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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

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

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

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

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

НА БОЙКАНУРІ стартував космічний"Ноєв ковчег",
як жартома  називають 7�тонну літаючу лабораторію, у
якій в дослідних камерах  розміщено по парі різної жив�
ності, рослин, насіння, мікроорганізми, досліди з яки�
ми  прислужаться  біомедицині на землі.

ФБР  США  вперше внесло  у список найнебезпечні�
ших  розшукуваних терористів жінку – Джоан Дебору
Чезимард, яка у  США  приговорена до по життєвого
ув'язнення  за участь у екстремістських угрупованнях  і
у вбивстві  поліцейського.

НА АВІАШОУ у Мадриді під час демонстративного
польоту розбився іспанський тренувальний літак. Пілот
загинув.

 З НАГОДИ міжнародного свята Дня матері , під вікна�
ми Донецького Центру охорони материнства й дитин�
ства  установлено пам'ятник… батькам. Адміністрація
виношує плани встановити тут ще один пам'ятник –
бабусям з дитячим візком у руках.

НАЙДОВШИЙ вишитий рушник  з суцільного полотна
завдовжки 27 м. виготовили майстрині з Голованівсь�
кого району Кіровоградськоє області з нагоди 90�річчя
району.

ÏðÀÒ «Çàêàðïàòñüêèé
ðèáîêîìá³íàò» â³òàº

³ç þâ³ëåéíèì Äíåì
íàðîäæåííÿ äèðåêòîðà

Âàñèëÿ
²âàíîâè÷à

ÎËÅÊÑÈÊÀ
 Øàíîâíèé þâ³ëÿðå! Áà-

æàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ òà æèòòºâî¿ íàñíàãè, òåïëîòè ëþäñüêî¿, ïîâàãè
â³ä áëèæí³õ, óñï³õ³â, äîáðîáóòó òà çä³éñíåííÿ íàé-
çàïîâ³òí³øèõ ìð³é. Õàé äîëÿ çáàãà÷óº Âàñ æèòòº-
âîþ ìóäð³ñòþ, åíåðã³ºþ, íàòõíåííÿì òà ðàä³ñòþ
ñüîãîäåííÿ. Áóäüòå ùàñëèâ³, íà äîáðî áàãàò³!

Ç ïîâàãîþ ïðàö³âíèêè ðèáîêîìá³íàòó.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!

Ì²ÖÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß,
ÒÂÎÐ×ÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Ùèðó ëþäèíó, òàëà-
íîâèòîãî ³ òóðáîòëè-
âîãî êåð³âíèêà  íàéïî-
òóæí³øîãî ó ì³ñò³
ï³äïðèºìñòâà ÑÏ
«Ô³øåð-Ìóêà÷åâî»,
Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿ-
íèíà ì.Ìóêà÷åâà

Âàñèëÿ
Àíäð³éîâè÷à

 ÐßÁÈ×À
 ðàäî  â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ!

Âì³ííÿ ðîçóì³òè ëþäåé òà áàæàííÿ äîïîìà-
ãàòè ¿ì, òàêòîâí³ñòü, ³íòåë³ãåíòí³ñòü, íàïîëåã-
ëèâ³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ïîìíîæåíèé íà
òâîð÷ó íåâòîìí³ñòü ñòàëè äëÿ Âàñ çàïîðóêîþ
óñï³õó òà ïîâàãè ó î÷îëþâàíîìó Âàìè òðóäîâî-
ìó êîëåêòèâ³, ó ì³ñò³ ³ â îáëàñò³.

Øàíîâíèé Âàñèëþ Àíäð³éîâè÷ó, ùèðî áàæàº-
ìî Âàì  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ äîâãîë³òòÿ, ùàñòÿ ³
ðîäèííîãî çàòèøêó, çàñëóæåíî¿ ïîâàãè â³ä ëþ-
äåé,çä³éñíåííÿ âñ³õ Âàøèõ çàïîâ³òíèõ ïëàí³â òà
ìð³é!

Øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ ÑÏ «Ô³øåð-Ìó-
êà÷åâî», ì³ñüêà  ðàäà Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí
Ìóêà÷åâà, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî».

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñü-
êîãî ì³ñüêðàéîííîãî
ñóäó  ñåðäå÷íî â³òàº

ç äíåì íàðîäæåííÿ
ãîëîâó ñóäó

ÙÅÐÁÀÍÀ
Ïàâëà

Ïàâëîâè÷à

Ïðàöÿ Âàøà – òî ñïëàâ çíàíü ³ ëþáîâ³ äî ëþ-
äåé, þðèäè÷íèé äîñâ³ä ³ óòâåðäæåííÿ éîãî âå-
ëè÷íîñò³ – Çàêîíó. Ùîäåííà ä³ÿëüí³ñòü íà â³äïî-
â³äàëüí³é ïîñàä³ âèìàãàº  â³ä Âàñ ïîâíî¿ â³ääà-
íîñò³ ñïðàâ³, íàïîëåãëèâîñò³, âèñîêîãî ïðîôåñ-
³îíàë³çìó.

 Çà Âàøèìè ïëå÷èìà – áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä òà
âèçíàííÿ.

Ìè â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî, àáè âñ³ Âàø³
ñïðàâè áóëè íåï³äâëàäí³ ïëèíó ÷àñó  òà çì³í³ ïî-
êîë³íü. Íåõàé òåïëî òà çàòèøîê ðîäèííî¿ îñåë³
íàä³éíî çàõèùàº  Âàñ â³ä æèòòºâèõ íåãàðàçä³â, à
â ìàéáóòíüîìó íà Âàñ ÷åêàº ùå áàãàòî  íàïîâíå-
íèõ êîðèñíèìè ñïðàâàìè ³ çåìíèìè ðàäîùàìè
ðîê³â.

Õàé ó Âàøîìó æèòò³ çàâæäè áóäå áàãàòî ùàñ-
òÿ òà çäîðîâ’ÿ,  îïòèì³çìó òà ìóäðîñò³, óñï³õ³â
òà ïë³äíîãî äîâãîë³òòÿ!

Ç ïîâàãîþ,  êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó.

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!
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1. Установлення статусу та видача посвідчення «Вете�
ран війни».

2. Видача архівної довідки.
3. Довідка про перебування (не перебування) на обліку

в єдиному автоматизованому реєстрі пільговиків.
4. Надання одноразової матеріальної допомоги (мало�

забезпеченим особам та на дітей�інвалідів).
5. Видача довідки про доходи (розмір пенсії).
6. Видача юридичним особам та фізичним особам ве�

теринарного паспорта на тварин.
7. Видача фізичним та юридичним особам ліцензій на

провадження господарської діяльності з оптової та роз�
дрібної торгівлі ветеринарних медикаментів і препаратів
та ветеринарної практики.

8. Видача юридичним особам та фізичним особам ве�
теринарних свідоцтв при переміщені в межах України.

9. Отримання (обмін) посвідчення водія.
10. Обмін посвідчення водія у зв’язку із закінченням

строку його дії.
11. Постановка на облік та внесення до реєстру

підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів гос�

Ïðèêðî, ùî öå âåëè÷-
íå ñâÿòî â Óêðà¿í³ ïåâí³
ïîë³òè÷í³ ñèëè íàìàãà-
þòüñÿ ïîë³òèçóâàòè,
íàâ³òü çàáîðîíÿòè. Íà
ùàñòÿ, çàêàðïàòö³ ïàì’-
ÿòàþòü ³ ñâÿòî øàíóþòü
âî¿í³â-âèçâîëèòåë³â. Öå
ÿñêðàâî ï³äòâåðäèëîñÿ
9 òðàâíÿ, êîëè íà öåíò-
ðàëüíó ïëîùó ì³ñòà
ïðèéøëè íà ì³òèíã-
ðåêâ³ºì òèñÿ÷³ ãîðîäÿí.
Íà ÷³ëüíîìó ì³ñöÿ âèñ-
òàâèëè ñò³ëüö³ äëÿ âåòå-
ðàí³â â³éíè, á³ëüø³ñòü
ñêëàäàëè âäîâè âåòå-
ðàí³â, ÿê³ íå äîæèëè äî
68-¿ ð³÷íèö³ Âåëèêî¿ Ïå-
ðåìîãè.

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ – СВЯТО МУКАЧІВЦІВ
Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî

âåòåðàí³â, ìåøêàíö³â
Ìóêà÷åâà çâåðíóâñÿ
ì³ñüêèé ãîëîâà Çîëòàí
Ëåíä’ºë. Ï³ñëÿ õâèëèíè
ìîâ÷àííÿ ñëîâî íàäàëè
ãîëîâ³ Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî òîâàðèñòâà
³íâàë³ä³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè òà Àðì³¿ Óêðà¿íè
Îëåêñàíäðó Ì³øèíó. Îï-
³ñëÿ áðàëè ñëîâî êîìàí-
äèð 128 îêðåìî¿ ã³ðñüêî-
ï³õîòíî¿ áðèãàäè Îëåã
Õðèñòåíêî òà ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè
ðàäÿíñüêèõ îô³öåð³â, ãå-

íåðàë-ìàéîð ó â³äñòàâö³
²âàí Äüîì³í. Â³ä ³ìåí³
ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ âåòå-
ðàí³â ³ ìåøêàíö³â Ìóêà-
÷åâà ç³ ñâÿòîì ïðèâ³òà-
ëà ó÷åíèöÿ 10 êëàñó

ÇÎØ ¹ 11 ²ðèíà Ñîëî-
âåé.

À ñâÿòêóâàííÿ ïðîäîâ-
æèëîñÿ òðàäèö³éíèì
ñâÿòêîâèì îá³äîì, â
îðãàí³çàö³¿ ÿêîãî âçÿëà

àêòèâíó ó÷àñòü òîðãîâà
ô³ðìè ÒÍ «²ñòèííà».

Ââå÷åð³ ïåðåä ì³ñüêèì
Áóäèíêîì êóëüòóðè
â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé íà
Äåíü Ïåðåìîãè ñâÿòêî-

âèé êîíöåðò íàðîäíèõ òà
çðàçêîâèõ êîëåêòèâ³â
ì³ñüêîãî Áóäèíêó êóëü-
òóðè.

«Ìóêà÷³âñüêà
Ðàòóøà»

«Адміністративні послуги:
спрощений доступ через пошту»

подарювання  незалежно від форм власності, які здійсню�
ють торгівлю товаром.

12. Реєстрація, перереєстрація ТЗ.
13. Видача тимчасового реєстраційного талону на право

керування транспортним засобом.
14. Видача довідки про відповідність технічного стану

автобусів перевізників�претендентів умовам перевезень.
15. Висновок про відповідність перевізників�претен�

дентів вимогам нормативно�правових актів у сфері без�
пеки дорожнього руху.

16. Видача свідоцтва про допуск транспортних засобів
до перевезення небезпечних ватнажів.

17. Державна  реєстрація земельної ділянки.
18. Надання довідки з держаної статистичної звітності

про наявність земель та розподіл їх за власниками зе�
мель, землекористувачами, угіддями (за даними форми
6�ЗЕМ).

19. Виправлення технічної помилки у  відомостях з дер�
жавного земельного кадастру, яка була допущена не з
вини органу, що здійснює його ведення.

20. Видача висновку про погодження документації із
землеустрою.

14 травня цього року в
Центрі поштового зв’язку №1
Закарпатської дирекції
УДППЗ «Укрпошта» старту�
вав всеукраїнський проект
«Адміністративні послуги:
спрощений доступ через
пошту». Наміри дирекції
УДППЗ «Укрпошта» 05.04.
2013 р. були підтримані го�
ловою Закарпатської ОДА, а
14 травня 2013 р. – і мером
міста Мукачева Золтаном
Золтановичем Лендьєлом.
Даний проект покликаний
розширити діючу регіо�
нальну мережу з надання
адмінпослуг за принципом
«єдиного вікна» та макси�
мально наблизити її до лю�
дини. Поштовики попіклува�
лися про своїх клієнтів і саме
тому за допомогою проекту
«Адміністративні послуги:
спрощений доступ через
пошту» дозволить громадя�
нину зекономити час на
оформлення субсидій, отри�
мання довідок і посвідчень.
У ході реалізації цього про�
екту перелік адміністратив�
них послуг буде покроково
розширюватися.

Спеціалісти центру послуг
при відділеннях поштового
зв’язку надають консультації

громадянам щодо оформ�
лення технологічних карток
та заяв, формують пакети
документів та надсилають їх
до муніципальних центрів
послуг. Після того у від�
діленні, з якого був надісла�
ний запит, клієнт отримує
необхідні документи – дові�
дки, посвідчення тощо.

Послугу можна буде отри�
мати навіть вдома. Для цьо�
го листоноша прийде до
громадянина додому, запов�
нить всі необхідні анкети.

Отже, будь�який громадя�
нин або суб’єкт господарю�
вання зможе через відділен�
ня поштового зв’язку:

1) отримати всю необхід�
ну інформацію та консуль�
тації стосовно адміністра�
тивних послуг;

2) відправити оформле�
ний пакет документів, необ�
хідних для отримання доку�
менту в рамках адміністра�
тивних послуг, поштовим
відправленням (лист, банде�
роль, посилка) з оголошеною
цінністю та описом вкладен�
ня на адресу служби «єди�
ного вікна», а потім отрима�
ти кінцевий документ також
через пошту (у поштовому
відділенні або через листо�
ношу).

Перелік адміністративних послуг:

Тож, запрошуємо Вас до відділення поштового зв’язку ознайомитися та скористатися новою
послугою за адресою:

 м. Мукачево, вул. Я.Мудрого,9 або за тел. (03131) 5=46=39, 2=12=31

У храмі працюватиме сестра Лідія, яка має дар
зцілювати людей і у 1999 році приїхала на Закарпаття
з Індії.

“Щодня у неї сотні відвідувачів з усього світу, і де�
сятки тих, хто залишається на лікування. І зрозуміло,
що з часом їх приходить усе більше і більше, і кількість
відвідувачів постійно буде рости. І наша задача – зро�
бити так, щоб їм було комфортно і сестра Лідія могла
прийняти всіх бажаючих”, – розповів Віктор Балога
після зустрічі у Павшині.

“Тому, з Божою допомогою, ми зобов’язані збудува�
ти для неї сучасний храм на 1 000 місць. Сьогодні по�
годили всі моменти і через тиждень�два приступаємо
до роботи. Хто має бажання – приєднуйтесь”, – наго�
лосив політик.

Ó Ïàâøèí³ çà ñïðèÿííÿ
Â³êòîðà Áàëîãè çâåäóòü

ñó÷àñíèé õðàì íà 1000 ì³ñöü

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎËIÒÒß!
15 òðàâíÿ ñâié 70-ði÷íèé

þâiëåé âiäçíà÷àº
ÒÎÂ×ÊÎ

Iðèíà Ïåòðiâíà.
Áàæàºìî íàøié äîðîãié

iìåíèííèöi ìiöíîãî çäîðî-
âÿ,âåñíÿíîãî íà-

ñòðîþ, íåâè÷åðïíî¿
æèòòºâî¿ íàñíàãè,  òåï-

ëà i çàòèøêó â ðîäèíi, ùîá
íàñòóïíi  ðîêè ó Âàøîìó æèòòi çà-
ëèøàëè òiëüêè ñâiòëi ñïîãàäè, äà-
ðóâàëè  ðàäiñòü, äîáðî, íàäiþ i áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ!

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



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333316  òðàâíÿ 2013 ð.

¹ 19 (971)¹ 19 (971)¹ 19 (971)¹ 19 (971)¹ 19 (971)

ñò.

Íå ïðîáóéòå æèòè â³÷íî, ó âàñ í³÷îãî íå âèéäå. (Ã. Øîó).

Слов’янські просвітителі
ØÀÍÎÂÍÀ  ÐÅÄÀÊÖ²ß!

Ãðîìàäê³ñòü ì³ñòà  ç³éøëàñÿ íà äóìö³,  ùîá
â öåíòð³  áóâ âñòàíîâëåíèé ìîíóìåíò îñî-
áàì,  ÿê³ ïðèñëóæèëèñÿ íàøîìó êðàþ âïðî-
âàäæåííÿì õðèñòèÿíñòâà é ïèñåìíèöòâà.
Ìîâà ïðî ïîñòàò³ Êîñòÿíòèíà (â ÷åíöÿõ
Êèðèëî)  ³  Ìåôîä³ÿ  –  áðàò³â  ïðîïîâ³äíèê³â
õðèñòèÿíñòâà.  Ñâÿòèòåë³ Êèðèëî ³ Ìåôîä³é
â³äêðèâàëè øêîëè ïðè öåðêâàõ ³ ïåðåêëàäàëè
ãðåöüê³ äóõîâí³ êíèãè íà ìîâó íàðîäó äî ÿêîãî
ïðèéøëè.  Õîò³ëîñÿ á á³ëüøå çíàòè ïðî íèõ
òà ïðî ³ñòîð³þ ñòâîðåííÿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ àçáó-
êè.

Íàä³ÿ ÖÎÍÅÂÀ, ì. Ìóêà÷åâî

Історичним досягненням і  найпереконливішим доказом
внутрішнього обов’язку  Святого Костянтина – Кирила є
створення і оформлення першої староболгарської азбуки –
глаголиці. При цьому, для її початкової підготовки, як і для
пізнішого написання праць в Моравії, він взяв до уваги
фонетичні  особливості саме староболгарської мови.

Перш ніж зануритися у подробиці досягнення Костянти%
на%Кирила, вважаємо за доцільне зробити одну вступну
попередню замітку.

Здається, що зусилля, зроблені до цього часу, щоб відпо%
вісти на питання для кого була створена болгарська азбука
і для кого були перекладені грецькі тексти болгарською
мовою, до цього моменту стояли під знаком певної уперед%
женості, умовності та непевності. Це знаходить чіткий вияв
у багаточисельних виразах з обмеженнями: “якщо” і “але”.
Одне повністю неупереджене дослідження могло б вийти
лише з припущення – (і тоді було б цілком природньо піддати
його критичній перевірці), що створення писемності все%
таки було задумане для тих, чия мова і мовні особливості,
якими він володів, були покладені в основу – тобто саме для
староболгар. Найпоширеніша точка зору, що нова азбука
Костянтина%Кирила була створена ним для полегшення
проведення моравської місії по суті не витримала критич%
ної оцінки і плину часу.

Костянтин%Кирило розробив болгаро%слов’янську азбу%
ку за власним рішенням без доручення і без покладеного на
нього обов’язку візантійською світською або церковною
владою. Нова азбука  не була необхідною для виконання
місіонерського завдання, адже її введенні поширення  ство%
рило додаткові  і абсолютно зайві труднощі.  Хоча латиниця
була знаком чужої, незрозумілої мови, якою до того часу
користувалися в Моравії, моравські книжники вже викори%
стовували латинське письмо. Навпаки, йому було б дивним
починати розробляти нову азбуку, яку ніхто не вимагав,
мовою,  якою він не володів, для країни, яку він не знав,  і
для народу, який не потребував писемності оскільки вже
володів такою, перевіреною часом, до того ж  такою гар%
ною, що використовує  її  і  зараз.

Нарешті, наступна поведінка Костянтина%Кирила показа%
ла, що він не мав інтересу пристосовувати свою азбуку до
моравської мови. Він би неодмінно зробив це, якби азбука
була б задумана для моравців,   навіть попередньо він зміг
би це зробити,  оскільки посланці Ростислава повідомили
його ще в Константинополі. Нарешті в Моравії він мав би її
закінчити, оскільки там він також зробив переклади. Його
азбука  залишилась незмінною, тобто непридатною для
мови морз: Залишається лише погодитись,  що вона була
створена саме для староболгарської мови, тобто для ста%
роболгар.

ЯКУ  АЗБУКУ ТРЕБА БУЛО ВИБРАТИ
КОСТЯНТИНУ�КИРИЛУ У ПІДГОТОВЦІ

ДО  МОРАВСЬКОЇ МІСІЇ ?
Якщо припустити, що Костянтин%Кирило хотів або пови%

нен був виконати   покладену на нього моравську місію в
інтересах своєї країни,  свого імператора і свого патріарха
і за якоюсь причиною витіснити відоме в його місіонерській
області латинське письмо, тоді йому треба було б діяти по%
іншому. Йому слід було б ввести відоме йому та загально%
прийнята в багатьох країнах у той час грецьке письмо. На
перший погляд це письмо було б таким недоречним своєю
метою,  як і латинське, але могло як і  інше з невеличкими
змінами бути придатним.  Єдине,  що це було б в інтересах
тих, які поклали на нього цю місію. При цьому імператор
намагався поширити область свого впливу на відміну від
франкської держави, а патріарх – розповсюдити свою юрис%
дикцію на область,  на яку претендували франкські  єпіско%
пи, які  займалися там місіонерською діяльністю.

ДЛЯ КОГО КОСТЯНТИН�КИРИЛО СТВОРИВ
СВОЮ АЗБУКУ ?

Створене Костянтином%Кирилом, якщо це взагалі повин%
но було мати мету і сенс, могло бути задумане народною
мовою без писемності,  якою він володів досконало, для
країни, яка, на думку Костянтина%Кирила, незалежно за яких
причин, але як єдиний вийняток в Європі не повинна була
вживати жодної з двох існуючих з давніх часів писемностей
(латинської або старогрецької).

Костянтин%Кирило,  як філософ, дипломат, церковний діяч,
політик можливо міркував над сенсом і наслідками свого
наміру, він повинен був знати, що створення ним писем%
ності  є політичною справою першої величини,  до того ж з
двох причин.  По%перше, він цим створить нездоланну пе%
решкоду щодо поширення візантійського культурного та
політичного впливу серед староболгар та  інших слов’ян.
По%друге, входить у конфлікт з питання догми про три%
мовність, як з Константиполем так і з Римом.

Костянтин%Кирило народився і виріс у місцевості, де
разом з грецькою вживалася і  староболгарська мова. Він
володів двома мовами, але пізніше писав лише  болгар%
ською.  Азбука була розроблена на основі староболгарсь%
ких фонетичних особливостей і її творець до того часу на
знав інших слов’янських мов і народів і не мав до них ніяко%
го відношення.

Нам важко уявити,  що він не міг би не розробити  глаго%
лицю  болгар не  інакше, як з метою створення для них
писемності. Немає навіть найдрібнішої  альтернативи для
цього припущення.

Болгарською мовою розмовляли  і  в північних,  і  в за%
хідних візантійських провінціях на Балканах. Введення нової
азбуки у Візантії було б неможливе:  ні  імператор,  ні патр%
іарх, ні місцевий грецький клір не допустили б нову пи%
семність,  яка б зміцнила болгар. Однак Костянтин%Кирило
розвинув і упорядкував староболгарську мову,  як богослуж%
бову літературну мову.

ДАТУВАННЯ  АЗБУКИ
Ми маємо два наступних опорних пункти для визначання

дати створення першої слов’янської азбуки:
а) переклади,  з якими Костянтин%Кирило відправився у

863 році до Моравії, були написані  за допомогою нової
азбуки. Відповідно ця писемність спочатку повинна була
бути винайдена;

б) Чорноризець Храбр, майже сучасник слов’янських
апостолів,  єдиний вказує дату появи азбуки % 6363 рік від
“створення світу” вік, напевне,  знав більше відносно часу
її оголошення;

Але щоб розібрати позицію і наміри Костянтина%Кирила
перш за все є важливим, коли  і чому він вирішив її створи%
ти, а не питання про час її виникнення?

Якщо вказану Чорноризцем Храбром дату походження гла%
голиці, тобто 6363 рік, вирахувати відповідно до нашого
літочислення, то не слід забувати, що тодішній час мав дві
різні  системи літочислення “від створення світу”;

а) Візантійська система літочислення.
За цією системою від вказаної дати слід відняти 5508,

щоб дійти до нашого виміру часу. За цією системою раху%
вали роки у Візантії та на Балканському півострові.

Христо РОГЛЄВ – віце�президент Товариства
“Україна�Болгарія”

Закінчення читайте в наступному номері.

За рік до ювілею є сенс  помірку%
вати про його прозирання майбут%
нього України,і ширше –про украї%
нську мрію  поета і в її загальнона%
ціональному, і в індивідуальному
вимірі.

Сила шевченківської уяви, як
відомо,  в часи дитинства стиму%
лювалася такими чинниками:
схильність до самотності, по%
таємність, зосередженість на житті
свого внутрішнього «Я», виняткова
емоційна вразливість. Десь тоді, у
дитячі роки,  Тарас чув перекази
про заховані гайдамаками  скар%
би, чув легенду  про Звенигору, з
вершини якої у час небезпеки  лу%
нав тривожний дзвін, — і згодом,
у 1843%му році митецька фантазія

МРІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(До 200�ліття від дня народження)

поета трансформувала ці історії в
надзвичайну містку метафору,
символ  скарбу, якого дошукують%
ся вороги України,— проте розшу%
кати не можуть.  Щодо дітей
матері%України, то вони слід до
скарбу загубили, хоча, вірить поет,
не назавжди.

Åõ, ÿêáè-òî,
ßêáè-òî íàéøëè òå,

     ùî òàì ñõîðîíèëè,
Íå ïëàêàëè á ä³òè,

ìàòè íå æóðèëàñü.
Це рядки з вірша «Розрита мо%

гила», той%таки мотив захованого
скарбу є і в поемі%містерії «Вели%
кий льох». І в обох творах ідеться
про символ  національної волі—
здавалося б , загубленої на хист%
ких дорогах історії. Проте ні, каже
поет, «старі батьки» до пори до
часу заховали  той скарб, і рано чи
пізно він буде  віднайдений.

Тут варто нагадати, що «Розрита
могила» і «Великий Льох» були на%
писані Тарасом Шевченком у пору
його «трьох літ», коли  в поета з’я%
вилося відчуття його особливого

призначення. Повернувшись в Ук%
раїну після 14 років розлуки, він
побачив не вимріяну уявою, а ре%
альну Україну, що постала перед
його очима великою руїною. Кар%
тина майже цілковитої загибелі
нації не могла не приголомшити
поета.

Відчуття свого особливого при%
значення, що пробудилося в Шев%
ченкові  в 1843%1845 рр. означало,
що він мусив  стати голосом  німої
Країни, мусив сказати за всіх , здо%
лати власний відчай, засвітити
вогонь національного ідеалу, про%
клясти таємних і відвертих ворогів,
роздмухати іскру любові  в кожно%
му , в кому вона ще жевріла.

А тим часом…
В Україні  в день 199%ї річниці

народження поета у його родин%
ному селі Моринцях на Черкащині
на вірші  Тараса Шевченка влада
наклала табу. Сільський голова
заборонив  місцевій старшоклас%
ниці читати Кобзареву «Розриту
могилу». Мотивував тим, що твір
—«занадто революційний».

Вірш Великого Кобзаря, який за%
боронили  читати на його батьків%
щині, актуальний як ніколи!

ÐÎÇÐÈÒÀ ÌÎÃÈËÀ
Ñâ³òå òèõèé, êðàþ ìèëèé,
Ìîÿ Óêðà¿íî,
Çà ùî òåáå ñïëþíäðîâàíî,
Çà ùî, ìàìî, ãèíåø?
×è òè ðàíî äî  ñõ³ä ñîíöÿ
Áîãó íå ìîëèëàñü,
×è òè ä³òî÷îê íåïåâíèõ
Çâè÷àþ íå â÷èëà?
Ìîëèëàñÿ òóðáóâàëàñü,
Äåíü ³ í³÷ íå ñïàëà,
Ìàëèõ ä³òîê äîãëÿäàëà,
Çâè÷àþ íàâ÷àëà.
Âèðîñòàëè ìî¿ êâ³òè,
Ìî¿ äîáð³ ä³òè,
Ïàíóâàëà ³ ÿ êîëèñü
Íà øèðîê³ì ñâ³ò³,
Ïàíóâàëà… Îé Áîãäàíå!
Íåðîçóìíèé ñèíó!
Ïîäèâèñü òåïåð íà ìàò³ð,
Íà âñþ Óêðà¿íó,
Ùî, êîëèøó÷è, ñï³âàëà
Ïðî ñâîþ íåäîëþ.
Ùî, ñï³âàþ÷è, ðèäàëà,

Âèãëÿäàëà âîëþ.
Îé Áîãäàíå, Áîãäàíî÷êó,
ßêáè áóëà çíàëà,
Ó êîëèñö³ á çàäóøèëà,
Ï³ä ñåðöåì ïðèñïàëà,
Ñòåïè ìî¿ çàïðîäàí³
Æèäîâ³, í³ìîò³,
Ñèíè ìî¿ íà ÷óæèí³,
Íà ÷óæ³é ðîáîò³.
Äí³ïðî, áðàò ì³é, âèñèõàº,
Ìåíå ïîêèäàº,
² ìîãèëè ìî¿ ìèë³
Ìîñêàëü ðîçðèâàº…
Íåõàé ðèº, ðîçêîïóº,
Íå ñâîº øóêàº,
À òèì ÷àñîì ïåðåâåðòí³
Íåõàé ï³äðîñòàþòü
Òà ïîìîæóòü ìîñêàëåâ³
Ãîñïîäàðþâàòè,
Òà ç ìàòåð³ ïîëàòàíó
Ñîðî÷êó çí³ìàòè.
Ïîìàãàéòå, íåäîëþäêè,
Ìàò³ð êàòóâàòè.
Íà÷åòâåðî ðîçêîïàíà,
Ðîçðèòà ìîãèëà.
×îãî âîíè òàì øóêàëè
Ñòàð³ áàòüêè. Åõ, ÿêáè-òî,
ßêáè-òî íàéøëè òå, ùî
Òàì ñõîðîíèëè,
Íå ïëàêàëè á ä³òè, ìàòè
Íå æóðèëàñü.

1843 р.

Василь СОФІЛКАНИЧ,
Голова Мукачівського

об’єднання ВУТ «Просвіта»
ім.Т.Шевченка, почесний
громадянин м.Мукачева.



ÑÂÀËßÂÑÜÊÈÉ ÒÅÕÍ²×ÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ ÍÓÕÒ
ÎÃÎËÎØÓª ÍÀÁ²Ð ÑÒÓÄÅÍÒ²Â

НА 2013�2014  НАВЧАЛЬНИЙ РІК
денної та заочної форм навчання за спеціальностями:

    Експлуатація і ремонт обладнання харчо�
вих виробництв (денна і заочна);
     Монтаж і експлуатація електроустатку�

вання підприємств і цивільних споруд (денна
і заочна);
     Обслуговування комп'ютерних та інтелек�

туальних систем і мереж (денна і заочна);
     Виробництво хліба, кондитерських, мака�

ронних виробів та харчоконцентратів (денна
і заочна);
     Виробництво харчової продукції (денна і

заочна);
     Бродильне виробництво і виноробство

(тільки денне);
     Економіка підприємства (денна і заочна);
     Готельне обслуговування (тільки денна);
     Туристичне обслуговування (тільки ден�

на);

У КОЛЕДЖ ПРИЙМАЮТЬСЯ:
на денну форму навчання – особи з базовою за

гальною середньою освітою (9кл.) на 1
й курс, та
повною загальною середньою освітою (11 кл.) на
другий курс.

На заочну форму навчання – особи з повною за

гальною середньою освітою (11кл.) та профтехосві

тою.

Вступники з базовою загальною середньою осві

тою (9кл.) проходять вступні випробування з украї

нської мови (диктант) та математики (тести)

Вступники з повною загальною середньою освітою
(11 кл.) зараховуються до коледжу без вступних вип

робувань на конкурсній основі поданих сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних
досягнень з "Української мови та літератури", " Ма

тематики " або " Фізика " або " Географія " або        "
Історія України " або " Хімія ".

Вступники з повною загальною середньою освітою
(11 кл.), які отримали її до 2007 року(включно) мо

жуть зараховуватись до коледжу за вступними вип

робуваннями на заочну форму навчання.

Вступники з профтехосвітою відповідного напря

му зараховуються за результатами фахового вступ

ного випробовування.

Прийом заяв:
НА ДЕННЕ НАВЧАННЯ:

а) прийом заяв з 2 липня до 20 липня.
б) вступні випробування з 21 липня до 31липня
в) зарахування:
за державним замовленням до 11 серпня

за кошти фізичних та юридичних осіб до 25 серпня
НА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ ТА ІІ курс денного:
а) прийом заяв з 10 липня до 6 серпня.
б) вступні випробування  6 
 9 серпня, конкурс сер


тифікатів 10 серпня
в) зарахування на місця державного замовлення

до 15 серпня,за кошти фізичних та юридичних осіб
до 25 серпня.

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ:
1. Документ державного зразка про освіту (оригі


нал або його засвідчена ксерокопія)
2. Сертифікати 2008
2013 років  з "Української

мови та літератури", "Математики", або "Фізики"  для
спеціальностей: Експлуатація і ремонт обладнан�
ня харчових виробництв ;

Монтаж і експлуатація електроустаткування
підприємств і цивільних споруд;

Обслуговування комп'ютерних та інтелектуаль�
них систем і мереж ;

або "Історії України" для спеціальності  Економіка
підприємства (денна і заочна)

або "Хімії" для спеціальностей: Виробництво
хліба, кондитерських, макаронних виробів та
харчо концентратів; Виробництво харчової про�
дукції; Бродильне виробництво і виноробство;

або "Географія" для спеціальностей: Готельне об�
слуговування, Туристичне обслуговування

( для вступників з повною загальною середньою ос

вітою (11кл.))

3. Медична довідка за формою 086
о (оригінал або
її засвідчена ксерокопія)

4. 6 фотокарток розміром 3x4 см.
5. Копія ідентифікаційного коду.
6.Копія паспорта або свідоцтво про народження.
Встановлені законодавством України документи,

що дають право на пільги.
Прийом документів проводиться щоденно, крім

неділі.
Прийняті в коледж на денну форму навчання за


безпечуються гуртожитком і стипендією на загаль

них підставах.

На базі коледжу діє Свалявський регіональний на

вчально
науковий центр Національного університе

ту харчових технологій, де випускники коледжу ма

ють можливість продовжити навчання за обраною
спеціальністю та здобути повну вищу освіту за ско

роченим терміном.

Вступ до університету випускників коледжу без сертифікатів.
Адреса: 89300, Закарпатська обл., м.Свалява, вул. Духновича,6

Телефон/факс: (03133) 2�24�58, 2�20�88.
тел. 2�24�78.

Електронна адреса: stknuft@yandex.ru або stknuft@ukr.net
Ареса сайту: www.stknuft.com.ua
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Õòî ðà÷êè
íà ãîðîä³, à õòî

íà Ìåðòâîìó ìîð³…

Арсеній Яценюк, тимчасовий лідер української
опозиції, як всім відомо, претендує на статус ре

волюціонера і поборювача існуючого режиму, муж

нього захисника інтересів простого народу. Під час
рейтингових ток
шоу, виступаючи з екрану теле

візора, а також на мітингах в українських містах, він
так і прагне сподобатись «маленькому українцеві»,
розписуючись у любові та повазі до нього. Але у
соціальних мережах пан Яценюк очевидно вирішив
розслабитись, розраховуючи, що «маленький ук

раїнець» дурний і сучасними технологіями не во

лодіє. Чим же інакше пояснити викладене ним на
персональній сторінці у мережі «Фейсбук» фото,
на якому він, засмаглий і вгодований, позує з фе

шенебельного ізраїльського курорту на Мертвому
морі. У той самий час, коли «маленький українець»,
якого він начебто так любить і за чиї права бореть

ся, у цей самий час гарує на городі, сіючи й орючи,
аби прогодуватися. Хтось може завважити, мов

ляв, не депутатська це справа – в землі колупати

ся… Воно звичайно так, але ж, відповідно до ка

лендарного плану роботи Верховної Ради, 7 і 8
травня депутати мали працювати в комітетах, ком

ісіях і депутатських фракціях. Цей період є підго

товкою до пленарних засідань, які відбуватимуть

ся з 14 по 17 травня. Однак у графіку роботи комі

тетів парламенту, де зазвичай оприлюднюють по

рядок денний засідань, інформація про будь
яку
діяльність депутатів у комітетах 7 і 8 травня відсут

ня. А натомість ми бачимо депутата Яценюка на
відпочинку. Він зовсім не соромиться розміщува

ти таке фото, очевидно навіть і не усвідомлюючи,
що цим самим показує отому «маленькому україн

цеві» немаленьку дулю. Мовляв, махай лопатою, а
я поки відпочину. Наберуся сил для тяжкої бороть

би зі «злочинним режимом». А в цей час у опозиц

ійного депутата мало би бути чимало роботи, якщо
він, звичайно, справді опозиційний: використовуй
зручний момент – подавай та реєструй законопро

екти. Наприклад, щодо згортання пенсійної рефор

ми або відставки уряду, за які ти так ратуєш. Поки
твої опоненти відпочивають на морях – викорис

товуй слушну нагоду! Але ж ні, думає пан Яценюк –
чим я гірший за ненависних олігархів? Теж поїду на
модний курорт. Та їхав би нишком, але ж ні – мар

нославство не дає спокою. Треба, щоб друзі та знай

омі бачили. Що ж робити у цій ситуації «маленько

му українцеві»? На кого розраховувати, якщо той,
хто позиціонує себе як його захисник, замість ро

боти розважається на закордонних курортах? Во

чевидь розраховувати на самого себе. Копати та
орати, але не забувати, що вила та граблі в нашій
країні – це не лише сільгоспінвентар…

Андрій ГРОМНІЙ, журналіст

ÄÎÐÎÃÈÉ
ÎÄÍÎÊËÀÑÍÈÊÓ

1952-1963 ðð.!
Ùèðî â³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì

çàê³í÷åííÿ ÑØ ¹ 20 â ì. Ìóêà÷åâ³.
Ñïîä³âàºìîñÿ íà çóñòð³÷ 24 òðàâíÿ î

9.00 ãîä. ó ïðèì³ùåíí³ ð³äíî¿ øêîëè íà
ñâÿò³ îñòàííüîãî äçâîíèêà.

Êîíò. Òåë. 050-5586314, 050-3178776

Ôèðìà «Àóäèò» òà ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåðîâ» ïî-
çäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïðåêðàñíóþ æåíùèíó,
÷óäåñíóþ ïîäðóãó, çàáîòëèâîþ ìàìó è õîðîøóþ
êîëëåãó

Ëàðèñó Àëåêñàíäðîâíó ÌÓÇÛÊÓ.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, ëþá-

âè, äîáðà è Áîæüåãî Áëàãîñëîâåíèÿ.
Õîòèì ñåãîäíÿ ïîæåëàòü

è íåæíîñòè, è ñ÷àñòüÿ,
×òîá áîëüøå ðàäîñòè âñòðå÷àòü

  è îáõîäèòü íåíàñòüÿ,
×òîá áîëüøå áûëî òåïëûõ äíåé,

äîáðà, òåïëà, óëûáîê…
Ïîáîëüøå ïðåäàííûõ äðóçåé,

ïîìåíüøå ñë¸ç, îøèáîê…
Ïóñòü ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî,
Ïóñòü â ýòîò äåíü èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû!
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè, äîáðîãî

   çäîðîâüÿ, âåñåëûõ äíåé,
Îãðîìíåéøåé ëþáâè!!!

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåãè ôèðìû «Àóäèò»,
 ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåðîâ»

ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
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Äîðîãà äî óñï³õó çàâæäè ïåðåêðèòà íà ðåìîíò. (N.N.)

ÍÀØÀ ÀÍÊÅÒÀ
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Кожен, хто приходить у цей світ, має що йому сказати, кожному дається можливість додати щось індивідуальне і неповторне,
збагатити його змінюючи на краще своїми вчинками, думками, словами… Інколи дивуєшся, яких духовних багатств, яких скарбів,
яких дарів може здобути людина за своє життя, коли не промчиться по ньому на потужному легковику, обляпуючи оточуючих бриз$
ками з калюж, не обдаючи курявою, а рухається так, щоби не пропустити нічого важливого, значимого, щоб і собі й людям було
приємно, корисно, красиво, достойно…

Невідомо, чи знав молодий інженер$механік, випускник Львівського політехнічного інституту, вперше переступаючи поріг про$
хідної Мукачівського верстатобудівного заводу імені Кірова в Кольчині, що доведеться йому прожити не одне життя, що спілкувати$
меться з великою кількістю людей, що служіння мукачівцям зобов'яже  його бути особливо відповідальним і перед собою і перед
тими, для кого призначені його, інженера$механіка, головного інженера, заслуженого машинобудівника Української РСР (посвідчення
№ 17), голови Мукачівської міської ради, першого секретаря міськкому КП України, заступника директора Мукачівської лижної
фабрики, а нині – старійшину роду Костурів,  про особливу  прихильність до нього долі?

Сьогоднішній гість редакції міськрайонної газети "Мукачево" Михайло Петрович КОСТУР $ людина  мудра, проста, закохана у
природу, турботливий і люблячий чоловік, батько, дідусь, який з'явився на цьому світі, аби зробити його добрішим, теплішим, щирі$
шим…

– Як Ви самі представилися б на$
шим читачам?

– Селянський син, який здобув спец�
іальність інженера�механіка, став  гро�
мадсько�політичним діячем, а сьогодні
– ветеран праці Михайло Петрович
Костур.

– Ваш улюблений колір, запах,
продукт, напій?

– Ніжна зелена трава, що встеляє
квітучий сад. Люблю червоні гвоздики
й такі ж оксамитові темно�червоні тро�
янди. Обожнюю запах квітучої липи, бо

пахне медом, випромінює у світ  здо�
ров'я. Перевагу віддаю домашньому
сирові, овочам, фруктам. Для мене
кращого, аніж компот із сухофруктів �
не існує.

– Чим для Вас пахне дитинство?
– Літом, сонцем, Дністром, у водах

якого  ми купалися аж до перших за�
морозків. А ще запам'яталося гарбузо�
вою кашею на молоці й драниками з
картоплі…

– Щастя  –  це ... що? Ви щаслива
людина?

– Ще з шкільної лави запитував
себе: що таке щастя? Сьогодні, з
віддалі прожитих років бачу, що кожен
розуміє щастя по�своєму. Хтось щас�
ливий бо має гроші, інший щасливий
тим, що знайшов роботу, третій – ра�
дий, бо має щасливу сім'ю, дітей. Не
розумію юнаків і дівчат, які почувають�
ся нещасними. Молодість – це вже
щастя. Ось і творіть за її допомогою
свою долю. Як на мене,  щастя – це
гармонія здоров'я, улюбленої роботи,
благополучної сім'ї, друзів, можливості
віддаватися улюбленому заняттю. Я
щасливий, бо не шкодую за прожитим,
щасливий, бо поряд зі мною іде по
життю, моя прекрасна, чудова дружи�
на Лідія Григорівна з якою ми вирости�
ли порядних синів Петра й Максима,
задоволені невістками  – двома Окса�
нами, онуками Петром, Ксенією (як і
бабуся – майбутній медик) Владиком,
і, найменшим – Михайлом, який ще
школяр і дуже співочий, займається в
хоровій школі хлопчиків та юнаків, яку
створив заслужений діяч мистецтв Ук�
раїни Володимир Волонтир.

– У чому Ви бачите сенс життя?
– З дитинства й у школі, інституті

мене вчили бути добрим, чуйним, над�
ійним товаришем і другом. Ідеологія у
нас була така: один за всіх, усі за одно�
го. Ми ніколи не кидали друзів у біді.  У
тому числі й зарубіжних. Дивує, що 22
роки ми не можемо визначитися в чому
смисл української ідеї?  Я вважаю, що
ідея нормальна – побудувати неза�
лежну державу. Так будуймо, усі, гур�
том. Не на мітингах, не на трибунах,
не в пошуках таких "відданих друзів",
які прийдуть і її нам побудують. В пору
реставрації капіталізму таких не знай�
деться у цілім світі. Тож нам треба са�
мим, поки остаточно не збідніли, взя�
тися за велику справу розбудови дер�
жави – гуманної, демократичної, для
простих людей, а не тих, хто дорвався
до влади й не може зупинитися в при�
множенні наживи. І не треба плака�
тись. Сльози –  то остання зброя без�
силих, приречених. Треба навчитися
свій біль тримати у собі і йти до людей
чистим, піднесеним, з любов'ю. І чим
буде більше в нашому суспільству та�
ких, тим швидше ми вийдемо з глухого
кута, куди самі себе загнали.

– Що таке, на Вашу думку, любов?
– На любов дивлюся, як на  багатог�

ранний фактор. Тут знаходяться сто�
рони і дитячої любові до рідних, і лю�
бов до природи,  до вчителів, до праці,
школи, наук, до обраної професії…
Відтак іде юнацька любов, до коханої,
чоловіча – до дружини, до сім'ї, батьк�
івської хати, рідної сторони, Вітчизни,
свого народу… Все в житті починаєть�
ся з любові, у тому числі й кохання.
Любов у людському суспільстві є див�
ною силою, яка  здатна творити чуде�

са. Усяка любов істина  й прекрасна,
але тільки тоді, коли вона в серці, душі.

– Ви добре пам’ятаєте найщасли$
віший день свого життя? А найнеп$
риємніший?

–Найщасливішим днем у своєму
житті вважаю той, коли мене, сільсько�
го юнака з Підгірців, Миколаївського
району, Львівської області зарахували
в студенти Львівського політехнічного
інституту. Зауважу, що приймали тоді
без блату, не за гроші, а виключно за
знання. Були й інші радісні події у моє�

му житті: одержання атестату зрілості,
диплома про вищу технічну освіту, од�
руження, народження синів.  Та моя
перша перемога на вступних іспитах �
окрилила на все життя. Я повірив у свої
сили, мені додалося наполегливості…
А найнеприємнішими  в моєму житті
стали  дні,  коли проводжав на вічний
спокій найрідніших мені людей.

– Чого Ви ні за що не зможете про$
бачити іншим людям?

– Зради. Сократ казав, що найвища
мудрість  –  своєчасно розпізнати
зрадника. А вони вміють маскуватися
дуже ретельно. Говорять одне, дума�
ють інше, роблять третє. Чи не тому на
шаблі польського короля Яна Собесь�
кого було вигравірувано напис на ла�
тині: "Зрадливих друзів бережись сам,
а від недругів врятую тебе я".

– Як Ви сприймаєте християнську
заповідь: «Возлюби ворогів своїх»?

– Пробачити – не означає забути.
Пробачити ворогові – вчинок гідний
справжньої людини. Полюбити своїх
ворогів може тільки Бог. Колишній  пре�
зидент США Джон Кеннеді сказав:
"Прощайте ворогів своїх, але не забу�
вайте їх імен"… До речі, не вберігся від
них, і був убитий у Далласі.

– Щось може довести Вас до сліз?
–  Втрата близьких, передача "Жди

меня", гарна класична музика… Я лю�
дина  емоційна…

– Якими якостями треба володіти,
щоб досягти успіху? Чи є у Вас осо$
биста формула успіху?

– Треба навчитись працювати  напо�
легливо,  працювати  від душі і серця. А
ще треба прислухатися до людей,
враховувати їх думку. Бо мудрішого за
людей порадника, аніж наш народ � не
буває. Найкраще той досвід переда�
вав нам, молодшим колегам,  перший
секретар Закарпатського обкому
партії, виходець із народу, Юрій Васи�
льович Ільницький. Його авторитет був
справжній, до його мудрої думки при�
слухалися  й керівники сусідніх держав
� Угорщини, Чехословаччини… З ним
працювати було легко, бо мав він ве�
личезний практичний досвід, а ще був
надзвичайно відповідальною, неорди�
нарною особистістю – зі своїми прин�
ципами –  все для людей, для їх блага
� зі своїм досвідом,  прагматичними
підходами, баченням перспективи. На
жаль, не всім наступникам Юрія Васи�
льовича вдалося піднятися до його
рівня, і подолати власні амбіції. Дося�
гає визнання той, хто є плоть від плоті,
кров від крові свого народу, хто робить
усе можливе, аби простим людям жи�
лося краще, багатше…

– Чи є у Вас особиста формула
успіху?

– Так. Для мене успіх започаткував�
ся тим, чому навчили мене рідні вдо�
ма, вчителі в школі, викладачі в інсти�
туті, трудовий колектив верстатобуд�
івного заводу  в пору  мого становлен�
ня. Успадковане я щедро використо�
вував у своїй практичній роботі. Де б я
не працював, завжди дбав, щоб мій
труд був у радість людям. На всіх ділян�
ках своєї практичної роботи я відчував
величезну відповідальність за доруче�

ну справу. А ще я був дуже вимогливий
до себе та до підлеглого колективу.

Трудячись на посадах другого сек�
ретаря міськкому партії, голови Мука�
чівського міськвиконкому, обіймаючи
посаду першого секретаря  міськкому
КП України, я прагнув робити усе мож�
ливе, щоб місто над Латорицею роз�
вивалося багатогранно, у мікрорайо�
нах зростали багатоповерхові будин�
ки, споруджувалися медичні заклади,
школи, дитсадки, реконструйовували�
ся фабрики й заводи. Для нарощуван�

ня темпів крупно панельного  будів�
ництва,  в Мукачеві, уперше в області,
було споруджено й задіяно завод буд�
івельної індустрії. На околицях Мука�
чева  було збудовано заводи  комплек�
тних лабораторії, керамічної плитки,
лижну фабрику, виробниче трикотаж�
не об'єднання "Мрія"… не забували й
про культуру. В стислі строки надбуду�
вали третій поверх над Центральною
бібліотекою, спорудили Будинок шко�
лярів, міський стадіон із спортивним
комплексом… А, найголовніше, у Му�
качеві з кожним днем виникала потре�
ба у робітниках, хоч їх кадри готували
в кількох профтехучилищах. Біля кож�
ного підприємства висіли великі ого�
лошення про терміновий прийом на
роботу, де перелічувалося півтора й
більше десятків професій.

І ще. Щороку в місті справлялося до
тисячі новосіль. Квартири мукачівці від
держави одержували безплатно.

– Яку роль у Вашому житті відігра$
ють гроші?

– "Є речі, набагато важливіші від гро�
шей…" казав відомий французький
письменник Проспер Меріме. Так, за
гроші не купиш здоров'я, не даси ха�
баря смерті, не придбаєш кохання,
справжню дружбу, вірних товаришів…
Сьогодні, коли ми говоримо, що "бу�
дуємо ринкові відносини", тобто по�
вертаємося до дикого капіталізму, на
жаль, гроші, особливо впродовж ос�
танніх років, для нас, українців, стали
темою гостро актуальною і болючою.
Бо коли ще два десятки років тому
відносні матеріальні статки мали всі
громадяни України, то сьогодні … одні
занадто багаті, й вболівають за свої
інвалютні вклади в банках Кіпру та
інших зарубіжних банках, інші � шука�
ють гривні, щоб придбати ліки, на
жаль, часто фальсифіковані, або купи�
ти паляницю "хліба насущного". На
мою думку,  в кожної людини має бути
грошей стільки, щоб забезпечити їй
скромне й гідне життя. Розкоші � це не
від Бога… Гроші не мають права брати
верх над людиною.

– Що для Вас означає бути
вільним?

– Ще з курсу філософії пізнав, що
абсолютної волі людина мати не може.
Ні від суспільства, ні від сім'ї, трудового
колективу… Але побути на самоті зав�
жди може. Піти в ліс, поспілкуватися з
природою, посидіти на березі річки,
озера, лісового струмочка. Збирати
ягоди, гриби… Це і є той момент, коли
забуваєш про все, відпочиваєш, насо�
лоджуєшся "вільною волею".
Зміцнюєш імунну, душевну, фізичну
системи. Триває це не довго. Бо через
якийсь час тебе тягне до сім'ї,  робо�
ти… І обов'язки нагадують про себе.

– Чи відчуваєте Ви страх перед
смертю?

– Думаю, що немає на світі людини,
яка б не відчувала страху перед смер�
тю. Але все залежить від виховання.
Можна навчитись дивитися смерті у
вічі, можна виховати в собі презирство
до смерті. А можна навчитися усвідом�
лювати про неминучість смерті й праг�

нути зробити якомога більше добрих
справ, які залишиш людям у спадок
після своєї смерті. Я особисто страху
перед смертю не відчуваю. Але пожи�
ти хочеться якомога більше років.

– Ви ніколи не замислювались
над тим, чи є життя після смерті?

– На жаль, ще ніхто не повернувся з
того світу й не повідав про порядки в
загробному житті. Святе письмо вчить,
що життя є, але не фізичне, а душев�
не. Душа людини безсмертна, як і
справи її. І чим більше людина зроби�

ла доброго для інших, тим величніший
пам'ятник залишить після себе на
землі.

– Що Ви вкладаєте у поняття доб$
ра і зла?

– Для людини мало – не робити зла.
Треба й про добро дбати. І не тільки
для себе. Добрі вчинки мають бути
спрямовані до всіх, хто тебе оточує, з
ким спілкуєшся. Після закінчення
Львівського політехнічного інституту я
прийшов працювати у відділ головно�
го технолога Мукачівського верстато�
будівного заводу імені Кірова, відтак
працював старшим інженером механ�
ічного цеху, потім трудився головним
інженером підприємства. Всюди на�
лаштовував колектив на успіх, спільно
досягали його. І так все життя. Це доб�
ро. Бо воно йшло на благо всім. Не
тільки колектив заводу імені Кірова,
продукцію якого знали у більш як чоти�
ри десятках  країн світу, але й усе роб�
ітниче Мукачево, кожен трудівник пра�
цювали так, щоб зростав добробут
кожної сім'ї.  Усе, чого вдалося тоді до�
сягти, заслуга, перед усім, тисяч не�
втомних трудівників Мукачева, які лю�
били, і, впевнений, люблять і сьогодні
своє рідне місто, свій край, свою зем�
лю і самовідданою працею творили і
творять її добро.

Зло – протилежність добру. Зло
здатне породжувати тільки зло. Чека�
ти від його носіїв чогось доброго, пут�
нього не варто. В цьому переконали�
ся з тих пір, як тільки послухалися
підступних носіїв зла, які розрушили
країну, непорушну, братню єдність
народів, і сьогодні,  із завидною вперт�
істю,  сіють розбрат між нас. А де панує
розбрат, єдності не жди.  Хаос і анар�
хія керованими не бувають.

– Вас часто  зраджували?
– Траплялося. І не раз. Дивувався,

коли бачив між зрадниками тих, хто
ще вчора клявся в дружбі, відданості. Я
забув про зраду. А імена зрадників …
Втім, підходять, каються, виправдову�
ють  себе. Але, як кажуть у народі, чор�
ного крука � не відмиєш до біла.

– Що Вам допомагало долати пе$
ріоди повного відчаю?

– Кращих ліків аніж праця, наполег�
лива, творча від відчаю  людина ще не
винайшла. Руки працюють, часто,  чи�
сто механічно, а в голові рояться дум�
ки,  як у комп'ютері,  програються сотні,
тисячі варіантів. І вихід знаходиться.
Тільки не слід опускати рук. Мудро
сказали Ільф і Петров "Порятунок по�
топаючих, справа рук самих потопа�
ючих". Треба не панікувати, не падати
у відчай. Шукати і знаходити.

–  А взагалі, чи існує Бог?
– Так, вищий Розум, безумовно є.

Його по різному називають. Нам мил�
іше й зрозуміліше називати Його Бо�
гом. Він є.

– Чи траплялися у Вашому житті
чудеса?

–  Так. При вступі в інститут у білеті  з
фізики було питання. Відповідь на ньо�
го  знаходилася у зносці  на одній із
сторінок підручника. Я ту зноску пере�
читав і запам'ятав. До речі, це питання

було ключовим, і екзаменатор оцінив
мою відповідь належно.  Одержав
"відмінно". А міг же не читати тієї знос�
ки. Або міг не піти на молодіжний вечір.
Тоді б не зустрів своєї милої, чарівної,
доброї, прекрасної, дарованої мені
Богом, половинки. А так з своєю ненаг�
лядною Лідією Григорівною живемо,
скоро піввіку,  в мирі й злагоді, в любові
і взаємодопомозі. Коли мене сини за�
питали на якомусь ювілеї, в чому сек�
рет нашого щастя, я їм сказав тихень�
ко,  щоб невістки не почули: "Сини мої,

жінкам треба влаштовувати 8 Берез�
ня кожен день, а не раз на рік".

– Скільки часу Ви змогли б прожи$
ти на безлюдному острові і що взя$
ли б з собою?

– Пройшовши дідусеву школу, який
навчив мене багатьом домашнім ре�
меслам,  я, захопивши з собою найне�
обхідніший інструмент, міг би прожити
багато років. Але жив би там, доки б не
знудьгувався  за … сім'єю,  суспіль�
ством…

– У яку епоху Вам хотілося б жити
і з ким з представників тої епохи
спілкуватися?

– Хотілось би повернутися у радянсь�
ке суспільство, де панував принцип:
"Людина людині друг, товариш і брат".
Сьогодні бачимо, що то було найспра�
ведливіше суспільство. Усі мали гаран�
товану роботу, могли безплатно вчи�
тися, лікуватися, відпочивати…  Хотів
би поспілкуватися з численним заго�
ном передовиків виробництва, з на�
шою мудрою і терплячою інтеліген�
цією…  Бо з ними ділив успіхи, і, на
жаль, інколи й негаразди на шляху до
нових економічних здобутків.

–  Як Ви вважаєте, краса справді
може врятувати світ?

– Краса людської гідності. Людина
має бути красива в труді своїм,
творчім, піднесеним до мистецтва.
Врятувати від бездуховності можуть
висока мораль,  наше мистецтво, без�
смертна класична музика, народні
пісні,  християнська віра… Гола ж кра�
са, роздягнутих дівчат на подіумах,
думаю, світ не врятує.

– На завершення: на яке запитан$
ня Вам хотілося б відповісти?

– Наше суспільство має  амбітні пла�
ни на майбутнє. Тішимося думкою, що
вони неодмінно здійсняться. Знаю, що
труднощі будуть переслідувати мене,
бо не все одразу звершиться, але рук
не опускаю. Тепер сповнений натх�
нення досягти успіху в  улюбленій
справі  –  бджільництві. Хотів би щоб
бджолиним  цілющим продуктом, їх, на
диво злагодженою колективною
діяльністю, моя Лідія Григорівна лікува�
ла (вона ж за фахом медик), звичайно
безплатно, повертала, зміцнювала
здоров'я пацієнтам. Вичитала вона
результати найновітніших досліджень
про те, що біополе бджіл здатне  по�
правляти здоров'я людей, бо надзви�
чайно активно бореться з недугами.

А ще мрію, що  підприємства, які
борються і виживають, привернуть до
себе, свого повчального досвіду  гострі
пера журналістів, працівників радіо й
телебачення, аби зростало число
підприємств, які перебороли кризу,
звелися з колін. Тоді, я в цьому твердо
переконаний, і нерішучі й розгублені
пішли б за передовиками.  Ось на за�
питання: "Як це вдається робити в пра�
вофлангових колективах?", я би охоче
відповів. Бо добре знаю готовність
кожного мукачівця працювати чесно,
самовіддано в інтересах рідного міста.
Впевнений, що труднощі тільки тоді
здолаємо, коли серця наші будуть не
байдужі до чужої біди.
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ÍÀÉÊÐÀÙ² ÏÎÁÀÆÀÍÍß ÞÂ²ËßÐÓ!
Ôóòáîëüíà ãðîìàäñüê³ñòü ì. Ìóêà÷åâà â³òàº
ÆÁÎÐÓ Ãåîðã³ÿ Âàñèëüîâè÷à

ç 60-ð³÷÷ÿì.
Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ñïîðòèâíîãî äîâãîë³òòÿ.

Ç ïîâàãîþ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó
Íàñêàëîâ Â.Á.

18 òðàâíÿ â ñóáîòó íà âåñ³ëüíèé ðóøíè÷îê ñòóïàþòü

Ñòåïàí Ãîðäóáåé òà Íåëÿ Ãîíàê.
Äîðîã³ íàø³ ìîëîäÿòà, ç ïðèâîäó  öüîãî ÷óäîâîãî ³ õâèëþ-

÷îãî âàøîãî ñâÿòà, ïðèéì³òü íàø³ ïðèâ³òàííÿ ³ ïîáàæàííÿ:

1.Голіш Василь Юрійович – 1947 р.н.
2.Матлій Розалія Юліївна – 1919 р.н.
3.Шітев Зигмунд Зигімундпвич – 1956 р.н.
4.Варга Адальберт Адальбертович –1946 р.н.
5.Дяченко Катерина Дмитрівна –1955 р.н.
6.Пуга Марія Михайлівна – 1949 р.н.
7.Мучичка Тибор Юліусовйч –1926 р.н.
8.Мальцєв Олександр Васильович –1941 р.н.
9. Кокош Д'єрдь Петрович – 1942 р.н.
10.Кудряшов Віктор Миколайович – 1947 р.н.
11.Василенкова Олена Михайлівна – 1928 р.н.
12.Полянкай Ласло Ласлович – 1940 р.н.
13.Футинець Ганна Юріївна – 1923 р,н,
14.Мартин Етелла Андріївна–1951 р.н.
15.Юричко Іван Іванович –1946 р.н.
16.Гомонай Йолана Іванівна – 1939 р.н.
17.Тракслер Томаш Юлійович – 1956 р.н.
18.Пилипанинець Маргарета Михайлівна – 1929 р.н.

Â²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜ
ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 06.05.2013 р.  по  12.05.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

ÊÐÅÑÒÍÛÉÊÐÅÑÒÍÛÉÊÐÅÑÒÍÛÉÊÐÅÑÒÍÛÉÊÐÅÑÒÍÛÉ
ÕÎÄÕÎÄÕÎÄÕÎÄÕÎÄ

По Милости Божией и
благословению Высоко�
преосвященнейшего Фе�
одора Архиепископа Му�
качевского и Ужгородс�
кого в 5.30 (киевское вре�
мя) 19 мая 2013 г.  в
честь праздника Святых
Жен�мироносиц состо�
ится  Крестный ход
из Мукачева в  УспенсE
кий женский монасE
тырь с. Домбоки.

Место сбора –  Собор
Рождества Пресвятой

Богородицы
 (Росвигово)

Висловлюємо глибокі співчуття начальE
нику відділу працевлаштування та практичE

ної підготовки
Наталії Степанівні П’ЯТЦІ

з приводу тяжкої втрати –

смерті матері.
Розуміємо, як важко змиритись з втратою

дорогої людини. Поділяємо Ваше горе, суE
муємо разом з Вами, передаємо слова
співчуття і підтримки Вам і Вашим рідним.

Ректорат, профспілковий комітет, колектив
Мукачівського державного університету

Пам’ятає і низько вклоняється ветеранам
Великої Вітчизняної війни і  органів
внутрішніх справ Мукачівський міський
відділ міліції. Керівництво міськвіддіду
щороку вітає своїх колишніх працівників з
Днем Перемоги. Цей рік також не став ви�
нятком і напередодні правоохоронці при�
вітали літній людей з святом.

Це визначне свято гуртує багатьох людей
у їхньому прагненні віддати данину шани і
поваги героям фронту і тилу, серед яких було
чимало правоохоронців. Юні дівчата і хлопці
з перших днів війни стали на захист Батьк�
івщини – вони виборювали право на мирне
життя.

З нагоди 68�річниці Дня Перемоги керів�
ництво міськвідділу завітало до ветеранів,
колишніх працівників ОВС. Окрім вітальних
листівок, грошової премії і так званих
«пайків», які підготувало керівництво управ�
ління МВС України в Закарпатській області,
шановані пенсіонери були найбільше раді
зустрічі і увазі, проявленій до них.

Мукачівський міськвідділ нині опікується
долею, на жаль, тільки чотирьох ветеранів
Великої Вітчизняної війни – колишніх прац�
івників правоохоронних органів і робить все,
щоб життя захисників Вітчизни було гідне
їх бойовому і трудовому подвигу, щоб сол�
дати – визволителі, щодня, а не тільки у свя�
то, відчували повагу і турботу про них. Відтак,
мукачівські правоохоронці завітали до Олек�
сандра Тихоновича Галагана,  Володимира
Олександровича Небрата, Андрія Андрійо�
вича Горвата та Георгія Михайловича Стряп�
ко.

До прикладу, Олександр Тихонович Гала�
ган службі в  міліції віддав майже половину
свого життя – 38 років. У 18 років разом з
призивом до лав Радянської армії, молодо�

Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà Äíÿ Ïåðåìîãè ìóêà÷³âñüê³
ïðàâîîõîðîíö³ ïðèâ³òàëè âåòåðàí³â

го хлопця забрали на війну. Згадувати своє
життя чоловікові боляче. Лише жінка заспо�
коює чоловіка, витирає сльози, адже  Олек�
сандр Тихонович все пам’ятає, лише сказа�
ти важко. Зібравшись силами сказав, що
йому довелось перевозити 14 начальників
міліції, адже він працював водієм відділу
ресурсного забезпечення.  Сьогодні вете�
ран у 86 років прикутий до ліжка. Діти, внуки
та дружина – єдині, хто йому допоможе і
розрадить.

Ветерани,  побачивши  людей в погонах,
не стримали сліз. Та, як кажуть пенсіонери,
це сльози вдячності, що їх не забули, за них
пам’ятають. Адже їх, колишніх ветеранів,
стає з кожним роком менше і менше. Керів�
ництво міськвідділу м.Мукачева висловило
колишнім правоохоронцям – ветеранам
вдячність за чесну та самовіддану службу
заради майбутніх поколінь, адже саме такі
люди – приклад відваги та мужності.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ Ç 70-Ð²×ÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à ÒÅËË²ÍÃÅÐÀ –

ëþáèìîãî ÷îëîâ³êà, äîðîãîãî  áàòüêà, ä³äóñÿ, ïðàä³äóñÿ, øàíî-
âàíîãî  äðóãà, òàëàíîâèòîãî ïåäàãîãà, êîëèøíüîãî ìàéñòðà  âè-
ðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ  ÏÒÓ-7 ³ ÌÏË, ÿêèé  çà 40 ðîê³â  ïåäàãîã-
³÷íî¿ ðîáîòè  âèïóñòèâ 20 ãðóï ñïåö³àë³ñò³â-àâòîñëþñàð³â.

Ñåðäå÷íî  â³òàºìî Âàñ ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ ³ áà-
æàºìî  çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî, ùàñòÿ çåìíîãî, ðàäîñò³ â æèòò³ ³ Áîæî¿
áëàãîäàò³.

Íåõàé Âàñ Âñåâèøí³é áëàãîñëîâëÿº, à Ìàòè Áîæà îõîðîíÿº
â³ä çëà, õâîðîáè ³ æóðáè ³ ùåäðîòàìè íàä³ëÿº ñüîãîäí³, çàâòðà ³ çàâæäè!

Ëþáëÿ÷³ Âàñ ð³äí³ ³ äðóç³.

Ç ÄÎÑÒÎÉÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Ñâîº ïåðøå 60-ð³÷÷ÿ ó ö³ äí³ â³äçíà÷àº òàëàíîâèòèé ãîñïî-

äàðíèê, ïðåêðàñíà ó âñ³õ  ÿêîñòÿõ ëþäèíà, äèðåêòîð Çàêàð-
ïàòñüêîãî ðèáêîìá³íàòó

Âàñèëü ²âàíîâè÷ ÎËÅÊÑÈÊ.

Ø³ñòäåñÿò – íå ïðèâ³ä äëÿ ïå÷àë³,
Ø³ñòäåñÿò – öå çð³ë³ñòü çîëîòà.
Õàé äî ñòà, à ìîæå é äàë³,
Éäóòü, íå îçèðàþ÷èñü ë³òà.
Õî÷ áóëî òðèâîã â æèòò³ áàãàòî,
Òà íå áóäåì çãàäóâàòü ñóìíå,

Ùèðî â³òàºìî øàíîâàíîãî þâ³ëÿðà ³ áàæàºìî

Áî ãîðèòü â äóø³ ³ùå áàãàòòÿ,
Ùå âîãîíü ãîðèòü. Öå –ãîëîâíå!
Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî çè÷èìî ùèðî,
Ëþáîâ³ ³ ðàäîñò³, çëàãîäè é ìèðó,
Ëàñêè â³ä Áîãà, äîáðà â³ä ëþäåé
 Íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Ãàçåòà «Ìóêà÷åâî» –  Â.Äâîðíè÷åíêî, ².Õèìèíåöü.

ÙÈÐÎÑÅÐÄÍÅ
ÑÏÀÑÈÁ²!

Ç ïî÷óòòÿì âåëèêî¿ âäÿ÷íîñò³ çà
òåïë³, ùèð³ ïðèâ³òàííÿ âèñëîâëåí³
íà ìîþ àäðåñó ç íàãîäè ìîãî ï³ââ³êî-
âîãî þâ³ëåþ, âèñëîâëþþ ùèðîñåðä-
íå ñïàñèá³ óñ³ì, õòî ìåíå ïîçäîðî-
âèâ. Ùèðî âäÿ÷íà âàì çà òåïë³, ïðè-
ÿçí³, ï³äáàäüîðþþ÷³ ñëîâà. Íåõàé
áóäå ùåäðîþ íà óæèíîê ³ âàøà îñâ³-
òÿíñüêà íèâà, äîðîã³ êîëåãè-â÷èòåë³.
Òâîð÷îãî âàì íàòõíåííÿ, óñï³õ³â ó
ïðàö³, íàâ÷àíí³, ìî¿ ð³äí³ é ó÷í³.
Ì³öíîãî óñ³ì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ òà áëàãîäàò³ â óñ³õ ïðà-
âåäíèõ ä³ëàõ  â³ä Âîñêðåñëîãî Ãîñïî-
äà íàøîãî – ²ñóñà Õðèñòà.

Ç ùèðîþ âäÿ÷í³ñòþ –
Ìàð³àííà ßÐÎÂ, çàñòóïíèê

äèðåêòîðà ÇÎØ ¹ 20

Áëàãîñëîâëÿºì ëþá³ ä³òè,
Íà ùàñòÿ, çëàãîäó â æèòò³, –
Êîõàííÿ ö³íóâàòè âì³éòå,
Ëþäñüêó ïîâàãó – ïîãîò³â.
Â³äíèí³ âñå ä³ë³òü íàäâîº:
² ñóì, ³ ðàä³ñòü, ³ ñëüîçó
Êðàñó âèøíåâîãî ïðèáîþ
² ëèñòîïàäîâó ðîñó.
Õàé âàñ âåñåëêà îá³éìàº,
Êàëèíà òóëèòüñÿ äî ù³ê,
Õàé ñâ³òëó äîëþ ïðîâ³ùàº
Áàðâèñòèé âèøèòèé ðóøíèê.
Çà äíÿìè äí³ áóäóòü ñïë³òàòè
Æèòòÿ ïîäðóæíüîãî â³íîê.
Õàé âàì äàðóº Ä³âà-Ìàòè
Çäîðîâèõ, ãàðíèõ ä³òî÷îê.

ËÞÁÎÂ² ² ÙÀÑÒß ÍÀ ÂÑÅ ÆÈÒÒß!

Ëþáëÿ÷³ âàñ áàòüêè.
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Ëþäè, çàçâè÷àé, îäíå îäíîãî çàñëóãîâóþòü. (Æ. Ðîñòàí).

 У попередньому
номерi газети ми
вмiстили першу частину
розповiдi армiй�ського
журналiста майора у
вiдставцi В.Нагiрного
про пiзнавальне i вихов�
не значення Музею бой�
ової слави 149�ї вiй�
ськової бригади, який
розташований на тери�
торiї вiйськової частини
на вулицi Iлони Зрiнi в
Мукачевi.

 Нинi продовжуємо поча�
ту розповiдь.

 У Музея, як i в кожного
подiбного закладу,  також
є власна бiографiя. В  свiй
час, а це було 27 грудня,
1957�го   грудня наказом
тодiшньго командира
з’єднання гвардiї  гене�
рал�майора В.О.Жмаєва
на цьому мiсцi було
вiдкрито   Кiмнату бойової
слави, яка з часом, завдя�
ки  розширенню при�
мiщення набула статусу
Музею. На сьогоднi вiн
займає пять просторих
залiв, у яких розмiщено
для огляду сотнi рiзних
експонатiв, документiв,
зразкiв вiйськового спо�
рядження та зброї, стен�
дiв  з фотоматерiалами
тощо.

 Обовязки начальника
музею , починаючи з сiчня

ØÊÎËÀ ÏÀÒÐIÎÒÈÇÌÓ

1991 року, виконує стар�
ший прапорщик у вiд�
ставцi Г.В.Садовников –
невтомний подвижник у
цiй справi. Як i пiд час
штатної служби, так i
пiсля звiльнення у запас,
Геннадiй Венiамiнович
ставиться до своїх обов’�
язкiв сумлiнно i творчо, з
почуттям  глибокого розу�
мiння важливостi доруче�
ної йому справи.

 Не будемо замовчува�
ти,— були  часи, коли
начальниковi музею при�
ходилося нелегко. Пiсля

розпаду Радянського Со�
юзу, на жаль, знайшлися
“гарячi голови”, яким
дуже кортiло  раз i назав�
жди  викреслити  з  iсторiї
вiйськових з’єднань  мало
не будь�яку згадку  про
минуле. Навiть те, що у
складало гордiсть i славу
в бiографiї одного з
найстрiших за вiком бой�
ових з’єднань Радянських
Збройних Сил. I слiд
вiддати належне Г.В.Са�
довникову, який наполег�
ливо i аргументовано пе�
реконував, що це хибна

думка, що нинiшнє поко�
лiння  захисникiв Вiтчизни,
воїнiв Збройних Сил Украї�
ни треба вчити  i вихову�
вати на конкретних  при�
кладах мужностi, героїзму
та вiдваги  тих, хто стояв у
свiй час пiд знаменем
прославленого з’єднан�

ня. I слiд вiдзначити, що у
цiй думцi, у цьому праг�
неннi Садовников був не
одинаком. Начальник
Музею знаходив всiляку
пiдтримку в особi  тодiш�
нього заступника  коман�
дира  з’єднання з вихов�
ної роботи  полковника
Олександра Олеговича
Кумечка, який нинi вже пе�

ребуває у запасi.
 Приємно  вiдзначити,

що завдяки невтомному
ентузiазмовi  Садовнико�
ва Музей продовжує пра�
цювати у заданому ре�
жимi, у ньому i в буднi, i у
вихiднi гостинно вiдкритi
дверi для всiх, хто хоче

оглянути його експозицiї,
познайомитися з iсторiєю
славного бойового шляху
дивiзiї, бiографiєю її ге�
роїв. I такою можливiстю
радо користуються дорос�
лi i юнi мукаiвцi— особли�
во робiтнича , студентсь�
ка i шкiльна молодь i, зви�
чайно ж,– допризовники.
Цiкаву пiзнавальну роз�

повiдь про все, що мiс�
титься у Музеї проводить,
як правило,  його началь�
ник Г.В.Садовников. А ще
часто запрошує для таких
бесiд на зустрiч з молод�
дю i мiсцевих ветеранiв
Великої Вiтчизняної вiйни,
Збройних Сил, якi допов�
нюють iсторiю з’єднання
хвилюючими  розповiдями
з прикладами особистої
бойовоє бiографiї. Це, на
твердження Г.В.Садовни�
кова, надзвичайно пiдви�
щує ефективнiсть вiй�
ськово�патрiотичного ви�
ховання пiдростаючого
поколiння.

 На знiмках : (злiва) —
учасники  Великої Вiтчиз�
няної вiйни та бойових дiй
на територiя iнших дер�
жав, ветерани вiйськової
служби  бiля входу до Му�
зею бойової слави.

 (Справа)— начальник
Музею стурший прапор�
щик  у вiдставцi Г.В.Са�
довников  пiд час екскурсiї
розповiдає учням  Мукачiв�
ського лiцею  з посиленою
вiйськовою пiдготовкою
про iсторiю бойового
з’єднання.

В. НАГІРНИЙ,
майор у відставці.

Фото  Т.Садовникової.

В академії мистецтв він часом був на межі
творчого зриву, коли жодна крапля освітле�
них не стільки сонцем, скільки життям барв,
не опромінювала того світла, яке відчував і
бачив сам. Не один художник не раз страж�
дав од того, що не міг знайти свої барви,
властиві тільки йому, і нікому більше на цьо�
му світі. Буває, радісні і гіркі барви живо�
пису тривають надто довго — і тоді летять
шкереберть часом цикли картин, серед яких
були і такі, що вже мали своє мистецьке не�
повторне обличчя. Чому так ставалося, чому
часом уже випускник, такий жорстокий і до
себе і до того, що створив, чому навіть ху�
дожникові, здавалося, що вже щось ство�
рене, щось індивідуальне, своє, не позиче�
не, а власне?

Ці риси сповна пережив, і тепер пережи�
ває, випускник Яворівського художнього учи�
лища, а потім – і Львівської академії мис�
тецтв Юрій Сяркевич. Він, як і всі живописці
епох, шукав самого себе в акварельних і мас�
ляних творіннях, шукав, доки не знайшов, і
тоді в академічних аудиторіях, коли щодня
зустрічався з своїми наставниками — про�
фесорами І. М. Івасюком, М. М. Ковальо�
вим, кожна пейзажна робота мала свої, сяр�
кевичівські кольори, свої, неподібні мазки,
небо і земля були не такими, як у всіх ху�
дожників, головне ж нічого не додавав до
божої краси світу, а краса була Божою і вод�
ночас Юрковою, і тільки його. І ніхто не ска�
же, що є у творах Юрія Сяркевича щось чуже,
не його, — художник створив свої, властиві
тільки йому, барви, – зважте з 1963�го і до
тепер, за стільки років, у жодній з сотень
картин, він не повторився. Знаю Юрія Іва�
новича десятки років, бував на його зустрі�
чах з художниками, театралами, письмен�
никами, журналістами — людьми, яких не
запідозриш у пласкості мислення і бачення
світу, як це не можна було запідозрити про�
фесорів Академії мистецтв Данила Довбу�
шинського, Івана Скобала, Івана Сєвера,
Володимира Овсійчука та багатьох інших
митців, котрі самі писали художні твори
високої майстерності. Можна й зрозуміти
Юрія Сяркевича — від природи він м’яко�
сердий, добродушний, з людьми міг стати
в повен зріст і не допустити свавілля. І щиро
зраділи шанувальники митця, коли застала
їх добра вість, що Юрко став членом Націо�
нальної спілки художників України. Хто знає,
а хто і ні — вступити в творчу організацію
нелегко (не хочу зачіпати художників, скажу
краще про письменницьку Спілку — я вже
мав три книжки, серед них — і в письмен�
ницькому видавництві, куди не членові

Ðàä³ñí³ ³ ã³ðê³ áàðâè æèâîïèñó

Спілки було зась, а в ступити не міг,..) Щось
подібне є в творчих організаціях — на жаль,
бездарні часто правлять там, куди не треба
їх пускати, бо затопчуть найменшу квітку! І
не здивувались ми, коли побачили його ху�
дожні полотна серед закуплених Дирекцією
виставок Національної спілки художників
України. І не загубилася його робота
“Міжгірський перевал” в Закарпатському
художньому музеї ім. Й. Бокшая. Оскільки ми
заговорили про твори, які побували перед
очима прискіпливих глядачів, то згадаємо
ще про одну роботу Юрія Сяркевича — ак�
варель “Золота осінь”, яка експонувалася у
Третяковській галереї в Москві. Прискіпливі
поціновувачі нагадають, що роботи худож�
ника виставлено не лише в ближніх країнах,
а й в Америці, Франції, тут відомі серед ук�
раїнських та закордонних колекціонерів
різних років інші твори художника. А персо�
нальні виставки, пленери, творчі поїздки... І
зовсім не випадково було, що Юрій Івано�
вич став ще й заслуженим художником Ук�
раїни.

Можна би перерахувати й інші заслуги, та
будемо пам’ятати, що перед нами худож�
ник, кожний день якого починається з мо�
золів і рясних крапель трудівничого поту...

Василь ГРЕБА, член Національної
спілки письменників України.

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ/
ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РОСІЙСЬКИЙ

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР

19 — 26 ТРАВНЯ 2013 РОКУ
XIV МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЕТНІЧНИХ ТЕАТРІВ

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ, КРАЇН СНД ТА ЄВРОРЕГІОНУ
“ЕТНО/ДІА/СФЕРА”

19 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ
Закарпатський обласний державний
російський драматичний театр
Є. Шварц

«Попелюшка»
(Музична комедія на 2 дії)

Початок о 12.00
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ

Молодіжний театр «Дзеркало Всесвіту»
м. Хмельницький, Л. Герш
«Вільні метелики кохання»
(Лірична мелодрама)

Початок о 19:00

20 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК
Закарпатський угорський драматичний

театр ім. Дюли Іййєша
«Шановний пане»

(Народна казка)
Початок о 14.00

Єврейський театр «Рейдл»
Р. Куні

«Двічі закоханий таксист»
(комедія—хіт)

Початок о 19.00

21 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК
Закарпатський обласний державний
російський драматичний театр
Є.Шварц

«Попелюшка»
(Музична комедія на 2 дії)

Початок о 13.00
Львівський обласний академічний музич�

но�драматичний театр ім. Юрія Дрогобича
І. Карпенко�Карий

«Сто тисяч»
(Комедія на 2 дії)
Початок о 19.00

22 ТРАВНЯ, СЕРЕДА
Закарпатський обласний державний
російський драматичний театр
Є.Шварц

«Попелюшка»
(Музична комедія на 2 дії)

Початок о 13.00

Національний академічний український
драматичний театр

ім. Марії Заньковецької
А. Чехов

«Дама з собачкою»
(Вистава без антракту)

Початок о 19.00

23 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР
Закарпатський обласний державний
російський драматичний театр
Є.Шварц

«Попелюшка»
(Музична комедія на 2 дії)

Початок о 10.30
Львівський драматичний театр ім. Лесі

Українки
Дж Патрік

«Дорога моя Памела»
(Кримінальна комедія)

Початок о 19.00

24 ТРАВНЯ, П’ЯТНИЦЯ
Закарпатський обласний державний
російський драматичний театр
Є. Шварц

«Попелюшка»
(Музична комедія на 2 дії)

Початок о 10.30
Гість фестивалю
Театр ім. Лайоша Шолтіса (Угорщина)

«Базарні комедії»
Початок о 14.00

Закарпатський обласний український
музично�драматичний театр ім. братів

Ю.�А. та Є. Шерегіїв
О. Гаврош

«Meine liebe Віра»
(Любовна драма з прибамбасами)

Початок о 19.00

Закінчення читайте в наступному
номері газети

АДМІНІСТРАЦІЯ



     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.
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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

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

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ПІЦЕРІСТ

Навчання з подальшим
прийняттям на роботу.

Тел.: 050 811 85 91

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.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
КУХАР З ДОСВІДОМ

РОБОТИ.
Тел. 095 145 67 85

     Продається дитяча меблева
стінка темношоколадного кольору з
письмовим столом Окремо—тум�
ба�комод, диван, софа бежевого
кольору з ящиком для білизни.
Ціна договірна. Зверт. 050�6558778.
     Продам  дитячий (7�14 років)

велосипед в дуже хорошому стані.
Ціна 550 грн. Тел. 050�6605022.
     Продам квіти кімнатні фікус, юка

і т.п. за помірну ціну.
Конт. Тел. 050�6605022.

П Р О Д А Є Т Ь С Я
дитяча стінка з письмовим сто�
лом (шоколадного кольору), ок�
ремо тумба�комод і диван�софа
(бежевого кольору) з ємністю�
ящиком для білизни всередині.
Ціна договірна.

Тел. 050 655 87 78.
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Звертайтеся:
Мукачево, (р�н «Паланок»)
вул.Петра Великого,11�1.
Тел. для довiдок: 4�95�11;

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999916  òðàâíÿ 2013 ð.

¹ 19 (971)¹ 19 (971)¹ 19 (971)¹ 19 (971)¹ 19 (971)
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     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

19 (971)19 (971)19 (971)19 (971)19 (971)
 10 10 10 10 10 16  òðàâíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

ßêùî íå äóìàòè, òî æèòè ìîæíà. (Á. Êðóò³ºð).ßêùî íå äóìàòè, òî æèòè ìîæíà. (Á. Êðóò³ºð).ßêùî íå äóìàòè, òî æèòè ìîæíà. (Á. Êðóò³ºð).ßêùî íå äóìàòè, òî æèòè ìîæíà. (Á. Êðóò³ºð).ßêùî íå äóìàòè, òî æèòè ìîæíà. (Á. Êðóò³ºð).

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, 20 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàííÿ".
12.35 Íîâèíè. 12.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.50 Ïåðøèé ï³âô³íàë Ì³æíàðîä-
íîãî ï³ñåííîãî êîíêóðñó ªâðîáà-
÷åííÿ 2013. 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.15 Ô³íàë Ì³æíàðîäíîãî ï³ñåííî-
ãî êîíêóðñó ªâðîáà÷åííÿ 2013.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55 Àãðî-News.
19.10 Ñ³ëüðàäà. 19.30 Îñòàííº ïî-
ïåðåäæåííÿ. 19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. .21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò 21.40 Áåíåô³ñ Í.Øå-
ëåïíèöüêî¿. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.20 Õóä. ô³ëüì "Ãåíåðàëüñüêà
îíóêà". 1 ñ. 00.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.10 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.20 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
 07.30  "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.00
"ÒÑÍ". 08.05  "Ñí³äàíîê ç 1+1".
09.00 "ÒÑÍ". 09.05 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 10.45 Âîëîäèìèð Ìàøêîâ
ó äðàì³ Êàðåíà Øàõíàçàðîâà "Àìå-
ðèêàíñüêà äî÷êà" (1). 12.50 Ìèõàé-
ëî Ïóãîâê³í ó êîìåä³¿ Ëåîí³äà Ãàé-
äàÿ "Ñïîðòëîòî 82" (1). 14.45 "Êðà-
ñóíÿ çà äâàíàäöÿòü ãîäèí". 15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.25 Ëåîí³ä
Êóðàâëüîâ ³ ªâãåí Ëåîíîâ ó êî-
ìåä³¿ "Àôîíÿ" (1). 19.30 "ÒÑÍ". 20.00
"Ãîëîñ êðà¿íè - 3". 22.30 "Ãðîø³".
23.45 "ÒÑÍ". 00.00 Ìàðê Âîëáåðã
òà Ì²ëà Êóí³ñ ó áîéîâèêó "Ìàêñ
Ïåéí" (2). 01.55 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè - 3". 02.40 Ìèõàéëî Ïóãîâê³í ó
êîìåä³¿ Ëåîí³äà Ãàéäàÿ "Ñïîðòëîòî
82" (1). 04.10 Ëåîí³ä Êóðàâëüîâ ³
ªâãåí Ëåîíîâ ó êîìåä³¿ "Àôîíÿ" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 12.20 Ò/ñ "Ñ³ëüñüêà ³ñòîð³ÿ"
(1). 13.15 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.35
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.30 "Æäè ìåíÿ".
18.10, 03.40 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2".
20.00, 03.10 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Áåðåãè". 22.30 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáè-
òèõ ë³õòàð³â 12". 01.30 Õ/ô "Ñàíê-
òóì" (2).

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.50 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20, 00.55 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Õ/ô "Çàã³í
"Ìîðñüê³ êîòèêè". 12.20, 13.00 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.05 Õ/ô "Ñîëîìîí
Êåéí". 16.00 Õ/ô "Âàí Õåëüñèíã".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "×ó-
æèé ðàéîí". 21.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 23.00, 03.15 Ñâîáî-
äà ñëîâà. 01.55 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³

(1). 17.20, 01.35 Äîñâ³äîñ. 19.45
Äàéîø ìîëîäüîæ! 20.45 Â³òàëüêà.
22.10 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.10
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.35
ÌîñÃîðÑìºõ. 00.10 Ò/ñ "Ïðèòóëîê"
(2). 01.10 Òâîþ ìàìó!. 02.25 Òåîð³ÿ
çðàäè.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10:55 -  "Ñïîð
×àñ" (ïîâòîð). 11:05 -  Ò/ñ . 11:50 -
Äîê./ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  ïðîãðàìà "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê./ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ  . 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ".
19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè
"×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40
- Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.45, 07.10, 07.35, 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/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.35 Ò/
ñ "Ìèë³ îøóêàíêè" (2). 01.30 Ò/ñ
"²ñòâèê" (2). 02.15 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ 3". 02.55, 03.55 Çîíà íî÷³.
03.00 Çàïîð³æñüêà Ñ³÷. Äæåðåëà.
03.15 Çîðÿíèé ÷àñ êîçàöòâà .03.30
Êîçà÷÷èíà ðó¿íà. 03.45 Òàì íà ãîð³
ñ³÷ ³äå. 04.00 Êîçàöüêèé ôëîò.  04.15
Ãàðòóþ÷è þíàöòâî.

ÑÅÐÅÄÀ, 22 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 12.55 Äî Äíÿ íàóêè. Ïðåì'ºðà. Ä/
ô "Ì³ô ïðî Íåá³ðó". 13.30 ßê öå?
14.00 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñü-
êèì. 15.00 ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÜÊ² ÑËÓ-
ÕÀÍÍß Ó ÂÅÐÕÎÂÍ²É ÐÀÄ² ÓÊÐÀ¯-
ÍÈ íà òåìó: "Ïðî ñòàí âèêîíàííÿ
ñóäîâèõ ð³øåíü â Óêðà¿í³". 18.00
Ïðî ãîëîâíå. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
18.50 Êîíöåðò äóåòó "Ñâ³òÿçü".
19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñü-
êèì. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç
Ò. Ùåðáàòþê. 22.25 Ñâ³òëî. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Õóä. ô³ëüì
"Ãåíåðàëüñüêà îíóêà". 3 ñ. 00.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.35 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Ñâ³òëî.
03.20 Íîâèíè.

Êàíàë «1+1»
11.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-
á³çíåñó" - "Âåñåë³ ãàñòðîë³". 12.35
"²ëþç³ÿ áåçïåêè". 13.40 "Çí³ì³òü öå
íåãàéíî". 14.45 "Êðàñóíÿ çà äâà-
íàäöÿòü ãîäèí". 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìå-
ëîäðàìè - 3". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 17.10 Ñåð³àë "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 19.30
"ÒÑÍ". 20.15 Ñåð³àë "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 22.15 "Òå-
ðèòîð³ÿ îáìàíó -2". 23.20 "ÒÑÍ".
23.35 "Ñåêñ-ì³ñ³ÿ - 2". 00.40 "²ëþ-
ç³ÿ áåçïåêè". 01.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-

ðàìè - 3". 02.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè øîó-á³çíåñó" - "Ç³ðêà ó ïîäàðó-
íîê". 03.20 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè
øîó-á³çíåñó" - "Âåñåë³ ãàñòðîë³".
04.10 "Ñåêñ-ì³ñ³ÿ - 2". 05.00 "Òåðè-
òîð³ÿ îáìàíó -2".

IÍÒÅÐ
05.30, 20.30 Ò/ñ "Áåðåãè". 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,
22.30 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â

"Â îáëîç³" (2). 01.00 Ñòîï-10. 01.55
Õ/ô "Çàã³í "Ìîðñüê³ êîòèêè". 03.45 Ò/
ñ "Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.20, 03.10 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð". 15.15, 00.30 "Ïîêè º
÷àñ". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.15 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55,
01.15, 02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Êîëèøíÿ äðóæè-
íà". 22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10
"Âîëÿ ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü". 00.15 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàííÿ ñïðà-
âà æóðíàë³ñòêè". 06.45, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.30, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.05
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Åì³ãðàíòè. Ðîçêîëîò³
ñåðöÿ". 11.05 "Ìîÿ ïðàâäà. Çâàæåí³
ç³ ñêàíäàëîì". 12.00 Õ/ô "ß ùàñëè-
âà" (1). 13.55 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ -
2". 18.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîä-
íèé þðèñò" (1). 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 22.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2).
01.15 Õ/ô "Âñå ïî÷èíàºòüñÿ ç äîðî-
ãè" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 05.20 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 8" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.40
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ëþäèíà í³çâ³äêè" (1).
11.50, 04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 04.00
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.50

Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 23.45 Ò/ñ "Äèêèé -
2" (2). 01.30 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé ñå-
çîí" (2). 02.10 Õ/ô "Íà ìåæ³" (2).

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1).
13.00, 19.10 Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.15
Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1).  16.20 Ò/ñ "Ðóäà"

íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.20, 03.10 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé
öåíòð". 15.15, 00.30 "Ïîêè º ÷àñ".
16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 02.15
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 01.15,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30 Ò/ñ "Êîëèøíÿ äðóæèíà". 22.40
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10 "Ïîçíåð".
00.15 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.25, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.15,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïóáë³÷í³ çíåñ-
ëàâëåííÿ!". 10.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Íåçä³éñíåí³ ìð³¿ â³äîìèõ ìîäåëåé".
11.45 "Îäèí çà âñ³õ". 13.40 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðî-
ãîâà - íàðîäíèé þðèñò" (1). 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 23.25 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 00.20 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (2). 01.15 Õ/ô "Òè - ìåí³, ÿ -
òîá³" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³ - 2.
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 14.00,
17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Áåç-
ö³ííà ëþáîâ" (1). 15.35 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00
Ò/ñ "Ëþäèíà í³çâ³äêè" (1). 21.50 Õ/ô
"Íà ìåæ³" (2). 23.50 Õ/ô "Êîðîë³â-
ñòâî" (2). 01.50, 03.45 Ò/ñ "Ï³äñòà-
âà" (1). 05.15 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 8" (1).

Ò Å Ò
 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00, 18.10
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/
ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 13.00, 19.10 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 15.15 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1).
16.20 Ò/ñ "Ðóäà" (1). 17.20, 01.35
Äîñâ³äîñ. 19.45 Äàéîø ìîëîäüîæ!
20.45 Â³òàëüêà. 22.10 Ó ÒÅÒà â ²íòåð-
íåò³. 23.10 Äóðíºâ+1. 23.35 Ìîñ-
ÃîðÑìºõ. 00.10 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2).
01.10 Òâîþ ìàìó! 02.25 Òåîð³ÿ çðà-
äè.

 «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 -Íîâè-
íè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîíöåðò . 14:00
- Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ. 16.30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15
- Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ". 19.25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 20.00
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 21.55 - ïðîãðàìà " Ñïîð
×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Ðåïîðòåð.
07.35, 08.35, 19.50, 00.10 Ïîãîäà.
09.00 Õ/ô "Çîëîòèé êîìïàñ". 11.10,
18.00, 19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.15,

14.25 Kids Time. 13.20 Ì/ñ "Êà÷èí³
³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 17.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 20.55 Ðåâ³çîð-2. 00.15 Ò/ñ
"Ìèë³ îøóêàíêè" (2). 01.10 Ò/ñ
"²ñòâèê" (2). 01.55 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ 2". 02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.45, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.50
²âàí Ìàçåïà. 03.50 Çåìö³.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 21 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàííÿ".
12.35 Íîâèíè. 12.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.55 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 13.15
"Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñü-
êîþ. 13.45 Êîðäîí äåðæàâè. 14.00
"Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.30 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
15.50 Ò/ñ "Êëåéìî". 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. 21.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Ñîö³àëüíå øîó
"Àäðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20
Õóä. ô³ëüì "Ãåíåðàëüñüêà îíóêà". 2
ñ. 00.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.10 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.25 Íîâèíè.

Êàíàë «1+1»
 08.00 "ÒÑÍ". 08.05  "Ñí³äàíîê ç 1+1".
09.00 "ÒÑÍ". 09.10  "Ñí³äàíîê ç 1+1".
10.00 "Ø³ñòü êàäð³â". 10.45 Íåéìî-
â³ðíèé óñï³õ òà çàãàäêîâà ñìåðòü
Ìèõàéëà Êðóãà ó äðàì³ "Ëåãåíäè ïðî
Êðóãà". 14.45 "Êðàñóíÿ çà äâàíàä-
öÿòü ãîäèí". 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè - 3".  16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ñåð³àë "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 3" (1). 19.30 "ÒÑÍ".
20.15 Ñåð³àë "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 3" (1). 22.15 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 7". 23.35 "ÒÑÍ". 00.05 Îëåê-
ñàíäð Àáäóëîâ ³ Í³í³ Óñàòîâà ó êðè-
ì³íàëüí³é äðàì³ "Next - 2. Íàñòóï-
íèé - 2". 03.35 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
- 3". 04.20 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 04.45
"Ãðîø³".

IÍÒÅÐ
05.30, 20.30 Ò/ñ "Áåðåãè". 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,
22.30 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
12". 12.30 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.25 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.05 Ò/ñ "Àíþòà". 18.10,
03.55 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 01.30 Õ/ô "Ñ³ì" (2).
03.25 Ò/ñ "Ïîäðîáèö³".

 ICTV
06.35, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.50 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 16.45 Ò/ñ "Òîïòóíè".
12.20, 13.00 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.45,
21.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.50, 20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàé-
îí". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô

12". 12.30 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.25 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.05 Ò/ñ "Àíþòà". 18.10, 04.00 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð 2". 20.00, 03.30 "Ïîä-
ðîáèö³". 01.35 Õ/ô "Íåäîòîðêàí³" (2).

 ICTV
05.35 Ñâ³òàíîê. 06.35, 07.45 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.50 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
16.45 Ò/ñ "Òîïòóíè". 12.15, 13.00
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.45, 21.40 Ò/
ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.50
Ò/ñ "×óæèé ðàéîí". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.40 Ôóòáîë. Êóáîê Óêðà¿-
íè. Ô³íàë: "Øàõòàð" Äîíåöüê - "×îð-
íîìîðåöü" Îäåñà. 22.45 Õ/ô "Â îá-
ëîç³-2: Òåðèòîð³ÿ ï³òüìè" (2). 00.40
Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 01.35 Õ/ô "Â
îáëîç³" (2).  03.15 Ò/ñ "Äðóæèíè
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, 03.10 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð". 15.15, 00.30 "Ïîêè º
÷àñ". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.15 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55,
01.15, 02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Êîëèøíÿ äðóæè-
íà". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.15
"Ïðîòè íî÷³". 00.15 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.55 "×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàííº îäê-
ðîâåííÿ àâ³àòîðà". 06.35, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!" 08.25, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.00
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ä³òè-àêòîðè 2". 10.55
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ ìàìè - 2".
11.50 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
13.45 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîä-
íèé þðèñò" (1). 22.25 "Êóë³íàðíà
äèíàñò³ÿ". 00.05 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(2). 01.05 Õ/ô "Ä³ëîâ³ ëþäè" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 05.20 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 8" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.40
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ëþäèíà í³çâ³äêè" (1).
11.50, 04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 04.00
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.50
Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 23.45 Ò/ñ "Äèêèé -
2" (2). 01.30 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé ñå-
çîí" (2). 02.10 Ò/ñ "Êàìåëîò" (2).

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1).
13.00, 19.10 Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.15
Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1). 16.20 Ò/ñ "Ðóäà"
(1). 17.20, 01.35 Äîñâ³äîñ. 19.45
Äàéîø ìîëîäüîæ! 20.45 Â³òàëüêà.
22.10 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.10
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.35
ÌîñÃîðÑìºõ. 00.10 Ò/ñ "Ïðèòóëîê"
(2). 01.10 Òâîþ ìàìó! 02.25 Òåîð³ÿ
çðàäè.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ò/ñ.
11:50 - Äîê./ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  Äîê./ñ . 14:00 -  Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê./ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ. 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:25 -  "Ñïîð ×àñ". 19:30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 - ïðîãðàìà "Ë³êàðñüêà òîðáèí-
êà" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - ïðîãðàìà
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - ïðî-
ãðàìà "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð).
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -
"Ñïîð ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.45, 07.10, 07.35, 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, 16.50
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05, 17.55,
19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.35
Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.30 Ò/
ñ "Ìèë³ îøóêàíêè" (2). 01.30 Ò/ñ
"²ñòâèê" (2). 02.15 Ò/ñ "Âåðîí³êà
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

23.05 Õ/ô "Ñåêñó áàãàòî íå áóâàº".
01.00 Õ/ô "Ç æèòòÿ â³äïî÷èâàþ÷èõ".
02.25 Õ/ô "Ïðàâî íà ñòðèáîê". 04.00
"Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
05.00 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Íó, ïîñòðèâàé!" (1). 06.15 Õ/ô "Ìåð³
Ïîïï³íñ, äî ïîáà÷åííÿ!" (1). 07.15
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.10 "¯ìî
âäîìà". 09.30 "Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ".
11.25 "Õîëîñòÿê - 3". 15.00 Õ/ô "²ðîí³ÿ
äîë³, àáî Ç ëåãêîþ ïàðîþ!" (1). 19.00
""Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 21.45 "Ìîÿ
ïðàâäà. Íàä³ÿ Ìàòâººâà. Îäíà ó
ïîë³ - âî¿í!" 22.40 Õ/ô "Ç ïðèâ³òîì,
Êîçàíîñòðà" (1). 00.30 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 3". 01.25 Õ/ô "Êèòàéñüêèé
ñåðâ³ç" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿. 07.10,
03.50 Õ/ô "Êóëë-çàâîéîâíèê" (1).
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Òàºì-
íèö³ ç³ðîê. 12.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàò-
ðóëü - 9" (1). 15.00, 19.20 Ò/ñ "Àí-
æåë³êà" (1). 21.30 Ôóòáîë. Ë³ãà ×åì-
ï³îí³â. Ô³íàë. "Áîðóñ³ÿ" (Äîðòìóíä)
- "Áàâàð³ÿ" (Ìþíõåí). 00.10 Ò/ñ "×è-
ñòà ïðîáà" (2).

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" (1).
10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 11.10 Ì/ñ
"Ô³êñèêè" (1). 11.50 Ì/ô "Îñòð³â ²ìï³"
(1). 13.40 Õ/ô "Ïîìñòà äðóæîê" (1).
15.35 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.00 Õ/ô
"Ì³é õëîïåöü - àíãåë" (1). 19.05 Õ/ô
"ßëèíêè" (1). 20.55 Â³òàëüêà. 22.00
Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.00 Õ/ô "Äåâ-
'ÿòü" (2). 01.15 Õ/ô "Ïîâîðîò íå òóäè
- 2: Áåçâèõ³äü" (3). 02.45 Äî ñâ³òàí-
êó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê./ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55 -
"Ñïîð ×àñ". 11:05 - Ïðîãðàìà "Òî÷-
êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê./ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê./ñ. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Êîíöåðò.
18.25 - ïðîãðàìà "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
08.05, 10.00 Ðåâ³çîð 2. 11.55
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 13.40 Ëþäè ÕÅ.
14.15 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàé-
íà Þêðàéíà. 15.15 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 17.45 Õ/ô "Ïåíåëîïà". 19.50
Õ/ô "Ïîö³ëóíîê íà ùàñòÿ" (2). 22.00
Õòî çâåðõó?-2. 00.00 Õ/ô "Ãð³ì ó
òðîï³êàõ" (2). 02.05 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ 3". 02.45, 03.45 Çîíà íî÷³.
02.50 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ 1÷. 03.50 Óê-
ðà¿íö³ Íàä³ÿ 2÷.

ÍÅÄ²Ëß, 26 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

12.55 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 13.45 Òå-
ëåïðîåêò "Êîðîëåâà Óêðà¿íè". 14.20
"Êîðîëåâà Óêðà¿íè - 2013". Ãàëà-
øîó. 16.00 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ.
16.50 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ. 17.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 17.55 Ôóò-
áîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì'ºð-
ë³ãà. "Øàõòàð" (Äîíåöüê) - "Ìåòà-
ëóðã" (Äîíåöüê). 19.55 Êîíöåðòíà
ïðîãðàììà. 20.40 Ãîëîâíèé àðãó-
ìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.45 Òî÷êà çîðó.
22.10 Äîðîñë³ ³ãðè. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 23.50 Òîê-øîó "Äðóæèíà".
01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.00 Ãîëîâ-
íèé àðãóìåíò. 02.10 Õ/ô "Òðîº ó
÷îâí³, íå ðàõóþ÷è ñîáàêè".

 Êàíàë «1+1»
10.40 Ä³ñíåé! "Ëþäèíà - ïàâóê.
Ùîäåííèê ñóïåðãåðîÿ". 11.00
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 12.00
"Ñìàêóºìî". 12.30 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó" - "Âåëèêèé
Äðîáèø". 13.30 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7".
15.05 Îëåêñàíäð Àáäóëîâ ³ Í³íà
Óñàòîâà ó êðèì³íàëüí³é äðàì³ "Next
- 2. Íàñòóïíèé - 2". 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 20.15 "Ãîëîñ êðà¿íè - 3".
22.55 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.20
"Ãîëîñ êðà¿íè - 3". 00.05 "Ùî? Äå?
Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè". 01.05
Àðãóìåíò ê³íî ïðåäñòàâëÿº :
Ðàññåëà Êðîó ó äðàì³ Ð³äë³ Ñêîòòà
"Õîðîøèé ð³ê" (1). 03.05 "Òà÷êè".
03.30 "Ñìàêóºìî". 04.00 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó" - "Âåëèêèé
Äðîáèø". 04.50 "Íåä³ëÿ ç
Êâàðòàëîì".

IÍÒÅÐ
05.15 Õ/ô "Ìàìè" (1). 07.00 Êîí-

öåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà "20 ðîê³â ó
äîðîç³". 09.30 "Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñüêîãî". 10.05 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 11.05 "Ñìà÷íå ïîáà÷åííÿ".

 ICTV
06.25, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.00 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". 12.15,
13.00 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.45, 21.50 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.50,
20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "À í³ æèâèé, à
í³ ìåðòâèé" (2). 01.00 Ïðîâîêàòîð.
01.50 Õ/ô "Ïðèíö ï³ñòîëåò³â" (2).
03.25 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
09.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "×àñ
îá³äàòè!" 11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷-
êà!". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.20 Ò/ñ "Òîð-
ãîâåëüíèé 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 "Äâ³ ç³ðêè". 22.20
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10 Õ/ô "Ìèñ-
ëèâö³ çà ãîëîâàìè". 01.00 Õ/ô "Á³ëÿ
ñàìîãî ×îðíîãî ìîðÿ". 02.20 Õ/ô "Â
÷åòâåð ³ á³ëüøå í³êîëè". 03.50 "Äîêè
âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
06.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Íàðå÷åíà ó
òðóí³". 07.15 Õ/ô "Áàëàäà ïðî
â³äâàæíîãî ëèöàðÿ Àéâåíãî" (1).
09.05 Õ/ô "Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëì-
ñà ³ äîêòîðà Âàòñîíà" (1). 15.55,
18.10 Õ/ô "²ðîí³ÿ äîë³, àáî Ç ëåãêîþ
ïàðîþ!" (1). 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 20.00, 22.35 "Õîëîñòÿê - 3".
00.05 Õ/ô "Äðóæèíà çà êîíòðàêòîì"
(1). 01.55 Õ/ô "Òðèäöÿòü òðè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 9"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20, 20.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Ëþäèíà í³çâ³äêè" (1).
11.50, 04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 04.00
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.25
Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 00.20 Ò/ñ "Äèêèé -
2" (2). 02.50 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 05.25
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.30 Áàéäèê³âêà. 07.55
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 09.00 Ò/ñ
"Ðàíåòêè" (1). 10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³
æ³íêè - â³äüìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.00 Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.15 Ò/ñ
"Ñòóäåíòè" (1). 16.20 Ò/ñ "Ðóäà" (1).
17.20, 01.35 Äîñâ³äîñ. 19.10 Îäíà
çà âñ³õ. 19.45 Äàéîø ìîëîäüîæ!
20.45 Â³òàëüêà. 22.10 Ó ÒÅÒà â
²íòåðíåò³. 23.10 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.35 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.10
Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.10 Òâîþ
ìàìó! 02.25 Òåîð³ÿ çðàäè.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -"Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.05 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - ïðî-
ãðàìà "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïî-
âòîð). 14.00 -  Ïðîãðàìà " Ê³íîìàã³ÿ
". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/
ñ. 15:40 - Äîê./ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ. 17.50 - Ì/
ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:25 - "Ñïîð ×àñ". 19:30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 20:45 - ïðîãðàìà "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - ïðîãðàìà
"Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21:55 - "Ñïîð ×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.10 Ò/ñ "Âïåðåä- äî óñï³õó". 05.55,
22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 06.45, 07.10,
07.35, 08.45 Ï³äéîì. 06.45, 19.15
Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30, 19.00, 00.10

Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 23.45 Ò/ñ "Äèêèé -
2" (2). 01.30 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé ñå-
çîí" (2). 02.10 Ò/ñ "Êàìåëîò" (2).

Ò Å Ò
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/
ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³
æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî
ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/
ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë-
³ííÿ" (1). 13.00, 19.10 Áîãèíÿ øîï³í-
ãó. 15.15 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1). 16.20
Ò/ñ "Ðóäà" (1). 17.20, 01.35 Äîñâ³-
äîñ. 19.45 Äàéîø ìîëîäüîæ! 20.45
Â³òàëüêà. 22.10 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³.
23.10 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.35 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.10 Ò/ñ "Ïðè-
òóëîê" (2). 01.10 Òâîþ ìàìó! 02.25
Òåîð³ÿ çðàäè. 03.15 Äî ñâ³òàíêó.
04.20 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 05.10 Áàáó-
íè & ä³äóíè.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -"Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîð
×àñ" (ïîâòîð). 11:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê./ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
ïðîãðàìà "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïî-
âòîð). 13:45 - ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê./ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ. 17:50 - Ì/
ô. 18:00 - ïðîãðàìà "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòó-
ä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 -
Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î". ÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

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,
16.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05,
17.50, 19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25,
14.35 Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³
³ñòîð³¿". 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/
ñ "Êàäåòñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2".
00.30 Ò/ñ "Ìèë³ îøóêàíêè" (2). 01.25
Ò/ñ "²ñòâèê" (2). 02.10 Ò/ñ "Âåðîí³-
êà Ìàðñ 3". 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 03.00, 04.00 Çîíà íî÷³. 03.00
Óêðà¿íö³ Â³ðà. 03.50 ß íà ñâ³ò³ òà-
êèé îäèí. 04.05 Áëàãîñëîâëÿþ ³
ìîëþñÿ.

Ï’ßÒÍÈÖß, 24 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
09.25 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàííÿ".
12.35 Íîâèíè. 12.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.55 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 13.15
Êíèãà.ua. 13.35 Ñîö³àëüíå øîó "Àä-
ðåíàë³í". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20
Ïðàâî íà çàõèñò. 15.40 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.50 Ò/ñ "Êëåé-
ìî". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.55
221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü.
19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñü-
êèì. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.40 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Ç³ðêîâå øîó ó öèð-
êó íà Öâ³òíîìó. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.05 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 02.20 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³î-
íàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
10.25 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-
á³çíåñó" - "Óêðà¿íà íàñòóïàº". 11.30
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó" -
"Âåëèêèé Äðîáèø". 12.35 "²ëþç³ÿ
áåçïåêè". 13.40 "Çí³ì³òü öå íåãàé-
íî". 14.45 "Êðàñóíÿ çà äâàíàäöÿòü
ãîäèí". 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -
3". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10
Ñåð³àë "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëà-
íà - 3" (1). 19.30 "ÒÑÍ". 20.15 "Ñêà-
çî÷íàÿ Ðóñü". 20.50 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë ó Òóðå÷÷èí³". 22.45 Ñàíäðà
Áóëëîê ³ Â³ëëåì Äåôî â åêñòðåìàëü-
íîìó áîéîâèêó "Øâèäê³ñòü - 2: Êðó¿ç
ï³ä êîíòðîëåì" (1). 01.10 Äæåéìñ
Áîíä îãîëîøóº â³éíó òåðîðèñòàì ó
áîéîâèêó "Ò³ëüêè äëÿ òâî¿õ î÷åé"
(2). 03.20 Ìåëîäðàìà "Ïðèíö äëÿ
ïîêî¿âêè" (1). 04.55 "ÒÑÍ".

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Áåðåãè". 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 "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 12". 12.30 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/ñ
"Àíþòà". 18.10, 03.45 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð 2". 20.00, 02.30 "Ïîäðîáèö³".
20.30 "Øóñòåð Live". 00.40 Õ/ô "Ìè-
ëèé äðóã"(2). 03.00 Ä/ô "Ïîëå ×ó-
äåñ. ÌÌÌ ïîâåðòàºòüñÿ".

Ìàðñ 3". 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 03.00, 03.55 Çîíà íî÷³. 03.05
Ñåìåðåíêè. 04.00 Âèùå íåáà.

×ÅÒÂÅÐ, 23 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 12.35 Íîâèíè. 12.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
13.00 Ìóçè÷íèé òâ³ð "Ïîâåðíåííÿ
Òàðàñà" ó âèêîíàíí³ õîðó "Êè¿â".
14.00 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñü-
êèì. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.30 Òåì-
íèé ñèëóåò. 15.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.45 Ïîãîäà. 15.50 Ò/ñ
"Êëåéìî". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò
.19.05 Ïðî ãîëîâíå. 19.30 Îñòàííº
ïîïåðåäæåííÿ. 19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü". Â.
òà Ñ.Á³ëîíîæêè. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.20 Õóä. ô³ëüì "Ãåíåðàëüñüêà
îíóêà". 4 ñ. 00.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.10 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.25 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
09.00 "ÒÑÍ". 09.10  "Ñí³äàíîê ç
1+1".. 10.25 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè
øîó-á³çíåñó" - "Ðîäîì ç ìåðåæ³".
11.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-
á³çíåñó" - "Ó ë³æêó ç æàðò³âíèêîì".
12.35 "²ëþç³ÿ áåçïåêè". 13.40
"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 14.45 "Êðàñó-
íÿ çà äâàíàäöÿòü ãîäèí". 15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ñåð³àë "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 19.30
"ÒÑÍ". 20.15 Ñåð³àë "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 22.30 "Ïå-
êåëüíà êóõíÿ-3". 00.15 "ÒÑÍ". 00.30
"²ëþç³ÿ áåçïåêè". 01.35 Ñàíäðà Áóë-
ëîê ³ Â³ëëåì Äåôî â åêñòðåìàëüíî-
ìó áîéîâèêó "Øâèäê³ñòü - 2: Êðó¿ç
ï³ä êîíòðîëåì" (2). 03.35 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 3". 04.20 "Ïåêåëüíà
êóõíÿ-3".

IÍÒÅÐ
05.30, 20.30 Ò/ñ "Áåðåãè". 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,
22.30 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
12". 12.30 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.25 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.05 Ò/ñ "Àíþòà". 18.10, 03.40 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð 2". 20.00, 03.10 "Ïîä-
ðîáèö³". 01.30 Õ/ô "Í³÷íèé ðåéñ".

 ICTV
05.00 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê. 06.30,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/ñ "Òàêñ³".
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 10.10, 16.45 Ò/ñ "Òîïòóíè".
12.15, 13.00 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05,
21.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.15 Õ/ô "72 ìåòðè". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàé-
îí". 23.00 Õ/ô "Ïðèíö ï³ñòîëåò³â"
(2). 00.55 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 01.45
Õ/ô "Â îáëîç³-2: Òåðèòîð³ÿ ï³òüìè"
(2). 03.25 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â".

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 âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.20, 03.10 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð". 15.15, 00.30 "Ïîêè º
÷àñ". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.  17.40,
02.15 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55,
01.15, 02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Êîëèøíÿ äðóæè-
íà". 22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10
"Ïîë³òèêà ç Ïåòðîì Òîëñòèì". 00.15
Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàííº îäê-
ðîâåííÿ àâ³àòîðà". 06.35, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.20, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêè ðåàë³ò³-
øîó". 10.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ñà-
ìîòí³ñòü ïåðøèõ êðàñóíü". 11.45 Õ/
ô "Äðóæèíà çà êîíòðàêòîì" (1). 13.45
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîä-
íèé þðèñò" (1). 22.25 "Êóë³íàðíà
äèíàñò³ÿ". 00.05 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(2). 01.05 Õ/ô "Òè ³íîä³ çãàäóé" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ëþäèíà í³çâ³äêè"
(1). 11.50, 04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 15.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 04.00
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.50

12.05 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ".
14.05 Õ/ô "Ñïðàâè ñ³ìåéí³". 16.00
Õ/ô "Ïîìèëêè êîõàííÿ". 18.00,
21.00 Ò/ñ "Êîõàííÿ çà êîõàííÿ".
20.00, 01.10 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
23.00 Õ/ô "Çâ'ÿçîê ÷àñ³â" (2). 01.55
Ò/ñ "Îäíó òåáå êîõàþ" (1). 05.00
ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ.

 ICTV
06.00 Ôàêòè. 06.20 Ñâ³òàíîê. 07.20
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.10 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.30 Äà÷à. 09.10
Îñíîâíèé ³íñòèíêò. 09.35, 13.25
Äèâèòèñÿ óñ³ì!. 10.50 Îë³ìï³Ëÿïè.
11.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00 Ìóëüò
îñîáèñòîñò³. 14.10 Õ/ô "Àñòåð³êñ ³
Îáåë³êñ: Ì³ñ³ÿ Êëåîïàòðà". 16.15 Õ/
ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ íà Îë³ìï³éñü-
êèõ ³ãðàõ". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.30
Õ/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ ó Áðèòàí³¿".
21.50 Õ/ô "Îáëàäóíêè áîãà-3: Ì³ñ³ÿ
Çîä³àê". 00.10 Õ/ô "Ìà÷î ³ áîòàí" (2).
02.10 Õ/ô "Ïî÷àòîê ÷àñ³â" (2). 03.40
Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
 05.10 "Ãåí³¿ ³ ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô "Âåð-
ñ³ÿ ïîëêîâíèêà Çîð³íà". 07.05 "Ñëó-
æó Â³ò÷èçí³!". 07.40 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 07.55 "Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íå-
ïóòí³ íîòàòêè". 09.30 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà". 10.25 "Ôàçåíäà". 11.15 Ñåðå-
äîâèùå ïðîæèâàííÿ. "Í³ ðèáà í³
ì'ÿñî". 12.10 Ò/ñ "Îñîáèñò³ îáñòà-
âèíè". 16.00 Õ/ô "Ñïðàâæíº êîõàí-
íÿ". 17.55, 21.00 "Îäèí â îäèí!".
Ô³íàë. 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 22.30
Õ/ô "Ïîìñòà". 00.45 "Òèõèé äîì" íà
Êàíñüêîìó ê³íîôåñòèâàë³. 01.15 Õ/
ô "Áàãàòî øóìó ç í³÷îãî". 02.30 Ò/ñ
"Òîðãîâåëüíèé öåíòð".

ÑÒÁ
05.05 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Íó, ïîñòðèâàé!" (1). 06.20 Õ/ô "Ìåð³
Ïîïï³íñ, äî ïîáà÷åííÿ!" (1). 07.45
"¯ìî âäîìà". 08.50 "Êóë³íàðíà äè-
íàñò³ÿ". 10.50 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
11.50 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîä-
íèé þðèñò" (1). 15.55 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-5". 19.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 20.00 "Îäèí çà âñ³õ". 22.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
01.50 Õ/ô "Áàëàäà ïðî â³äâàæíîãî
ëèöàðÿ Àéâåíãî" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.50
Ïîä³¿. 07.10 Íàéðîçóìí³øèé. 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿
åêðàí³â. 11.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 9" (1). 13.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 10" (1). 14.45, 17.00, 20.00
Ò/ñ "Àíæåë³êà" (1). 19.00, 03.50 Ïîä³¿
òèæíÿ. 21.00, 22.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
23.00 "Âåëèêèé ôóòáîë". 00.30 Ò/ñ
"×èñòà ïðîáà" (2). 04.35 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 05.00 Ïðîô³ëàêòèêà!!!

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" (1).
10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 11.10 Ì/ñ
"Ô³êñèêè" (1). 11.35 Ì/ô "Ñåðäèò³
ïòàøêè" (1). 12.00 Ì/ô "²ìï³-ñóïåð-
ñòàð!" (1). 13.45 Õ/ô "Íåìîâëÿ íà
ïðîãóëÿíö³" (1). 15.45 Îäíà çà âñ³õ.
17.15 Õ/ô "ßëèíêè" (1). 19.05 Äàé-
îø ìîëîäüîæ! 20.05 Â³òàëüêà. 22.00
Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.00 Õ/ô "Ìó-
ëåí Ðóæ" (1). 01.40 Õ/ô "Ïîâîðîò
íå òóäè - 3" (3). 03.10 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»

8:00 - Äîê./ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11:00 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê./ñ.
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 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 - ïðîãðàìà
"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 "Çàãóáëåíèé òàá³ð". 10.00 Ì/ô
"Òîì ³ Äæåðð³: ×àð³âíå ê³ëüöå".
11.15, 13.25 Õòî çâåðõó?-2. 15.25
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.45 Õ/ô "Ïå-
íåëîïà". 18.00 Õ/ô "Ïîö³ëóíîê íà
ùàñòÿ" (2). 20.00 Õ/ô "Íÿíüêè".
22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó. 23.40
Õ/ô "Ðÿäîâà Áåíäæàì³í" (2). 01.55
Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.40, 03.40
Çîíà íî÷³. 02.45 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ.
03.45 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Íà-
â³ùî ïåðåêëàäàòè Âåðã³ë³ÿ. 04.00,
04.35 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.05
Ëåãåíäàðíå ïàð³.

Ðåïîðòåð . 07.35, 08.35, 19.50, 00.25
Ïîãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.25, 14.35 Kids Time.
13.30 Ì/ñ "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" (2). 01.25 Ò/ñ "²ñòâèê" (2).
02.10 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.55,
03.50 Çîíà íî÷³. 03.00 Óêðà¿íö³ Â³ðà.
03.55 Ïåðåòâîðåííÿ.

ÑÓÁÎÒÀ, 25 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.45 Ïðèñâÿòè ñåáå ôóòáîëó!
08.05 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 08.20
Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ. 09.20 Àðì³ÿ. 09.35 Ïðàâî-
ñëàâíèé â³ñíèê. 10.10 Õ/ô "Òðîº ó
÷îâí³, íå ðàõóþ÷è ñîáàêè". 12.25
Ñâ³ò íàâêîëî íàñ. 12.45 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 13.30 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäî-
íà. 14.25 Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ. ªâðî-

áà÷åííÿ. 15.20 Çîëîòèé ãóñàê. 15.45
Ïîãîäà. 15.50 Î.Á³ëîç³ð. "Óêðà¿íêîþ
ÿ íàðîäèëàñÿ". 18.00 Óðî÷èñòà ïðî-
ãðàìà "Àëåÿ ç³ðîê". 20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Áåç öåíçóðè.
21.55 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 22.05
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Êîíöåðò
"Äðóç³â íå çàáóâàþòü". 00.30 Êëóá
ãóìîðó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45
Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 01.55 "Íàùàä-
êè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåí-
êîì.

Êàíàë «1+1»
06.10 Ìåëîäðàìà "Ãîëîâíèé ó äîì³"
(1). 08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00
Êâàðòèðíà ëîòåðåÿ "Õòî òàì?".
10.15 Ì/ô"Åíãð³ áåðäñ". 10.20
Ä³ñíåé! "Ëþäèíà - ïàâóê. Ùîäåí-
íèê ñóïåðãåðîÿ". 10.45 Ä³ñíåé! "Ëþ-
äèíà - ïàâóê. Ùîäåííèê ñóïåðãå-
ðîÿ". 11.05 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4:
Â'ºòíàì". 12.05 "Òà÷êè". 12.40 "Âå-
ëèê³ ïåðåãîíè". 14.10 "Ø³ñòü êàäð³â".
15.55 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 16.30
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë ó Òóðå÷÷èí³".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 3". 19.30
"ÒÑÍ". 20.00 "Âåëèê³ ïåðåãîíè".
22.00 Â³ëë Ñì³ò ó ôàíòàñòè÷íîìó
áîéîâèêó "Äåíü íåçàëåæíîñò³" (2).
00.45 Äæåéìñ Áîíä îãîëîøóº â³éíó
òåðîðèñòàì ó áîéîâèêó "Ò³ëüêè äëÿ
òâî¿õ î÷åé" (2). 02.55 Ìåëîäðàìà
"Ãîëîâíèé ó äîì³" (1). 04.30 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì". 05.15 "ÒÑÍ".

IÍÒÅÐ
05.10 "Øóñòåð Live". 08.55 Õ/ô
"Ìàìè" (1). 11.00 "Âñå äëÿ ìàìè".
12.05 Ò/ñ "Îäíó òåáå êîõàþ" (1).
16.50 Õ/ô "Ñïðàâè ñ³ìåéí³". 18.55,
20.30 Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà "20
ðîê³â ó äîðîç³" 1, 2 ÷. 20.00, 01.50
"Ïîäðîáèö³". 22.10 Õ/ô "Ïîìèëêè
êîõàííÿ". 00.05, 02.20 Ò/ñ "Ëþáîâ
ç³ çáðîºþ" (2). 03.45 Õ/ô "Ìèëüíà
ï³íà" (2).

ICTV
06.25 Êîçèðíå æèòòÿ. 06.55, 02.55
Õ/ô "ßê çà ñòàðèõ äîáðèõ ÷àñ³â".
08.50 Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à.
10.35 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.35 Çà
êåðìîì. 12.00 Äèâèòèñÿ óñ³ì! 13.15
Õ/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ ïðîòè Öåçà-
ðÿ". 15.35 Õ/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ:
Ì³ñ³ÿ Êëåîïàòðà". 17.45 Ìàêñèìóì
â Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00
Õ/ô "Îáëàäóíêè áîãà-3: Ì³ñ³ÿ Çîä³-
àê". 21.30 Õ/ô "Ìà÷î ³ áîòàí" (2).
23.35 Õ/ô "Ïî÷àòîê ÷àñ³â" (2). 01.25
Õ/ô "Âäà÷à Áàííåíà" (2). 04.35 Ïðî-
Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè.
05.20 Õ/ô "Ïàðò³ÿ â áð³äæ". 06.55
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!" 07.40
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 07.50
"Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè". 08.40 "Ñëî-
âî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê". 09.55
"Ìèêèòà Áîãîñëîâñüêèé. "ß ïîìåð.
ß ïðèâ³òàþ Âàñ!" 11.15 "²äåàëüíèé
ðåìîíò". 12.15 "Àáðàêàäàáðà". 14.10
Ò/ñ "Îñòàííÿ çóñòð³÷". 16.15 "Óãà-
äàé ìåëîä³þ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 17.15 Ä/ô "Êàáàºâà". 18.20 Ñâÿò-
êîâèé êîíöåðò, ïðèñâÿ÷åíèé 90-
ð³÷÷ÿ ÖÑÊÀ. 20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüî-
ãîäí³ ââå÷åð³". 22.05 Ñóïåðíîâèé
Øåðëîê Õîëìñ. "Åëåìåíòàðíî".
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çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 12
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 8
     äiâ÷àòîê – 4
     îäðóæèëîñÿ –

9 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 18 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН. Цього тижня
вас чекають розчару�
вання, невдачi в пiд�
приємницькiй дiяль�

ностi. Бажання прискорити
деякi процеси ведуть лише до
створення чергових пере�
шкод.

ТIЛЕЦЬ. Ви будете
схильнi проявляти
чеснiсть i прямоту
будь�що. Спiлкування

динамiчне i конструктивне,
особливо з  жiнками – парт�
нерами i спiвробiтницями.
Контакти з широкою пуб�
лiкою допоможуть рiшенню
деяких дiлових питань.

БЛИЗНЮКИ. Ви ко�
р и с т у в а т и м е т е с я
рiдкiсним успiхом у
протилежної статi. На

вихiднi можна запланувати
похiд до перукаря. Слiд
остерiгатися прагнення до
авторитарностi i надмiрної
прискiпливостi до недолiкiв
оточуючих.

РАК. На початку
тижня слiд потурбува�
тися про безпеку –
свою i близьких,

оскiльки зростає вiрогiднiсть
одержати травму. Гармо�
нiйна космiчна ситуацiя
сприяє Вашому фiнансовому
благополуччю.

ЛЕВ. Цей тиждень
надасть вам мож�
ливiсть бути безтур�
ботним i доставить

парутрiйку приводiв для
радостi. Проте обов`язками
всетаки нехтувати не слiд.

ДIВА. Ви прагнути�
мете до бiльшої волi
дiй, шукатимете мож�
ливiсть оригiнального

творчого самовираження в
колективi, робочiй групi. Зав�
дяки цьому можете стати
лiдером.

ТЕРЕЗИ. Цього тиж�
ня Ви не можете пра�
вильно оцiнити ситу�
ацiю, не здатнi висува�

ти об`єктивнi вимоги до
пiдлеглих, ставити реальнi
завдання, бачити перспекти�
ву у дiйсному свiтлi i ухвалю�
вати адекватнi рiшення.

СКОРПIОН. Робiть
все, що хочете, якщо
тiльки це не пiде на
шкоду навколишньо�

му середовищу i не дуже
вiдобразиться на сiмейному
бюджетi.

СТРIЛЕЦЬ.  Цей
тиждень особливо
сприятливий для лю�
дей, зайнятих твор�

чiстю. Друзi можуть запроси�
ти в театр або в кiно. Спра�
ви, назначенi на кiнець тиж�
ня, пройдуть на рiдкiсть вда�
ло.

КОЗЕРIГ. Стримай�
те вашу щедрiсть, бо
вас використовують
найбезсоромнiшим

чином. Як би вам не по�
ставили в обов`язок те, що ви
робите виключно по добрiй
волi.

ВОДОЛIЙ. На Вашу
увагу претендувати�
муть всi, починаючи
вiд найближчих ро�

дичiв, i закiнчуючи випадко�
вими знайомими. Комусь
явно доведеться вiдмовити,
спробуйте це зробити так�
товно.

РИБИ. Хороший
перiод для приведен�
ня своїх справ до ладу,
для органiзацiйних пе�

ретворень. Колишнi обов`яз�
ки i турботи нагадують про
себе.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Êòî ñêàçàë, ÷òî äåìîê-
ðàòèÿ – ýòî âëàñòü íà-
ðîäà? Äåìîêðàòèÿ – ýòî
âëàñòü äåìîêðàòîâ.

Áåñåäà äâóõ ïîäðóã:
– Äàøà, òû óæå â êóð-

ñå?
– Â êóðñå ÷åãî?
– Íàì çàðïëàòó  ñíèçè-

ëè.
– Îé. ×òî æå äåëàòü?

Õîòü íà ïàíåëü èäè...
– Òàì òî æå ñàìîå, ÿ óç-

íàâàëà.

Õîçÿéêà äîìà ñïðàøèâà-
åò ó êâàðòèðàíòêè:

– À ïî÷åìó â ïîñëåäíåå
âðåìÿ  âàñ íå ïîñåùàåò
âàø áðàò?

– Ýòîò íåãîäÿé  íàøåë
ñåáå äðóãóþ ñåñòðó.

Ïî Äàðâèíó ìóæ÷èíà –
æèâîòíîå, ïî Ôðåéäó–
ïðîñòî ñêîòèíà.

Íå áóäó çàâîäèòü áó-
äèëüíèê. Ïóñòü Ãîñïîäü
ðåøàåò èäòè ìíå íà ðà-
áîòó èëè íåò.

Êîðàáëü òîíåò. Ðàáèíî-
âè÷  æàëîáíî êðè÷èò è
ïëà÷åò. Ê íåìó ïîäõîäèò
Øëåìåíçîí è ñïðàøèâà-
åò:

– Òû ÷åãî îðåøü? Ýòî
÷òî, òâîé êîðàáëü?

Ìàëûø ïðîñûïàåòñÿ
ñðåäè íî÷è ñ êðèêîì  è
ñëåçàìè:

– ×òî ñ òîáîé, ñûíîê?
– Ìíå òåùà ïðèñíè-è-

ëà-àñü!

– Ïî÷åìó âû, ìóæ÷èíû,
íå çíàåòå, ÷åãî õîòèì ìû,
æåíùèíû?

– À ïî÷åìó âû çíàåòå,
÷åãî õîòèì ìû, íî íå äå-
ëàåòå?

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Уникнути інсульту
Люди після  65 років, які користуються

оливковою олією для приготування їжі,
на 41% рідше страждають від інсульту,
засвідчили дослідження французьких
учених.

Упродовж п’яти років вони вивчали режим
харчування 7235 осіб у віці 65 років і стар�
ше. Добровольців розділили на три групи.
Перша – не вживала оливкової олії, друга �
використовувала її помірно, а третя –  інтен�
сивно. В результаті у тих, хто регулярно ви�
користовував оливкову олію, ризик інсуль�
ту був на 2/5 нижчий порівняно з тими, хто
не вживав її зовсім.

Оливкова олія також допомагає у разі
інших проблем: діабету, високого рівня хо�
лестерину, підвищеного тиску і ожиріння.

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 20.05.13 – 26.05.2013                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä
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