìàêà-
ðåíêî. Äàëüíÿ ïåðñïåêòèâà". 13.35
Ñâ³òëî. 14.00 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü-
÷åâñüêèì. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.35 Ò/ñ
"Óãðî-2". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05
Ïðî ãîëîâíå. 19.30 Îñòàííº ïîïå-
ðåäæåííÿ. 19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Ùîäåííèê ÏÊª
2013. 21.50 Ïåðåäìîâà äî ÏÊª-
2013. 22.00 Äðóãèé ï³âô³íàë Ì³æíà-
ðîäíîãî ï³ñåííîãî êîíêóðñó ªâðî-
áà÷åííÿ 2013. 00.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 00.15 Ïîãîäà. 00.25 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 01.25 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.35
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.35 Íîâèíè. 03.50
Ä/ô "Àíòîí Ìàêàðåíêî. Äàëüíÿ ïåð-
ñïåêòèâà". 04.20 Ä/ô "Â³ä÷óâàòè
áàðâè". 05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 05.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä" .10.05, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1).
12.20, 13.30 Ò/ñ "Ðîçâ³äíèö³" (1).
14.40, 03.05 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -
3". 15.40, 03.50 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè øîó-á³çíåñó". 16.45, 00.00 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15, 04.40 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 7". 21.40 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-
3". 00.25 "Ñåêñ - ì³ñ³ÿ - 2". 01.30 Õ/
ô "Ñïóñê" (3).

IÍÒÅÐ
04.50, 18.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2".
05.30, 20.30 Ò/ñ "Ëþäìèëà". 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,
22.25 Ò/ñ "Ñîáà÷à ðîáîòà". 11.05,
12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 13.15 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.05 Ò/ñ "Àíþòà". 20.00, 03.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 00.25 Õ/ô "Îñòàíí³é ñàìó-
ðàé" (1). 04.05 "Æ³íî÷èé ë³êàð 2".

 ICTV
05.30 Ñâ³òàíîê. 06.30, 07.40 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
16.45 Ò/ñ "Òîïòóíè". 12.10, 13.00 Ò/
ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.35, 21.50 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.50, 20.05
Ò/ñ "×óæèé ðàéîí". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "Ä³àìàíòîâ³ ñîáà-
êè" (2). 00.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
01.45 Õ/ô "²êàð" (2). 03.15 Ò/ñ "Äðó-
æèíè ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
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-

²íòåðíåò³. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.35 Äóðíºâ+1. 00.00 Ò/
ñ "Ïðèòóëîê" (2).  01.00 Òâîþ
ìàìó!. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.05
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.

9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -  "×ÀÑ" .
11.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.05 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -  "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- ïðîãðàìà "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïî-
âòîð). 14.00 -  Ïðîãðàìà " Ê³íîìàã³ÿ
". 14:30 -  "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ. 15:40
- Äîê/ñåð. 16:30 -  "×ÀÑ" . 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê/ñåð. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ.
19:00 -   "×ÀÑ" . 19:25 - "Ñïîð ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 -
"×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

05.55, 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 06.40,
07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì. 06.45,
19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30, 19.00,
00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35, 19.50,
00.25 Ïîãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.25, 14.35 Kids" Time.
13.30 Ì/c "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.45 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.30 Ò/ñ "Ìèë³ îøó-
êàíêè". 01.25, 02.10 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ". 02.55 Çîíà íî÷³.

ÑÓÁÎÒÀ, 18 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 08.20 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 08.55 Äî-
ìàøíÿ ñêàðáíè÷êà. 09.05 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ. 09.25 Àðì³ÿ. 09.40 Õ/ô "Åñ-
êàäðîí ãóñàð ëåòþ÷èõ". 12.45 Â ãî-
ñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 13.50 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà Â.Ïàâëèêà "Îñâ³ä÷åííÿ".
16.10 Ïîãîäà. 16.15 Åíåðãîáëîê.
16.30 Çîëîòèé ãóñàê. 17.10 Êîíöåðò
Í³êîëî "Âåñíà ïðèéøëà". 20.10 Áåç
öåíçóðè .20.40 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæ-
íÿ. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Òîê-øîó ÏÊª-2013 "Ïåðåäìî-
âà ªâðîáà÷åííÿ". 22.00 Ô³íàë
Ì³æíàðîäíîãî ï³ñåííîãî êîíêóðñó
ªâðîáà÷åííÿ 2013. 01.15 Òîê-øîó
ÏÊª-2013 "Ï³ñëÿìîâà ªâðîáà÷åí-
íÿ". 01.30 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
01.35 Ï³äñóìêè äíÿ. 02.00 Äî Äíÿ
Ïàì'ÿò³ æåðòâ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é.
Ä/ô "Ò³ äåñÿòü ðîê³â. ªâãåí Ñâåð-
ñòþê". 02.45 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.45
"Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà
Ê.Ãíàòåíêîì. 04.45 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿-
íè â³ä À äî ß. 05.10 Êîíòðîëüíà
ðîáîòà. 05.30 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
05.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.

Êàíàë «1+1»
06.10 Õ/ô "Â³äïóñòè ìåíå". 08.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?".
10.15 Ì/ô "Åíãð³ Áåðäñ". 10.20,
10.45 Ì/ô "Ëþäèíà - ïàâóê. Ùîäåí-
íèê ñóïåðãåðîÿ" (1). 11.05 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì". 12.05 "Òà÷-
êè". 12.40, 20.00 "Âåëèê³ ïåðåãîíè".
14.55 "Ø³ñòü êàäð³â". 15.55 "Ñêà-
çî÷íàÿ Ðóñü". 16.30 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë ó Òóðå÷÷èí³". 18.30 "Ðîçñì³øè
êîì³êà - 3". 19.30 "ÒÑÍ". 22.00 Õ/ô
"Ìàêñ Ïåéí" (2). 00.10 Õ/ô "Ì³ñÿ÷-
íèé ãîíùèê" (2). 02.30 Õ/ô "Âîãíåì ³
ìå÷åì".

IÍÒÅÐ
04.35 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2". 06.00
"Øóñòåð Live". 10.00 Õ/ô "Òåðàï³ÿ
êîõàííÿì" (1). 12.05 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé
äåòåêòèâ". 13.05 Ò/ñ "Îäíó òåáå
êîõàþ" (1). 17.30, 20.30 Ò/ñ "ßíãîë
ó ñåðö³". 20.00, 02.20 "Ïîäðîáèö³".
22.55 Ò/ñ "Ãèäêå êà÷åíÿ" (1). 02.50
Ä/ô "Êóõíÿ". 04.20 Ä/ô "Áèòâà çà
âîäó".

ICTV
05.30 Ôàêòè. 06.00 Ñâ³òàíîê. 06.05
Ò/ñ "×óæèé ðàéîí". 08.55 Ç³ðêà
YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.40 Êâàð-
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 11
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 7
     äiâ÷àòîê – 4
     îäðóæèëîñÿ –

0 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðè;
ïîìåðëî – 22 îñîáè.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН  (21.03�20.
04). Будьте уважні і
обережні при прий�
нятті рішень. Імовірне

надходження важливої ін�
формації. Не зупиняйтеся на
досягнутому – попереду нові
привабливі обрії. Ви можете
розраховувати на підтримку
друзів.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Будьте завбач�
ливі при спілкуванні з
начальством.  Підйом

працездатності дозволить
вам розв'язати багато про�
блем і встигнути завершити
намічене. Але прийдеться
відстоювати свої плани пе�
ред колегами по роботі.

БЛИЗНЮКИ  (22.
05� 21.06). Ви зможе�
те витягти користь зі
свого посадового  по�
ложення, використо�

вуючи по максимуму
чарівність і дипломатичні
здатності.

РАК (22.06�23.07).
Можливі конфлікти з
колегами, які зігра�
ють свою роль у відда�
леному майбутньому.

Можливе поновлення давніх
зв'язків. Всі початі справи ви�
являться вдалими.

ЛЕВ  (24.07�23.
08). Усе буде цілком
залежати від вашої
цілеспрямованості.
Якщо є прохання до

керівництва, можете сміливо
з ними звертатися, тому що
результат виявиться пози�
тивним.

ДІВА (24.08�23.
09). Не прагніть пост�
ійно перебувати в
перших рядах, іноді
кращим маневром

буває відступ у тінь. Поста�
райтеся не втрачати ясність
думки і міцну ділову хватку,
ваші дії повинні бути точни�
ми і рішучими.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Вам знадо�
биться вся ваша роз�
судливість і стри�
маність: тільки ці

якості допоможуть хоч якось
зм'якшити вашу імпуль�
сивність. Результат складної
ситуації на роботі буде зале�
жати тільки від вас.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Рішучість і
стрімкість � от основні
козирі поточного

тижня, тому що іноді зволі�
кання смерті подібно. Поста�
райтеся адекватно сприйня�
ти інформацію не зовсім при�
ємного змісту.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Вам варто по�
ринути в роботу ціл�
ком і повністю. Ви не
дуже розташовані до

спілкування. Але ви будете
здатні оцінити по  достоїн�
ству затишок власного бу�
динку. Важливі справи краще
перенести на наступний
тиждень.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Вам необхідно
виявити свою ак�
тивність. Бажано не

випускати ініціативу зі
своїх рук. Не перестарайте�
ся з тиском на навколишніх,
по дріб'язках можна і посту�
питися.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Вам удасться
яскраво виявити свою
індивідуальність, і

ваша воля самовираження
значно зросте. Можливі осо�
бисті здійснення поза залеж�
ністю від допомоги і участі
сторонніх людей.

РИБИ (20.02�20.�
03). Побережіть свої
сили, надайте навко�
лишнім можливість са�

мим вирішити їхні власні про�
блеми. Вас буде супроводжу�
вати успіх, а прикладені зу�
силля принесуть результати.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 13.05.13 – 19.05.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Â ÑØÀ îáíàðóæèëè óíèêàëüíóþ ñî-
áàêó, ìîðäà êîòîðîé íàïîìèíàåò ÷å-
ëîâå÷åñêîå ëèöî. Êàê îêàçàëîñü,

2-ëåòíèé Òîíèê – ìåòèñ øèòöó è ïóäå-
ëÿ. Áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè ãðóïïû
Animal Welfare èç ãîðîäêà Ìèøåâàêà
(øòàò Èíäèàíà) ñîáàêó ÷óäîì âûòàùè-
ëè èç ñîáà÷üåãî öåíòðà ýâòàíàçèè â
øòàòå Êåíòóêêè. Çàùèòíèêè æèâîòíûõ
õàðàêòåðèçóþò ïñà êàê «î÷åíü ìèëîãî
ìàëü÷èêà, êîòîðûé ïûòàåòñÿ íàñëàæ-
äàòüñÿ îáùåíèåì ñ ëþäüìè».
Ó÷¸íûå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî «÷åëîâåêî-
ïîäîáíîñòü» óíèêàëüíîãî ïñà ìîæåò
áûòü ðåçóëüòàòîì ýâîëþöèîííîãî ðàç-
âèòèÿ. Ïî ñëîâàì  âåòåðèíàðîâ, Òîíèê
àáñîëþòíî çäîðîâ. Ñåé÷àñ ïîëüçîâàòå-
ëè ñîöèàëüíûõ ñåòåé èùóò äëÿ íåãî
íîâûé äîì.

☺ ☺ ☺

– Êàê îòûñêàòü  íåãðà â
òåìíîòå?

– Íàäî åãî ðàññìåøèòü.

Ìóæ, çàïîäîçðèâ æåíó â
íåâåðíîñòè, íàíÿë ÷àñò-
íîãî ñûùèêà äëÿ ñëåæêè
çà íåé. Òîò äîêëàäûâàåò
åìó î ðåçóëüòàòàõ:

– Âàøà æåíà âñòðåòè-
ëàñü  ñ ìóæ÷èíîé â ìà-
ëåíüêîì ãîðîäñêîì êàôå,
âñêîðå îíè ñåëè â ìàøè-
íó è âûåõàëè  íà çàãîðîä-
íóþ âèëëó. Âîøëè â äîì,
ñåëè çà ñòîë, âûïèëè
âèíà, ðàçäåëèñü, ëåãëè â
ïîñòåëü è ïîãàñèëè
ñâåò. Áîëüøå ÿ íè÷åãî íå
âèäåë.

Ìóæ:
– Îïÿòü ýòà ïðîêëÿòàÿ

íåèçâåñòíîñòü!...

Îäåññêèå ñåìåéíûå ðàç-
áîðêè:

– Öèëÿ, ÿ òåáÿ óìîëÿþ,
äàâàé ðàçâåäåìñÿ! Ó ìåíÿ
óæå íåò ñèë áîëüøå òàê
æèòü!

– Íåò, ßøà, âäîâîé
âçÿë – âäîâîé è îñòà-
âèøü…

Åâðåé  ñïðàøèâåò  ðàâ-
âèíà:

"– Ðåáå, ÷òî òàêîå äè-
ëåììà"?

– ß äóìàþ, ýòî áåñ-
ïëàòíîå ñàëî.

Ïî òåëåâèçîðó ðàñõâà-
ëèâàþò õóäîæíèêà: –Îí
ìîæåò îäíèì  ìàçêîì êè-
ñòè ïðåâðàòèòü ñìåþ-
ùååñÿ ëèöî  â ïëà÷óùåå .
– Îé, ÿ âàñ óìîëÿþ,– êîì-
ìåíòèðóåò Õàèì,– ìîÿ
Ñèìî÷êà ìîæåò ñäåëàòü
òî æå ñàìîå âåíèêîì.

Ìàõíóòü íà êóðîðò "ïå-
ðåñè÷íîìó" óêðàèíöó ïðî-
ùå âñåãî ðóêîé.

Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî
ïî äîðîãàì Çàêàðïàòüÿ
ïðîøëà âîéíà. È, ñóäÿ ïî
äâóõ-, òðåõ-ýòàæíûì
êîòòåäæàì íà áåðåãó
ðåêè, â íåé åñòü ïîáåäè-
òåëè.

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїде вiдомий лiкар, який вже бага�

тьом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ,  19 ТРАВНЯ, о 13:й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096:435:37:33; 067:422:
54:74; 4:39:03) того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст,
(готель “Хуст”)   (тел. 4:31:53, 096:435:37:33; 067:
422:54:74)  лiкар�психотерапевт з бiльш  як
двадцятирiчним стажем, провідний спеціаліст
Кримської асоціації лікарів�психотерапевтів

Валерiй Михайлович СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáà-
âèòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñ-
òåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð ïðîâî-
äèòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.
Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!

Пес с человеческим лицом ЖЕРТВИ КРАСИ
У Саудівській Аравії депортували групу

туристів�чоловіків з ОАЕ за те, що вони
були занадто красиві.

Як повідомляє Меїго, чоловіки приїха�
ли в арабське королівство на музичний
фестиваль. Однак комісія з питань захис�
ту моралі й боротьби з розпустою виріши�
ла, що зовнішність гостей країни може
спровокувати жінок Саудівської Аравії на
нечестиві думки чи навіть вчинки.

Тож влада країни постановила депор�
тувати гостей додому в ОАЕ. В свою чергу
обвинувачені в надмірній красі запевня�
ють, що їхня зовнішність нікого не прово�
кує. Більше того, вони вже мають пару.

На думку Саїда Аль Каабі, який очолює
групу депортованих туристів, їх вислали з
країни тому, що вони приїхали в компанії
співачки. І саме це збентежило стражів з
питань захисту моралі.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi
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