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ÂÅÐÕÎÂÍÀ  Ðàäà ïiäãîòóâàëà ïðåçèäåíòñüêi
çàêîíîïðîåêòè  ïðî ñêîðî÷åííÿ Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè ó 2014 ð íà 10 òèñ. – äî 157,4 òèñ.
÷îëîâiê.

ÑÎÖIÎËÎÃÈ  ó ìèíóëîìó ðîöi ïîðàõóâàëè:
80 ïðîöåíòiâ  íàøèõ ëþäåé õî÷óòü âè¿õàòè ç êðà¿-
íè. Îñü òàêèé ìè ñòðàøíèé íàðîä – ñàìi âiä
ñåáå âòiêàºìî.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ êëiíiêî-ëàáîðàòîðíèõ
îáñëiäóâàíü äiòåé â êðà¿íi ïîêàçàëè, ùî ëèøå 11
ç 1000 îáñëiäóâàíèõ äiòåé ïðàêòè÷íî çäîðîâi –
öå ñêëàäàº âñüîãî ëèø 1,1 %.

Â×ÅÍI Áîííñüêîãî óíiâåðñèòåòó ðîçðîáèëè
ñïðåé äëÿ íîñà, ÿêèé ñòðèìóº áàæàííÿ îäðóæå-
íèõ ÷îëîâiêiâ õîäèòè "íàëiâî". Ïðàêòè÷íi âèïðî-
áóâàííÿ îêàçàëè ïîçèòèâíi ðåçóëüòàòè.

Ó ÐÎÑI¯ îïðèëþäíèëè  ñïèñîê çàáîðîíåíèõ
çàêîíîì íåöåíçóðíèõ ñëiâ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿
iíôîðìàöi¿.

Ó  ÊÈÒÀ¯ óðî÷èñòî i ïîìïåçíî âiäçíà÷èëè
120-ó ði÷íèöþ ç äíÿ íàðîäæåííÿ  çàñíîâíèêà
ÊÍÐ Ìàî Äçåäóíà.

ÂÅÐÕÎÂÍÀ  ðàäà  íåâèçíàíî¿ Ïðèäíiñ-
òðîâñüêî¿ ðåñïóáëiêè çðîáèëà ÷èííèì  íà
òåðèòîði¿ Ïðèäíiñòðîâ’ÿ  ðîñiéñüêå çàêîíîäàâ-
ñòâî.

ªÄÈÍÎÞ æiíêîþ, ÿêà ïîòðàïèëà  ó ñïèñîê
íàéáiëüøèõ êîðóïöiîíåðiâ  ñâiòó 2013-ãî ðîêó
ñòàëà  ñòàðøà äîíüêà ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíó
Ãóëüíàð Êàðiìîâà. Ó ñïèñêó ëiäåðiâ òàêîæ
ñåðáñüêi íàðêîòðàíñïîðòåðè i ðóìóíñüêèé ïàð-
ëàìåíò, ÿêèé çàêîíîäàâ÷î ñòâîðèâ ïðàâîâèé
iìóíiòåò êîðóïöiîíåðàì.

ÇÀ 20 ÎÑÒÀÍÍIÕ ðîêiâ  íàñåëåííÿ Óêðà¿íè
ñêîðîòèëîñÿ íà 6,5 ìëí. ÷îëîâiê.

116-ÐI×ÍÀ Êàòåðèíà Êîçàê, ÿêà ìåøêàº â
ñ. Õîòèìèð Iâàíî-Ôðàíêiâñüêî¿ îáëàñòi º íà
ñüîãîäíi íàéñòàðøîþ çà âiêîì æiíêîþ ïëàíåòè.

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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-
íèêà 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.

ÊÎËßÄÀ
Äèâíàÿ Íîâèíà
Íàì ñÿ îá’ÿâèëà:
Îé ñòàâàé æå ðiäíèé áðàòå,
Áî âæå áiëà äíèíà.
Îé ñòàâàé æå, áðàòå,
Ïóñòè íàñ äî õàòè,
Ìè òè áóäåì óêðà¿íñüêó
Êîëÿäó ñïiâàòè.
Çàñâiòè íàì ñâi÷êó,
Ïîñòàâ íà âiêîíöå.
Íàé ñiÿº Óêðà¿íà
ßê íà íåái ñîíöå.
Ìè âñi óêðà¿íöi
Éäåì õàòà âiä õàòè:
Ñâî¿ì áðàòàì-óêðà¿íöÿì
Çàêîëÿäóâàòè.
À ìè òàê ñïiâàºì,
Òî íàøà îðãàíà —
×îðíèé êîæóõ, ñèâà øàïêà,
Ñèíüî-æîâòà  ôàíà.
(Ñïiâàºòüñÿ íà ìîòèâ  êîëÿäè:
“Äèâíàÿ íîâèíà — íèíi Äiâà ñèíà...”)

Ï Ë À Í
ïðîêàòà ñïåêòàêëåé íà ÿíâàðü 2014 ã.

"×åðâåíå âèíî-2014" ó Ìóêà÷åâ³ ïðîõîäèòèìå 4 äí³
Ñòàëî â³äîìî, ùî ÷åðãîâèé, òðàäèö³éíèé ôåñòèâàëü

"×åðâåíå âèíî" áóäå ïðîõîäèòè 4 äí³.
ßê ïîâ³äîìèâ îðãêîì³òåò, â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Ìó-

êà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ôåñòèâàëü-êîíêóðñ "×åðâåíå âèíî"
áóäå ïðîõîäèòè ç 11 ïî 14 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
ì³ñòà.

Ïðîâîäèòüñÿ ôåñòèâàëü ç ìåòîþ â³äðîäæåííÿ çâè÷à¿â òà òðà-
äèö³é òà ï³äòðèìêè âèðîáíèê³â âèñîêîÿê³ñíèõ äîìàøí³õ âèí.

Êîíêóðñ ñóïðîâîäæóâàòèìåòüñÿ øèðîêîþ ³ ð³çíîìàí³òíîþ
êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîþ ³ äóõîâíîþ ïðîãðàìîþ òâîð÷èõ ïðîôå-
ñ³éíèõ òà ñàìîä³ÿëüíèõ êîëåêòèâ³â ì³ñòà.

Дата Время  Название спектакля  

03.01.14 12.00 Золушка 
05.01.14 11.00 Хутряна хатинка 
05.01.14 13.00 Новогодняя Жар-птица 
08.01.14 11.00 Козочка 
08.01.14 13.00 Снеговик 
09.01.14 11.00 Кицик-Мицик  
09.01.14 13.00 Все мыши любят сыр 
12.01.14 12.00 Все мыши любят сыр 
13.01.14 11.00 Козочка 
13.01.14 13.00 Кицик-Мицик  
14.01.14 11.00 Снеговик 
14.01.14 13.00 Козочка 
15.01.14 11.00 Веселая квампания  
15.01.14 13.00 Принц и чудовище 
16.01.14 11.00 Золотой цыпленок 
16.01.14 13.00 Принцесса без горошины 
17.01.14 11.00 Хутряна хатинка 
17.01.14 13.00 Пастушка и трубочист 
19.01.14 12.00 Золушка 
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Îñü ³ íàñòàâ Íîâèé
2014-é ð³ê. Çèìà (õî÷à ÷å-
ðåç àíîìàëüíó òåïë³íü òàê
íàçâàòè íèí³øíþ ïîðó
ðîêó ÿçèê íå ïîâåðòàºòü-
ñÿ), ÿê â³äîìî, áàãàòà íà
ñâÿòà, ñåðåä ÿêèõ íàéñàê-
ðàëüí³øèì º Ð³çäâî Õðè-
ñòîâå, à íàéðîìàíòè÷í³-
øèì, çâè÷àéíî æ, –
çóñòð³÷ Íîâîãî ðîêó. Â
öåé ÷àñ äî ãîñòèííîãî Çà-
êàðïàòòÿ ç‘¿æäæàþòüñÿ òó-
ðèñòè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè òà ç-
çà êîðäîíó. Ñâîºð³äíà àò-
ìîñôåðà ïðèâàáëþº îõî-
÷èõ  áëèæ÷å ï³çíàòè ³
â³ä÷óòè íàñòð³é, äóõ ³ àâ-
òåíòèêó íàøî¿ çåìë³, ÿêà
ùåäðî íàñè÷åíà ð³çíîáàð-

ÍÎÂÎÐ²×Í² ²ÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖ²¯
â‘ÿì ôîëüêëîðó. Çàêàð-
ïàòö³ ñïîêîíâ³ê³â ñâÿòî
çáåð³ãàþòü ³ ïðèìíîæó-
þòü ö³ íàðîäí³ äóõîâí³ íàä-
áàííÿ. Îñîáëèâî ïðè-
ºìíî, ùî ò³, õòî ïîâ‘ÿçàâ
ñâîþ äîëþ ³ç Çàêàðïàò-
òÿì, ï³äòðèìóþòü ö³ òðà-
äèö³¿ ³ ïðèìíîæóþòü, óð³-
çíîìàí³òíþþ÷è ¿õ. Ìîâà
éäå ïðî âæå äîáðå çíàíó
ñàäèáó «Çîëîòà ðèáêà»,
âëàñíèöåþ ÿêî¿ º ïàí³
Ñâ³òëàíà Øîïô, ÿêà æèâå
ó Çàêàðïàòò³ âæå ìàéæå
äåñÿòü ðîê³â. Âïðîäîâæ
ê³ëüêîõ îñòàíí³õ ãîñïî-
äàðêà àðò-çàêëàäó âëàø-
òîâóº äëÿ ãîñòåé êðàþ
Íîâîð³÷í³ øîó, à öüîãî

ðàçó ³ ÿ ìàëà íàãîäó ïî-
áóâàòè òàì. Ö³êàâà ÿñêðà-
âà åâåíò-âå÷³ðêà, äî ïðî-
ãðàìè ÿêî¿ áóëè äîëó÷åí³
àðòèñòè, øîóìåíè ³ ñàì³

ãîñò³, â ÿê³é îñíîâíîþ
³äåºþ áóëî ïîºäíàííÿ àâ-
ñòð³éñüêèõ òà çàêàðïàòñü-
êèõ òðàäèö³é ïðèºìíî âðà-
çèëà. Àâñòð³éñüêà êóõíÿ ³

âèíà, çàêàðïàòñüê³ íàðîäí³
òà ñó÷àñí³ ìåëîä³¿ – âñå
áóëî âäàëî ïîºäíàíî ö³º¿
Íîâîð³÷íî¿ íî÷³. Ðîäçèí-
êîþ ñòàëî ñàìå ì³ñöå ïðî-
âåäåííÿ ä³éñòâà – ï³ä
â³äêðèòèì íåáîì íà
ïîäâ³ð’¿ ñàäèáè ó ×è-
íàä³¿âñüê³é çàòèøí³é äî-
ëèí³. Øêîäà çâè÷àéíî æ,
ùî áåç ñí³ãó, àëå – ï³ä ÿñ-
êðàâå ìèãîò³ííÿ íåîí³â, ç
øêâàëîì åìîö³é, ç Ä³äîì
Ìîðîçîì ³ Ñí³ãóðêîþ, êà-
ðîîêå, êîíêóðñàìè, ñþð-
ïðèçàìè-ïîäàðóíêàìè,
ñâÿòêîâèìè ôåéºðâåðêà-
ìè. Ñïîä³âàþñÿ, ùî ãîñò³,
ÿê³ âèð³øèëè çóñòð³òè Íî-
âèé 2014-é ð³ê â Çàêàð-

ïàòò³ ïîâåçóòü ãàðí³ âðà-
æåííÿ ³ òåïëî íå ò³ëüêè â³ä
êðàþ, ùî òàê âäàëî òåðè-
òîð³àëüíî ðîçì³ùåíèé íà
ãåîãðàô³÷í³é êàðò³, à é â³ä
íàøèõ ãîñòèííèõ ñåðäåöü.

Çâ³ñíî, êîæåí âëàøòî-
âóº äëÿ ñåáå ñâÿòî çà
ñâî¿ì ñöåíàð³ºì, ÿê óì³º,
àáî ÿê äîçâîëÿþòü ñòàòêè.
Õî÷åòüñÿ, ùîá êîæåí ó
ðîö³, ùî ïðèéøîâ, â³ä÷óâ
ñåáå ùàñëèâèì, ïî-
òð³áíèì ³ êîõàíèì. Ùèðî
áàæàþ óñ³ì íàì, ãðîìàäÿ-
íàì ð³äíî¿ Óêðà¿íè, â³ðè,
äîáðîáóòó, ìèðó, çäîðîâ’ÿ
³ íàñíàãè çäîëàòè óñ³ òðóä-
íîù³, ùî ñòîÿòü ïåðåä
íàìè, óêðà¿íöÿìè.

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ

Ð²ÇÄÂßÍ² Â²ÒÀÍÍß ÊÎÇÀÊÀÌ
Âåëüìèøàíîâí³ áðà-

òè êîçàêè Çàêàðïàòòÿ
³ Óêðà¿íè. Â³ä Âñåóê-
ðà¿íñüêîãî Ãâàðä³¿
Ãåòüìàíñüêîãî Êîçàö-
òâà, Ì³æíàðîäíî¿
Àêàäåì³¿ Êîçàöòâà ³
îñîáèñòî, ùèðîñåð-
äå÷íî â³òàþ âàñ ³ âàø³
ðîäèíè ç Ð³çäâîì
Õðèñòîâèì ³ Íîâèì
2014 ðîêîì. Äàé âàì Áîæå êîçàöüêîãî êðè-
öåâîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó, äîñ-
òàòê³â ³ óñüîãî ñàìîãî íàéêðàùîãî.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÍÀÐÎÄÈÂÑß! ÑËÀÂ²ÌÎ
ÉÎÃÎ!

Ç ïîøàíîþ,  ÃÅÒÜÌÀÍ Âñåóêðà¿íñüêî-
ãî Ãâàðä³¿ Ãåòüìàíñüêîãî Êîçàöòâà ³ Â³öå-
ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíî¿ Àêàäåì³¿ Êîçàö-
òâà,  Ãåíåðàë³ñèìóñ Êîçàöòâà Â²ÊÒÎÐ
ÃÎÃÎËÜ

Ç ÑÂIÒËÈÌ ÞÂIËÅªÌ!
Ó öi Ðiçäâÿíi  ñâÿòà þâiëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ  ó

ðîçêâiòi  äóõîâíèõ i ôiçè÷íèõ ñèë  âiäçíà÷àº  êîõàíèé
÷îëîâiê, ëþáëÿ÷èé  ñèí, âiðíèé äðóã

Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ ÃÎÏÀ
ç Ìóêà÷åâà.

Áàæàºìî äîðîãîìó i øàíîâàíîìó â îáëàñòi
iìåíèííèêó áëàãîñëîâiííÿ Áîæîãî i Ïîêðîâó  Áîæî¿
Ìàòåði íà êîæåí ïðèéäåøíié  äåíü æèòòÿ, äîáðîãî
çäîðîâ’ÿ, âèñîêèõ òâîð÷èõ çëåòiâ, çâåðøåíü, ñiìåéíîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ  i äîñòàòêiâ. Íåõàé Òâîÿ  ïîðÿäíiñòü,
ëþäÿíiñòü, íàäiéíiñòü i ìóäðiñòü óòâåðäæóþòüñÿ i íà-
ïîâíþþòüñÿ  ïëîäàìè  ðàäîñòi, äîáðà, ùàñòÿ i ëþáîâi.

Õàé áëàãîñëîâåííîþ i äîâãîþ áóäå Òâîÿ  æèòòºâà
äîðîãà, òâåðäîþ – âiðà, ïëiäíîþ – ïðàöÿ, ùàñëèâîþ
– äîëÿ. Õàé  Âiôëåºìñüêà çiðêà áóäå íåâè÷åðïíèì
ñÿéâîì iñòèíè, âiðè, íàäi¿ i ëþáîâi, à íîâîíàðîäæå-
íèé  Áîãîìëàäåíåöü  Iiñóñèê äàðóº äóøåâíèé ñïîêié,
ìèð i ðàäiñòü ìíîãi¿ i áëàãi¿ ëiòà.

Íåõàé ñòîðèöåþ âîçäàñòüñÿ  Òîái çà äîáði çåìíi
ñïðàâè âî ñëàâó  Áîæó íåõàé ðàäiñòü êðîêóº â íîãó ç
Òâî¿ì ãiäíèì i ïëiäíèì æèòòÿì, à Ãîñïîäü Áîã,  ïî
Ñâî¿é âåëèêié ìèëîñòi  ëiò äî ñòà  áåðæå êîæåí Òâié
êðîê.

Õàé ùàñòèòü Òîái – çàâæäè, âñþäè i â óñüîìó!
Ç ïîâàãîþ i ëþáîâ’þ —äðóæèíà, áàòüêè,

øîâãîðèíÿ, áëèçüêi äðóçi.

ÁÎÆÎÃÎ ÂÀÌ ÁËÀÃÎÑËÎÂIÍÍß!
Êîîðäèíàöiéíà ðàäà Ìóêà÷iâñüêîãî îñåðåäêó

“Ñîþç ×îðíîáèëü Óêðà¿íè” ïîçäîðîâëÿº âñiõ
ëiêâiäàòîðiâ àâàði¿ íà ×ÀÅÑ, åâàêóþâàíèõ iç çîíè
âiä÷óäæåííÿ, à òàêîæ âñiõ âiéñüêîâîñëóæáîâöiâ, ÿêi
áåçïîñåðåäíüî áðàëè ó÷àñòü ó ÿäåðíèõ âèïðîáóâàí-
íÿõ çi ñâÿòîì  Ðiçäâà Õðèñòîâîãî òà Íîâèì Ðîêîì!

Áàæàºìî  âàì, íàøi øàíîâíi, Áîæîãî áëàãî-
ñëîâiííÿ, ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ, âåñåëèõ êîëÿä.
Ìiöíîãî âàì çäîðîâ’ÿ, äîñòàòêó, çäiéíåííÿ
íàéçàïîâiòíiøèõ ìðié i ñïîäiâàíü.

Ç ïîâàãîþ äî âàñ Î.ÒÎÂ×ÊÎ — âiä iìåíi
êîîðäèíàöiéíî¿ ðàäè” Ñîþç ×îðíîáèëü”

é ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî, ãàðíó,  í³æíó,
ëàã³äíó, ðîçóìíó. ²íòåë³ãåíòíó, ÷àð³-
âíó, ìèëó, äîáðó,  ³íòåë³ãåíòíó, òà-
ëàíîâèòó çàâ³äóþ÷ó ÄÍÇ ¹ 9

Ëþáîâ Âàñèë³âíó
ÑÀÍ²ÒÀÐ

â³òàºìî ç ïîëóäíåì â³êó.
Ïðèéì³òü, çîëîòà íàøà þâ³ëÿð-
êî,  ùèð³ ïîáàæàííÿ çäîðîâ’ÿ ³
ùàñòÿ. Íåõàé Íîâîíàðîäæåíèé
Ãîñïîäü íàø ²ñóñ Õðèñòîñ ùåäðî íà-
ãîðîäèòü Âàñ ùàñòÿì, ðîäèííèì òåï-
ëîì, ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, äîñòàòêàìè é áëàãîïîëó÷÷ÿì.
Óñï³õ³â Âàì íà íèâ³ ïåäàãîã³êè! Íåõàé áëàãî-
ñëîâåííèìè áóäóòü óñ³ Âàø³ äîðîãè, õàé âñþ-
äè ñóïðîâîäæóº Âàñ óñï³õ, ðàäóþòü íîâ³
ñïðàâè, íàäèõàþòü ìð³¿, ðàäóþòü Âàø âè-
õîâàíö³, îêðèëþº ùàñòÿ. Ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ
Âàì ë³ò!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ –
êîëåêòèâ ÄÍÇ ¹ 9

â³òàþ âàñ, äîðîã³ âåòåðàíè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè, âåòåðàíè ïðàö³, ä³òè â³éíè òà ïåíñ³î-
íåðè, ç Íîâèì 2014 ðîêîì ³  Ð³çäâîì Õðèñòî-
âèì.

Íåõàé ö³ âåëè÷í³  ñâÿòà ïðèíåñóòü ìèð, çäî-
ðîâ’ÿ, ðàä³ñòü, áëàãîäàòü ó âàø³  äîì³âêè íà
ö³ëèé ð³ê.

².Ôàðèíè÷, ãîëîâà ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
âåòåðàí³â Óêðà¿íè

Ñüîãîäí³ ùàñëèâèé Äåíü íà-
ðîäæåííÿ çàâ³òàâ äî ìóæíüî¿
ïàðòèçàíêè, æ³íêè êðàñèâî¿,
ìóäðî¿, òàëàíîâèòî¿ â÷èòåëüêè
³ñòîð³¿, ó÷àñíèö³ Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, â³äì³ííèêà
îñâ³òè Óêðà¿íè

Ãàëèíè Þð³¿âíè
ÏËÀÕÎÒÍÈÊ-ÃÎËÎÂÊÎ.

Âàø ïîäâèã ó áèòâ³ ç ôà-
øèñòñüêèìè îêóïàíòàìè, Âàø âíåñîê ó âèã-
íàíí³ îêóïàíò³â ç íàøî¿ ñâÿùåííî¿ Â³ò÷èçíè –
íåçàáóòí³, Âàø ñàìîâ³ääàíèé òðóä ó â³äáóäîâ³
ð³äíî¿ çåìë³ â³ä âîºííî¿ ðîçðóõè – âàãîìèé, Âàø³
ëþäñüêà ã³äí³ñòü ³ ñïðàâåäëèâå ñòàâëåííÿ äî
îòî÷óþ÷èõ, íàäèõàþ÷à âèêëà-
äàöüêà ïðàöÿ çàïàì’ÿòàëèñÿ
ê³ëüêîì ïîêîë³ííÿì ìóêà÷³âö³â.
Âàøå ñïîâíåíå ãîð³ííÿ æèòòÿ çàâ-
æäè çàëèøàºòüñÿ ã³äíèì çðàçêîì
äëÿ íàñë³äóâàííÿ. Áåçìåæíîãî
ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ Âàì ³
Âàø³é ðîäèí³ áàæàþòü –

Ì. ÔÅÍÖÈÊ, Ì. ÊÀÁÀÖ²É,
Âàø³ â³ðí³ êîëåãè ³ äðóç³.

Íà ñàìîìó ïî÷àòêó Íîâîãî ðîêó Äåíü íàðîäæåííÿ
âiäçíà÷èëè  âiäîìèé ó Ìóêà÷åâi i âñüîìó Çàêàðïàòòi
äîñëiäíèê-ëiòåðàòîð, íåâòîìíèé êðàºçíàâåöü, ïîåò, ó÷àñ-
íèê Âåëèêî¿ Âiò÷èçíÿíî¿ âiéíè, Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí Ìó-
êà÷åâà

Âàñèëü  Âàñèëüîâè÷  ÏÀÃÈÐß
 i íå ìåíø âiäîìà i øàíîâàíà ó ìiñòi ëþäèíà — Âiäìiííèê
íàðîäíî¿ îñâiòè Óðà¿íè, áàãàòîði÷íèé êåðiâíèê
Ìóêà÷iâñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàíiçàöi¿ “Ïðîñâiòà”, ó÷àñ-
íèê Âåëèêî¿ Âiò÷èçíÿíî¿ âiéíè, Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí Ìó-
êà÷åâà

Âàñèëü  Iëëi÷  ÑÎÔIËÊÀÍÈ×.
Ñåðäå÷íî âiòàºìî íàøèõ øàíîâíèõ iìåíèííèêiâ i ùèðî

áàæàºìî: íåõàé æèòòÿ âàøå áóäå áàãàòèì íà çäîðîâ’ÿ i íà
ñèëó, i íà äîëåíüêó ùàñëèâó, íà  ÿñêðàâi äîâãi ðîêè áåç
òóðáîò i áåç ìîðîêè, íà ïiäòðèìêó i ïîâàãó, íà òåïëî i
ðîçóìiííÿ, íà óäà÷ó i âåçiííÿ – ñëîâîì, íà óñå ïðåêðàñíå,
íà ïîñòiéíå, ñâîº÷àñíå. Õàé ñâiòëèìè áóäóòü  âàøi áóäíi i
ñâÿòà, ùîäíÿ, ùîãîäèíè ó âñüîìó ùàñòèòü, ùîá âè ó
ðàäîñòi çóñòði÷àëè  óðî÷èñòi äàòè, à Ãîñïîäü äîïîìiã âàì
äî ñòîði÷÷ÿ ïðîæèòü.

ªâãåí ÔÅÄ²Â – â³ä ³ìåí³ ðàäè
 Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

Ç ÙÈÐÎÞ ÏÎÂÀÃÎÞ ÍÀ ÄÎÂÃ² ² ÁËÀÃ² Ë²ÒÀ!

Â²Ä  ÓÑ²ª¯  ÄÓØ²

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß
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Ñîí – ýòî îòäûõ îò ñàìîãî ñåáÿ. (Ã. Ïðîêíîó).

С 1 декабря в Украине были повышены
зарплаты, пенсии и различные соци�
альные пособия. В том числе увеличи�
лись выплаты семьям с детьми, а также
помощь малообеспеченным гражданам,
к которым чаще всего относятся много�
детные семьи. В том, какие виды помо�
щи и на сколько выросли с приходом
зимы, помогла разобраться заместитель
директора департамента государствен�
ной социальной помощи Министерства
социальной политики Украины Надежда
Рязанова.

Ïåðâóþ âûïëàòó â ðàçìåðå äåñÿòè ïðî-
æèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ ñåìüÿ ïîëó÷àåò
ñðàçó æå ïîñëå ðîæäåíèÿ ìàëûøà

Â íàøåé ñòðàíå äîâîëüíî ìíîãî âèäîâ ïî-
ìîùè, êîòîðûå âûïëà÷èâàþòñÿ ñåìüÿì ñ
äåòüìè. Íàïðèìåð, îäíîðàçîâàÿ ïîìîùü ïðè
ðîæäåíèè ðåáåíêà, ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðå-
áåíêîì äî òðåõ ëåò è âûïëàòû îäèíîêèì ìà-
òåðÿì. Íå áóäåì òàêæå çàáûâàòü î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêå äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä
îïåêîé èëè ïîïå÷èòåëüñòâîì, à òàêæå ìà-
ëûøåé, íà êîòîðûõ íå ïëàòÿò àëèìåíòû.

Íà÷íåì ñ ãëàâíîãî: â äåêàáðå ñóùåñòâåí-
íî âûðîñëà ïîìîùü ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà.
Íàïîìíèì, ÷òî íà ïåðâîãî ðåáåíêà ïîëàãà-
åòñÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 30 ïðîæèòî÷íûõ ìè-
íèìóìîâ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå äî øåñòè ëåò,
íà âòîðîãî – 60 ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ,
íà òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé – äî 120
ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ. Ïîñêîëüêó ñ 1
äåêàáðÿ ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì äëÿ äîø-
êîëüíèêîâ ïîâûñèëñÿ ñ 972 äî 1032 ãðè-
âåí, óâåëè÷èëèñü è ðàçìåðû ïîìîùè (ñì.
òàáëèöó ¹1).

×àñòü ñóììû – ïåðâóþ âûïëàòó â ðàçìå-
ðå äåñÿòè ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ – ñå-
ìüÿ ïîëó÷àåò ñðàçó æå ïîñëå ðîæäåíèÿ ìà-
ëûøà. À îñòàëüíûå ñðåäñòâà ãîñóäàðñòâî
âûïëà÷èâàåò ðàâíûìè ÷àñòÿìè íà ïðîòÿæå-
íèè îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà. Íàïðèìåð, ïðè
ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà îñòàòîê ñóììû
áóäóò âûäàâàòü â òå÷åíèå 24 êàëåíäàðíûõ
ìåñÿöåâ, ïðè ïîÿâëåíèè íà ñâåò âòîðîãî -48
ìåñÿöåâ, à òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ – íà ïðî-
òÿæåíèè 72 ìåñÿöåâ.

Êàê âèäèòå, ñóììû íà âòîðîãî è ïî-ñëå-
äóþùèõ äåòåé çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ. Ïî-
ýòîìó î÷åíü âàæíî ïîíèìàòü, êàê ñ÷èòàþò
êîëè÷åñòâî äåòåé â ñåìüå. Òàê, ïðè îïðåäå-
ëåíèè ðàçìåðîâ ïîìîùè ó÷èòûâàþòñÿ âñå
äåòè, êîòîðûå ðîäèëèñü â ñåìüå. Äëÿ ìàòå-
ðè ïðèíèìàþòñÿ âî âíèìàíèå âñå åå ðîäíûå
äåòè: ñîâåðøåííîëåòíèå, íåñîâåðøåííîëåò-
íèå, æåíàòûå, çàìóæíèå, æèâóùèå âìåñòå
ñ íåé èëè îòäåëüíî, ðîæäåííûå â ïðåäûäó-
ùèõ áðàêàõ è âîñïèòûâàåìûå åþ, à òàêæå
óìåðøèå äåòè, êîòîðûå ðîäèëèñü æèâûìè.
À âîò åñëè ïåðâûé ðåáåíîê ðî-äèëñÿ ìåðò-
âûì, òîãäà îí íå áóäåò ó÷òåí, è íà ïîñëåäó-
þùåãî ðåáåíêà íàçíà÷àò ïîñîáèå êàê íà ïåð-
âîãî.

×òî êàñàåòñÿ îòöîâ, òî áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå âñåõ ðîäíûõ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, êîòîðûõ îíè âîñ-
ïèòûâàþò. Çíà÷èò, åñëè ó ìóæà âòîðîé áðàê
è îò ïåðâîãî ó íåãî îñòàëîñü äâîå íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé, æèâóùèõ â åãî íîâîé
ñåìüå, òî ðå-áåíîê, ðîæäåííûé âòîðîé æå-
íîé, áóäåò ñ÷èòàòüñÿ óæå òðåòüèì. À âîò ñî-
âåðøåííîëåòíèå äåòè îòöà, íå óñûíîâëåí-
íûå åãî âòîðîé ñóïðóãîé, íå ó÷èòûâàþòñÿ.

Íàïðèìåð, ó ìóæ÷èíû åñòü äâîå íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé, íî èõ âîñïèòûâàåò åãî

ПОМОЩЬ НА РЕБЕНКА

áûâøàÿ æåíà. Â òàêîì ñëó÷àå, åñëè îíà ñíîâà
âûéäåò çàìóæ è ðîäèò ðåáåíêà, îí áóäåò òðå-
òüèì. Ìàëûø æå, êîòîðîãî ðîäèò âòîðàÿ
æåíà îòöà, áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ïåðâûì.

Â ñëó÷àå ðîæäåíèÿ äâîéíè, òðîéíè è òàê
äàëåå ïîìîùü, êîíå÷íî, âûïëà÷èâàåòñÿ íà
êàæäîãî ðåáåíêà. Åñëè ïîÿâèëàñü íà ñâåò
äâîéíÿ, òî ñòàðøèé ìàëûø áóäåò ñ÷èòàòüñÿ
ïåðâûì è íà íåãî âûäàäóò ñîîòâåòñòâóþùåå
ïîñîáèå, à ìëàäøèé – âòîðûì. Ïðè ýòîì êòî
ïåðâûé, à êòî âòîðîé, îïðåäåëÿþò ïî âðåìå-
íè ðîæäåíèÿ. Åãî ôèêñèðóþò âðà÷è, à çàòåì
ìàòåðè â ðîääîìå âûäàåòñÿ ìåäèöèíñêîå ñâè-
äåòåëüñòâî î ðîæäåíèè äåòåé, íà îñíîâàíèè
êîòîðîãî èõ ðåãèñòðèðóþò â çàãñå. À ðàçìåð

âûïëàò îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè âûäàí-
íîé â çàãñå ñïðàâêè äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïîìî-
ùè, â êîòîðîé óêàçàíî, êàêîé ïî ñ÷åòó ðîæ-
äåííûé ðåáåíîê.

Ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî òðåõ-
ëåòíåãî âîçðàñòà íå ìîæåò áûòü ìåíü-
øå ìèíèìàëüíîé ñóììû – 130 ãðèâåí

Íåëüçÿ îáîéòè âíèìàíèåì âîïðîñ, êàê
îðãàíû ñîöçàùèòû ðàçëè÷àþò, êòî èç ðîäè-
òåëåé âîñïèòûâàåò äåòåé ïîñëå ðàçâîäà.

Åñëè äåòè ïðîïèñàíû ñ ìàòåðüþ, îíà èõ
âîñïèòûâàåò è îíè íàõîäÿòñÿ íà åå èæäèâå-
íèè, çíà÷èò ïîìîùü áóäåò íàçíà÷åíà æåíùè-
íå. Ñîîòâåòñòâåííî, åñëè âñå ýòî äåëàåò îòåö,
ïîñîáèå ïîëîæåíî åìó.

Íî âåðíåìñÿ ê äåêàáðüñêîìó ïîâûøåíèþ
âûïëàò. Ñ 1-ãî ÷èñëà óâåëè÷èëñÿ è òàêîé âèä
ïîìîùè, êàê ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì
äî òðåõëåòíåãî âîçðàñòà (ñì. òàáëèöó ¹2).
Ñóùåñòâóþò äâà ðàçìåðà âûïëàò.

Óâåëè÷åííûé ðàçìåð – åñëè ñåìüÿ îáðà-
ùàåòñÿ â îðãàíû ñîöçàùèòû, ïðåäîñòàâëÿÿ
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ. Â òàêîì ñëó÷àå ïîìîùü
íàçíà÷àåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó 100% ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäîñïîñîáíûõ
ãðàæäàí è ñðåäíåìåñÿ÷íûì ñîâîêóïíûì äî-
õîäîì ñåìüè â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ÷ëåíà ñå-
ìüè.

Ìèíèìàëüíûé (ôèêñèðîâàííûé) ðàçìåð –
åñëè ñåìüÿ íå äåêëàðèðóåò ñâîè äîõîäû êàæ-
äûå øåñòü ìåñÿöåâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî
130 ãðèâåí.

Êàê âèäèòå, â ëþáîì ñëó÷àå ïîñîáèå ïî
óõîäó çà ðåáåíêîì äî òðåõëåòíåãî âîçðàñòà
íå ìîæåò áûòü ìåíüøå ìèíè-ìàëüíîé ñóì-
ìû – 130 ãðèâåí.

Òàêæå â äåêàáðå óâåëè÷èëîñü ïîñîáèå ïî
áåðåìåííîñòè è ðîäàì íåçàñòðàõîâàííûì
æåíùèíàì, êîòîðîå ñîñòàâëÿåò 25% ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäîñïîñîáíûõ ëèö
– ñ 286 ãðèâåí 75 êîïååê äî 304 ãðèâåí 50
êîïååê.

Âûðîñëè è ïîñîáèÿ îäèíîêèì ìàòåðÿì.
Íàïîìíèì, ÷òî îíè òîæå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
â ãàðàíòèðîâàííîì ðàçìåðå (áåç ó÷åòà äî-
õîäîâ ñåìüè) è â óâåëè÷åííîì ðàçìåðå (â
çàâèñèìîñòè îò äîõîäà ñåìüè) è ñîñòàâëÿ-
þò ðàçíèöó ìåæäó ìàêñèìàëüíîé ñóììîé
ïîñîáèÿ (50% ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
äëÿ ðåáåíêà ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà)
è äîõîäîì ñåìüè. Íî â ëþáîì ñëó÷àå ïî-
ñîáèå îäèíîêèì ìàòåðÿì íå ìîæåò áûòü
íèæå ìèíèìàëüíîãî – 30% ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà äëÿ äåòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî âîç-
ðàñòà.

Â äåêàáðå óâåëè÷èëèñü âûïëàòû íà äåòåé,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ïîä îïåêîé èëè ïîïå÷è-
òåëüñòâîì, è ïîìîùü íà äåòåé, ÷üè ðîäèòåëè
óêëîíÿþòñÿ îò óïëàòû àëèìåíòîâ.

ËÈËÈß ÏÎÂÎËÎÖÊÀß, fakty.ua

ÊÀÊ ÈЗМЕНßТСß РÀЗМЕРЫ ÏÎМÎЩÈ  
ÏРÈ РÎЖДЕНÈÈ РЕБЕНÊÀ 

Íà êàêîãî 
ðåáåíêà 

Ñ 1 ÿíâàðÿ 
(ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì 

- 972 ãðèâíû) 

Ñ 1 äåêàáðÿ 
(ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì 

-1032 ãðèâíû) 

Ïåðâàÿ âûïëàòà 
9 720 ãðèâåí 

 (10 ïðîæèòî÷íûõ 
ìèíèìóìîâ) 

10 320 ãðèâåí (10 ïðîæè-
òî÷íûõ ìèíèìóìîâ) 

Íà ïåðâîãî 
ðåáåíêà 

Оáùàÿ ñóììà - 29 160 
ãðèâåí (30 ïðîæèòî÷íûõ 

ìèíèìóìîâ). Ïåðèîä 
âûïëàòû - 24 ìåñÿöà. 
Åæåìåñÿ÷íàÿ ñóììà – 

 810 ãðèâåí. 

Оáùàÿ ñóììà - 30 960 
ãðèâåí (30 Ïðîæèòî÷íûõ 

ìèíèìóìîâ). Ïåðèîä 
âûïëàòû - 24 ìåñÿöà. 
Åæåìåñÿ÷íàÿ ñóììà –  

860 ãðèâåí. 

Íà âòîðîãî 
ðåáåíêà 

Оáùàÿ ñóììà - 58 320 
ãðèâåí (60 ïðîæèòî÷íûõ 

ìèíèìóìîâ). Ïåðèîä 
âûïëàòû - 48 ìåñÿöåâ. 
Åæåìåñÿ÷íàÿ ñóììà – 
1012 ãðèâåí 50 êîïååê. 

Оáùàÿ ñóììà - 61 920 
ãðèâåí (60 ïðîæèòî÷íûõ 

ìèíèìóìîâ). Ïåðèîä 
âûïëàòû - 48 ìåñÿöåâ. 
Åæåìåñÿ÷íàÿ ñóììà -

1075 ãðèâåí. 

Íà òðåòüåãî 
ðåáåíêà è âñåõ 
ïîñëåäóþùèõ 

äåòåé 

Оáùàÿ ñóììà -116 640 
ãðèâåí (120 

ïðîæèòî÷íûõ ìè-
íèìóìîâ) . Ïåðèîä 

âûïëàòû - 72 ìåñÿöà. 
Åæåìåñÿ÷íàÿ ñóììà – 

1485 ãðèâåí. 

Оáùàÿ ñóììà -123 840 
ãðèâåí (120 

ïðîæèòî÷íûõ 
ìèíèìóìîâ). Ïåðèîä  
âûïëàòû - 72 ìåñÿöà. 
Åæåìåñÿ÷íàÿ ñóììà -

1576,67 ãðèâíû. 
 

ÊÀÊ ÏÎÂЫСÈËÈСЬ ÏÎСÎБÈß СЕМЬßМ С ДЕТЬМÈ 

Âèä ïîìîùè 
Ñ 1 ÿíâàðÿ Ñ1 äåêàáðÿ 
(â ãðèâíàõ íà ÷åëîâåêà  

â ìåñÿö) 
Ìèíèìàëüíîå ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðå-
áåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì òðåõ ëåò 130 
Ìàêñèìàëüíîå ïîñîáèå ïî óõîäó çà 
ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì òðåõ ëåò 1147 1218 
Ïîìîùü ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì íå-
çàñòðàõîâàííûì ëèöàì 286,75 304,50 

Ìàêñèìàëüíîå ïîñîáèå îäèíîêèì ìàòåðÿì ðÿì (50% ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà  äëÿ äåòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà) 

Íà äåòåé äî 6 ëåò 486 516 
Íà äåòåé îò 6 äî 18 ëåò 605 643 
Íà äåòåé îò 18 äî 23 ëåò 573,50 609 

Ìèíèìàëüíîå ïîñîáèå îäèíîêèì ìàòåðÿì (30% ïðîæèòîãî 
 ìèíèìóìà  äëÿ äåòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà) 

Íà äåòåé äî 6 ëåò 291,60 309,60 
Íà äåòåé îò 6 äî 18 ëåò 363 385,80 
Íà äåòåé îò 18 äî 23 ëåò 344,10 365,40 

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïîìîùèíï äåòåé-ñèðîò, äåòåé, ëèøåííûõ 
îòöîâñêîé çàáîòû, êîòîðûå âîñïèòûâàþòñÿ îïіêóíàìè, ïðèåìíûìè 

ðîäèòåëÿìè, â äîìàõ ñåìåéíîãî òèïà (200% ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 
äëÿ äåòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî âîçðàñòà) 

Íà äåòåé äî 6 ëåò 1994 2064 
Íà äåòåé îò 6 äî 18 ëåò 2420 2572 
 

Òàáëèöà 1.

Òàáëèöà 2.



Ïîñèêè ñ÷àñòüÿ – îñíîâíîé èñòî÷íèê íåñ÷àñòèé. (Ý. Õîôôåð).Ïîñèêè ñ÷àñòüÿ – îñíîâíîé èñòî÷íèê íåñ÷àñòèé. (Ý. Õîôôåð).Ïîñèêè ñ÷àñòüÿ – îñíîâíîé èñòî÷íèê íåñ÷àñòèé. (Ý. Õîôôåð).Ïîñèêè ñ÷àñòüÿ – îñíîâíîé èñòî÷íèê íåñ÷àñòèé. (Ý. Õîôôåð).Ïîñèêè ñ÷àñòüÿ – îñíîâíîé èñòî÷íèê íåñ÷àñòèé. (Ý. Õîôôåð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 10  ñ³÷íÿ 2014 ð.
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ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

1.Чава  Василь Дьордьович – 1952 р.н.
2.Сайник  Пал  б/б – 1944 р.н.
3.Куля  Пірошка  Калманівна – 1941 р.н.
4.Лукіна  Олександра  Петрівна – 1934 р.н.
5.Мишанич  Василь  Ільєвич – 1949 р.н.
6.Брецко  Петро  Васильович – 1935 р.н.
7.Ньорба  Василь Михайлович –1968 р.н.
8.Уорімцев Григорій Ілліч –1925 р.н.
9.Шейніс  Володимир  Георгійович – 1936 р.н.
10.Кекер  Ольга  Емеріхівна – 1957 р.н.
11.Береш  Антоніна  Олександрівна –1933 р.н.
12.Кайдалов  Олексій  Степанович – 1925 р.н.
13.Клейнер  Віталій Наумович – 1962 р.н.
14.Теметова  Марія Василівна –1922 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 30.12.2013 р.  по  05.01.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

ÙÈÐÎ ÂIÒÀÞ
ç íîâîði÷íèìè òà Ðiçäâiíèìè ñâÿòàìè ëiêàðÿ -ãàñòðî-
åíòåðîëîãà ÑÀËÒÎÂÑÜÊÓ Ëàðèñó
Âàëåíòèíiâíó òà ëiêàðÿ ÊÎËÎÄIß Áîãäàíà
Îìåëÿíîâè÷à, à  òàêîæ ìåäñåñòðó Âiêòîðiþ.
Ñåðäå÷íî äÿêóþ  âàì çà ÷óéíå ñòàâëåííÿ äî âñiõ
ïàöiºíòiâ i îñîáèñòî äî ìåíå, áàæàþ âàì óñiì
ìiöíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ùàñòÿ,  ñiìåéíîãî áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ, óñïiõiâ ó ðîáîòi.

Õàé Áîæà áëàãîäàòü çàâæäè ñóïðîâîäæóº âàøå
æèòòÿ.

Ç ïîâàãîþ Åòåëà ÄßÄÞÐÀ.

ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ
I ÐÎÄÈÍÍÎÃÎ ÙÀÑÒß!
14 ñi÷íÿ âiäçíà÷àº äåíü

íàðîäæåííÿ ÷ëåí êîìiòåòó
ñòàðiéøèí Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéîííî¿  âåòåðàíñüêî¿
ðàäè, ãîëîâà ïðîôêîìó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË, çà-
âiäóþ÷èé æiíî÷î¿ êîí-
ñóëüòàöi¿ ìåäè÷íîãî çàê-
ëàäó, àêóøåð-ãiíåêîëîã
âèùî¿ êàòåãîði¿

ÐÅØÅÒÀÐ
Îìåëÿí

    Âàñèëüîâè÷.
Øàíîâíèé Îìåëÿíå Âàñèëüîâè÷ó! Âåòåðàíè –

ïåíñiîíåðè ðàéîíó âèñîêî öiíóþòü Âàø îñîáèñ-
òèé âêëàä â îðãàíiçàöiþ i çàáåçïå÷åííÿ ìåäèêî-
ñîöiàëüíîãî çàõèñòó ãðîìàäÿí ïîâàæíîãî  âiêó,
îõîðîíó  ìàòåðèíñòâà i äèòèíñòâà. Çè÷èìî Âàì
ìiöíîãî çäîðîâ’ÿ, ïðîôåñiéíèõ óñïiõiâ, ðîäèííîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ  òà îñîáèñòîãî ùàñòÿ ùå íà áàãàòî
ðîêiâ. Ïåðåêîíàíi, ùî Âè i íàäàëi áóäåòå  âiääàíî
ñëóæèòè iíòåðåñàì ãðîìàäè ðàéîíó.

Ç ïîâàãîþ i øàíîþ I.ÊÀ×ÓÐ – ãîëîâà
ðàéîííî¿ ðàäè âåòåðàíiâ, I. ÑÈÄÎÐÀÍ –

ãîëîâà êîìiñi¿ ç ìåäèêî-ñîöiàëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ âåòåðàíiâ.

Педколектив Мукачiвської
ЗОШ № 11 роздiляє гiркоту
тяжкого горя i висловлює
щирi спiвчуття директору
школи

Надiї Василiвнi
ПОПОВИЧ

у звязку з втратою найдорожE
чої людини—матерi

Олени Василiвни
ПОПОВИЧ.

Ректорат, профком, весь колектив Мукачівського державного унE
іверситету глибоко сумують з приводу смерті колишнього виклаE
дача університету КАБАЦІЯ Миколи Михайловича та висловлюють
співчуття проректору з наукової роботи КАБАЦІЮ Василю МикоE
лайовичу, старшому викладачу кафедри педагогіки і методики
дошкільної та початкової освіти ЛІБІ Оксані Миколаївні, доценту
кафедри обліку та фінансів ЛІБІ Наталії Степанівні у зв’язку зі
смертю батька та дідуся.  На жаль, словами важко загоїти  на серці
страшну рану від втрати рідної людини. Пам’ять про педагога, який
виховав багато поколінь студентів та його добрі справи назавжди
залишаться в наших серцях.

«Як зареєструвати
право власності на квар�
тиру, будинок,  за нови�
ми правилами?»

Галина МАКУСІЙ.

Як відомо, нова проце�
дура реєстрації нерухо�
мості запроваджена з 1
січня 2013 року. З того
часу власність реєструє
новостворена Державна
реєстраційна служба або
нотаріуси в новому єдино�
му Державному реєстрі
речових прав на нерухоме
майно. Для цього необхі�
дно зібрати такий пакет
документів: копію доку�
мента, що посвідчує осо�
бу заявника (паспорт
тощо); копію ідентифікац�
ійного коду; документ, що
підтверджує виникнення,
перехід або припинення
права власності на квар�
тиру, будинок…

Державну реєстрацію

РЕЄСТРАЦІЯ  ПРАВА  ВЛАСНОСТІ
Ðàäèòü þðèñò

прав проводять на
підставі: договорів, укла�
дених в порядку, встанов�
леному законом; свідоцтв
про право власності на
нерухоме майно, виданих
відповідно до вимог чинно�
го законодавства; сві�
доцтв про право влас�
ності, виданих органами
приватизації наймачам
житлових приміщень у
державному та комуналь�
ному житловому фонді;
державних актів на право
власності або постійного
користування на земель�
ну ділянку у випадках,
встановлених законом;
рішень судів, що набрали
законної сили; інших до�
кументів, що підтверджу�
ють виникнення, перехід,
припинення  прав на не�
рухоме майно, поданих
органу держреєстрації
прав разом із заявою.

Щоб зареєструвати

право власності на квар�
тиру, придбану на вторин�
ному ринку, необхідна
реєстрація В Державній
реєстраційній службі.
Треба написати заяву до
місцевого відділення заз�
наченої служби про зане�
сення до нового Держав�
ного реєстру прав відомо�
стей  про своє право влас�
ності на квартиру, оплати�
ти і отримати квитанцію
про сплату послуг із на�
дання витягу з Державно�
го реєстру прав та дер�
жавного мита. Держреє�
стратор перевіряє ваше
право  власності в реєст�
рах чинних до 1 січня 2013
року (БТІ, Держземаген�
ство), а також інформацію
з інших органів, які реєст�
рували право власності в
попередні роки. Потім ра�
зом із продавцем звер�
таєтеся до нотаріуса,
який на підставі право�

встановлюючих доку�
ментів продавця на відчу�
жувану нерухомість реє�
струє договір купівлі�про�
дажу. Покупець із зареє�
строваним договором
звертається до місцевого
органу Державної реєст�
раційної служби для  реє�
страції права власності на
придбаний об’єкт нерухо�
мості, і державний реєст�
ратор видає витяг із Дер�
жавного реєстру речових
прав, що є правовстанов�
люючим документом на
нерухомість.

Якщо предметом дого�
вору купівлі�продажу  є бу�
динок та земельна ділян�
ка, на якій він  розташова�
ний, а покупцем обох
об’єктів є одна особа, для
реєстрації прав власності
на будинок і земельну
ділянку подають одну за�
яву. Ванда ОЛЕГАШ,

 нотаріус

16 ДЕКАБРЯ исполнился ровE
но год, как в стране запретили
дымить сигаретами в кафе, ресE
торанах и прочих заведениях
общепита.

«За 9 месяцев этого года прода�
жи сигарет в стране снизились на
12%. А более 90% ресторанов,

ГОД   БЕЗ  КУРЕНИЯ
кафе и прочих заведений выполня�
ют запрет на курение в помещени�
ях, – рассказал завотделом конт�
роля над табаком Украинского ин�
ститута стратегических исследо�
ваний Минздрава Константин Кра�
совский.

Но законодатели не собираются

останавливаться на этом. Разрабо�
тан новый законопроект, который
еще больше ужесточает меры про�
тив курильщиков.

От ограничения курения страда�
ют кафе, рестораны и другие уве�
селительные заведения.

Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області розшукується безвісти
зниклий неповнолітній ШЛЬОМСЬКИЙ Річард Володимирович, 1997 року на�
родження, житель м.Мукачево, який 24 грудня 2013 року пішов з дому і до цього часу
не повернувся.

Із заявою про зникнення сина до чергової частини міськвідділу звернулась мати
неповнолітнього. Жінка розповіла, що зранку, близько 07.00год, син пішов з дому до
навчального закладу для здачі іспиту, після чого додому вже не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд 15�16 років, зріст близько 168 см, статура тіла�
худорлява, обличчя овальне, очі карі, ніс середній,волосся темне коротке.

Був одягнений: чорна балонова куртка, джинси синього кольору та туфлі чорного
кольору.

За наявності будь�якої інформації, яка може сприяти встановленню місцезнаход�
ження безвісти зниклого Шльомського  Р.В., прохання звертатись в Мукачівський
МВ УМВС України в Закарпатській області за адресою: м.Мукачево,  вул.Я.Мудро�
го,8 або за телефонами: (03131) 2�23�33  або «102».

Наталія Машіко, Мукачівський МВ УМВС

Äîïîìîæ³òü çíàéòè íåïîâíîë³òíüîãî!
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Óäà÷à – äèòÿ äåðçîñòè. (Ï. Êðåáèéîí).

Ñèìâîëîì 2014 áóäå äåðåâ’ÿíèé Ê³íü. Òîìó êîæåí ìàº
ïðàâî çàïèòàòè: «Ùî Ð³ê Êîíÿ ãîòóº îñîáèñòî äëÿ ìåíå»?
Ê³íü – ³ñòîòà ðîçóìíà, íàä³éíà, òåðïëÿ÷à. Ê³íü - ºäèíà
òâàðèíà, â ÿêó ìîæíà çàáèâàòè öâÿõè. Çàâäàííÿ: ùî çðî-
áèòè «öâÿõîì ïðîãðàìè 2014»? Ãðîø³? Ëþáîâ? Çì³íè â
îñîáèñòîìó æèòò³? Êàð’ºðíèé ð³ñò? Íîâ³ äîðîãè? Ïî-
øóêè ùàñòÿ? ² òå, ³ ³íøå, ³ áàãàòî ùå ÷îãîñü. Ãîëîâíå –
óíèêíóòè íåùàñòü. Íå ñòàòè, ï³ä óäàðàìè äîë³, «òèì
òóçîì, ùî ó êîíÿ ï³ä ïóçîì».

Ùî ÷åêàº Óêðà¿íó â ð³ê äåðåâ’ÿíî¿ Êîáèëè? ² òåìí³, ³
ÿñí³ ñòåæèíè äîë³... Áàãàòüîì äîâåäåòüñÿ ÷àñò³øå ñï³âà-
òè ðîìàíñ: «ßìùèê, íå ãîíè êîíåé ...». Áî îäí³, ïîä³áíî
êîíÿì, áóäóòü êðàñóâàòèñÿ íà á³ãîâèõ äîð³æêàõ ³ âèñòàâ-
êàõ, ³íø³ âèñòóïàòè â öèðêó, êàòàòè ä³òåé, îðàòè, âîçèòè
ïîêëàæó ... À äåÿêèì íå ïîùàñòèòü – ¿õ «ñõîëîñòèòü»
äåðæàâà ³ â³äïðàâèòü íà êîâáàñó ...

Ñêàæ³ìî, àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ ï³äðàõóâàëè, ùî çàõ³äíà
ëþäèíà â³ä÷óâàº ñåáå ùàñëèâîþ, êîëè ¿¿ ð³÷íèé ïðèáó-
òîê ñêëàäàº 35.5 òèñÿ÷ äîëàð³â. Âîíà ââàæàº, ùî æèòòÿ
âäàëîñÿ. ßêùî äîõ³ä çá³ëüøóºòüñÿ, òî çðîñòàþòü áàæàí-
íÿ, ÿê³ áóâàº âàæêî çàäîâîëüíèòè ... À ÿêùî âèì³ðÿòè
ùàñòÿ â ê³íñüêèõ ñèëàõ? Çàðàç «ñåðåäí³é» ê³íü êîøòóº
ì³í³ìóì ø³ñòü òèñÿ÷ äîëàð³â. Òî äâ³ òð³éêè êîíåé íà îäíó
ëþäèíó – öå ùàñëèâå ÷èñëî?

Çàïèòàéòå ñåáå íà ñòàðò³ ðîêó: “ßê³ íàéâàæëèâ³ø³ ñïðà-
âè ìîãî æèòòÿ, ìîãî ìàéáóòíüîãî?” Çàäàéòå íàñòóïíå
ïèòàííÿ: “ßê³ ëþäè, ÿê³ ðåñóðñè ìîæóòü äîïîìîãòè â
äîñÿãíåíí³ ìîº¿ ìåòè?” Íà öüîìó ³ ñë³ä çîñåðåäèòè îñ-
íîâíó óâàãó, îñîáëèâî æ³íêàì. Áî ïðèíöà íà á³ëîìó
êîí³ ìîæíà ÷åêàòè âñå æèòòÿ, à âóéêî, ÿê çâè÷àéíèé ê³íü
ó ñåë³, ïîòð³áåí ùîäåííî. Âò³ì, ÿêùî âèõîäèø çàì³æ çà
õîðîøó ëþäèíó, òî àáñîëþòíî íå âàæëèâî, ÿêîãî êîëüî-
ðó ó íüîãî “Áåíòë³”. Ó éîãî äâèãóí³ «ê³íñüêèõ ñèë» äîñ-
òàòíüî. Êëþ÷³ â³ä àâòîìîá³ëÿ ñòàþòü êðàùîþ åðîãåí-
íîþ çîíîþ...

Ó ëþáîâ³, ÿê ó øêîë³, íàéö³êàâ³øå – çì³íà. Ïåðø³ òðè
òèæí³ 2014-ãî  áóäóòü ñàì³ õì³ëüí³ ... Ñòàðèé íîâèé ð³ê,
Âîäîõðåùà ... Ïðîãíîç: áàãàòî âèï’þòü íà êîíÿ ³ âïàäóòü
ç êîïèò ... Çà ð³ê â³äáóäåòüñÿ 60% ðîçëó÷åíü, òðåòèíà âè-
ïàäå íà ñ³÷åíü-ëþòèé ... Áî (÷åðåç õìåëü) ïñèõîëîã³÷íèé
ñ³ìåéíèé ðåñóðñ âèòðà÷àºòüñÿ øâèäøå ... Àíåêäîò â
òåìó: «Äâà äÿäüêè ñï³ëêóþòüñÿ: Òè ìîæåø êîíÿ íà õîäó
çóïèíèòè? – Í³!. – Ó ïàëàþ÷ó õàòó ââ³éäåø? – Í³!. Îò çà
ùî ÿ òåáå ö³íóþ, ùî òè íå áàáà»!

Íàñ ÷åêàþòü íîâ³ ïðèñòðàñò³, áî ðîçóì – âåðø-
íèê, à ïî÷óòòÿ – êîí³...

Ùå äðåâí³ ô³ëîñîôè â³äçíà÷àëè, ùî ðîçóì – âåðøíèê,
ïî÷óòòÿ – êîí³... Âîëîäèìèð Âèñîöüêèé ñï³âàâ: «Òðîõè
ïîâ³ëüí³øå êîí³, âè òóãèé íå ñëóõàéòå áàò³ã ...» Íå ìîæ-
íà çàáóâàòè, ùî ê³íü ìîæå ñêèíóòè âåðøíèêà. ² âçàãàë³:
ó êîæíîãî êîíÿ º ñâ³é âåðøíèê áåç ãîëîâè. Àíãë³éñüêèé
ïðåì’ºð ×åð÷³ëëü íàð³êàâ: «Òåðï³òè íå ìîæó êîíåé: ïî-
ñåðåäèí³ âîíè íåçðó÷í³, à ïî êðàÿõ íåáåçïå÷í³». À ³íøèé
àíãë³ºöü ñêàðæèâñÿ: «Ìîÿ äðóæèíà âèð³øèëà ñõóäíóòè ³
çàéíÿëàñÿ ê³ííèì ñïîðòîì. Ê³íü âæå ñõóä íà 5 êã »!

Ó 2014 ðîö³ ïðîäîâæèòüñÿ ïîëþâàííÿ çà ãðîøèìà.
«Íåìàº ãðîøåé – âèðó÷èòü ðîìàíòèêà, íåìàº ðîìàí-
òèêè — âèðó÷àòü ãðîø³». Áàãàòî ôàõ³âö³â áóäóòü îðàòè
ÿê êîí³, à îòðèìóâàòè ïëàòíþ, ÿê îñëè ... «Ï³äêîâàíèì»
ïîë³òèêàì ³ á³çíåñìåíàì ïîùàñòèòü á³ëüøå. ¿ì äîâåäåòü-
ñÿ, ÿê øàõîâèì êîíÿì, õîäèòè áóêâîþ «ãå»: òî ãåí³àëü-
íî, òî «ãåíèòàëüíî». Àëå äîëÿ óõèòðèòüñÿ âäàðèòè ãðàé-
ëèâî – ³ â õâ³ñò, ³ â ãðèâó ... Ïåðåôðàçîâóþ÷è ðîçóìíó
äóìêó, äàìî ïðîãíîç, ùî â 2014 ðîö³ äëÿ ºâðîïåéöÿ ÷àñ
áóäå ðóõàòèñÿ çë³âà íàïðàâî, äëÿ àðàáà – ñïðàâà íàë³âî,
à äëÿ ÿïîíöÿ - çâåðõó âíèç ...

Äàâàéòå îñ³äëàºìî êðèëàòîãî êîíÿ, ó ÿêîãî òàíöþº ãðè-
âà, òðåìòèòü õâ³ñò, ³ ïîë³òàºìî íàä ïîïåðåäí³ìè «ê³íñüêè-
ìè» ðîêàìè.

2002 ð³ê. Ó öåíòð³ Âàøèíãòîíà â³äêðèâñÿ óí³êàëüíèé
ìóçåé, ïðèñâÿ÷åíèé ³ñòîð³¿ ì³æíàðîäíîãî øïèãóíñòâà.
Õàêåðè çëàìàëè êîìï’þòåðíó ìåðåæó ì³í³ñòåðñòâà îáî-
ðîíè ßïîí³¿. Êîíêóðñ êðàñè -ñåíñàö³ÿ. Ì³ñ Âñåñâ³òó ñòà-
ëà ðîñ³éñüêà ìîäåëü – ëåéòåíàíò ì³ë³ö³¿. ªäèíà ºâðî-
ïåéñüêà âàëþòà äîñÿãëà ïàðèòåòó ç äîëàðîì âïåðøå ç
ëþòîãî 2000 ðîêó. Âåëèêîáðèòàí³ÿ. Ó ðåçóëüòàò³ íåäáà-
ëîñò³ ë³êàð³â ó á³ëî¿ ïàðè â êë³í³ö³ øòó÷íîãî çàïë³äíåííÿ
íàðîäèëàñÿ òåìíîøê³ðà äâ³éíÿ. Áàòüêè ââàæàþòü, ùî
ñï³âðîá³òíèêè ëàáîðàòîð³¿ ïåðåïëóòàëè ïðîá³ðêè.

Ùî ÷åêàº ÷èòà÷³â «Ìóêà÷åâî” â Ð³ê Êîíÿ?
(Лірично	іронічні прогнози та поради на 2014 рік) Секрети романсу: «Ямщик, не гони коней...»

Східний гороскоп на 2014	й:
що принесе українцям Рік Коня

Згідно зі східним календарем 31 січня 2014
настає рік Синього Дерев’яного Коня. Цей рік
принесе динамізм та напористість, поєднання
ощадливості та вогняної пристрасті. У східному
календарі Кінь є символом мудрості. Щоправ"
да, його характер навряд чи можна назвати
врівноваженим. Тому людина, яка народиться
цього року, швидше за все, матиме характер
холерика. Кінь " ще й символ свободи, і з його
роком пов’язують звільнення від обставин та
зв’язків, які сковували раніше, а також від заста"
рілих упереджень. Головні риси Коня: імпуль"
сивність, рухливість, розважливість та
емоційність, аж до запальності. А значить, для
багатьох цей рік перетвориться на непередба"
чуваний галоп.

У новому році астрологи і екстрасенси про"
гнозують більш спокійний час – не без боротьби,
але без революцій і бунтів, а також обіцяють
відносну економічну стабільність в країні протя"
гом наступного року.

1990 ð³ê. Îñòàíí³é «ïîâíèé ð³ê» ³ñíóâàííÿ ÑÐÑÐ. Â³äáó-
ëîñÿ äîâãîî÷³êóâàíå îá’ºäíàííÿ Í³ìå÷÷èíè, ÿêå çì³íè-
ëî ãåîïîë³òè÷íó êàðòó ñâ³òó. 7 ëèñòîïàäà â Ìîñêâ³ íà
Ñòàð³é ïëîù³ äåìîêðàòè ïðîâîäèëè àëüòåðíàòèâíèé
ì³òèíã – Ïîïîâ, ªëüöèí, ×åðíè÷åíêî ³ ò.ä. Ãàð³ Êàñïà-
ðîâ îá³ãðàâ Àíàòîë³ÿ Êàðïîâà ³ ñòàâ ÷åìï³îíîì ñâ³òó ç
øàõ³â.

×àñ ñêà÷å òî ðèññþ, òî ãàëîïîì, òî ³íîõ³ääþ. Ó äàëåêî-
ìó 1913 ðîö³ â Ðîñ³¿ áóëî 38 ì³ëüéîí³â êîíåé, ¿õ ïîãîë³â’ÿ
çàéìàëî ïåðøå ì³ñöå â ñâ³ò³. Çàðàç â ÑÍÄ   äâà ì³ëüéîíà
«ç õâîñòèêîì». Öå øîñòå ì³ñöå. Òàê ùî, ïî «êîíÿ÷îìó
ïàðàìåòðó», º êóäè ðóõàòèñÿ ... 1812: âñüîãî 16 «ê³ííèõ
ðîê³â» òîìó áóëà â³éíà ç ôðàíöóçàìè. Òîä³ îäèí ê³íü
ïðèïàäàâ íà òðüîõ. Êîëè ç’ÿâèëèñÿ ïàðîâ³ ìàøèíè, òî
ê³ëüê³ñòü «êîíåé», ÿê³ ïî÷àëè îáñëóãîâóâàòè îäíó ëþäè-
íó, çíà÷íî çðîñëà. Ïîò³ì ìîòîðè çá³ëüøèëè «åíåðãåòè÷-
íó ì³öü» öèâ³ë³çàö³¿ ùå íà ïîðÿäîê öèôð. ßêùî ó âàøî-
ìó àâòîìîá³ë³ ñòî ê³íñüêèõ ñèë, ùå ñò³ëüêè æ ó ïîáóò³, â
åëåêòðè÷íèõ ìåðåæàõ, íàôòîïðîâîäàõ, íà çàë³çíèö³, â
àâ³àö³¿, êîñìîñ³, ²íòåðíåò³.., òî âè «ê³íñüêèé Íàïîëåîí!».
Ïðîãíîç î÷åâèäíèé: â äâèãóí³ ïðîãðåñó ïåðåâàæàòèìóòü
íåáóâàë³ ðàí³øå ê³íñüê³ ñèëè ... Êîæåí ñó÷àñíèê, çàâäÿ-
êè «øòó÷íèì êîíÿì», ñòàíå áàãàòøèì ñâî¿õ ïðàáàòüê³â
ó áàãàòî-áàãàòî ðàç³â! ...

Áóâ ÷àñ, êîëè êîí³ ñëóæèëè ãðîøèìà...
×àñ – ãðîø³. Ó ñòåïîâèõ êðà¿íàõ áóâ ÷àñ, êîëè êîí³

íàâ³òü ñëóæèëè ãðîøèìà .... (ßê áèêè â åïîõó Ãîìåðà).
Çà ìèíóë³ òèñÿ÷îë³òòÿ ðîëü ãðîøåé ãðàëè ñàì³ ð³çí³ òî-
âàðè: ñ³ëü, áàâîâíÿí³ òêàíèíè, ì³äí³ áðàñëåòè, çîëîòèé
ï³ñîê, êîí³, ðàêîâèíè ³ íàâ³òü ñóøåíà ðèáà. Íàïðèêëàä, â
XV ñòîë³òò³ â ²ñëàíä³¿ ïëàòèëè òàê: çà ï³äêîâó – 1 ñóøåíó

ðèáó; Çà ïàðó æ³íî÷èõ ÷åðåâèê³â – 3 ðèáèíè; Çà áî÷êó
âèíà – 100 ðèáèí.

Ëàòèíñüêå ïåðøîïðî÷èòàííÿ: «ñàðèà³» – õóäîáà. ×è
íå çâ³äñè «ñêîòèíÿ÷à» ï³äîñíîâà ãðîøåé, àêö³é, óñï³õó ³
³íøèõ ãëàâíîñòåé? Äàâíüîñëîâ’ÿíñüêå ñëîâî “õóäîáà”
ïîñëóæèëî îñíîâîþ íèçêè ô³íàíñîâèõ òåðì³í³â: “ñêî-
òàðêà» – ñêàðáíèöÿ, ñêàðá; “ñêîòàð» – ñêàðáíèê. Áàãàòî
åêîíîì³ñò³â ñõèëÿþòüñÿ äî òîãî, ùî â íàéáëèæ÷îìó ìàé-
áóòíüîìó ïàïåðîâ³ ãðîø³ çíèêíóòü ³ ¿õ çàì³íÿòü åëåêò-
ðîíí³ ì³æáàíê³âñüê³ òðàíñàêö³¿. Ãðîø³ çàëèøàòüñÿ, àëå
ñòàíóòü “íåâèäèìèìè”. Â³ðòóàëüí³ ãðîø³ çðîáëÿòü íàøå
æèòòÿ áàãàòî â ÷îìó â³ðòóàëüíèì ... «Åëåêòðîíí³ êîí³»,
ñïîòèêàþ÷èñü íà ³íòèìíèõ äîðîãàõ, ïðèíåñóòü ÷èìàëî
ô³íàíñîâèõ ñþðïðèç³â ... Ãðîø³ –  öå ðóõëèâ³ ñèëè â³éíè.
Íåâèäèì³ ãðîø³ – íåâèäèìà â³éíà, â ÿê³é áåðóòü ó÷àñòü
âñ³ êðà¿íè...

Ïîâåðíåìîñÿ â íàø ÷àñ. Ó 2014 ðîö³ áóäóòü ïîïóëÿðí³
«ê³íñüê³ ïðîôåñ³¿»: ñï³âðîá³òíèêè ê³ííî¿ ì³ë³ö³¿, æîêå¿,
êîíþõè, ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó, êîâàë³, ÿê³ ï³äêîâóþòü
êîíåé, âåòåðèíàðè. Ê³íí³ ñòîìàòîëîãè íàâ³òü äàðîâàíî-
ìó «òðîÿíñüêîìó» êîíþ áóäóòü äèâèòèñÿ â çóáè. À ïðî-
êòîëîãè – çàãëÿäàòè ï³ä õâ³ñò ... Ó äåÿêèõ «ïàðò³éíèõ» êî-
íåé òàêîæ âèíèêàþòü ïðîáëåìè ïðè çì³í³ çóá³â ç ìî-
ëî÷íèõ íà ïîñò³éí³. Çàâäàííÿ ïîë³òè÷íîãî ñòîìàòîëîãà
— çâ³ëüíèòè ùåëåïè êîíÿ â³ä íåïîòð³áíèõ âæå ìîëî÷-
íèõ. Âèð³øåííþ ïîä³áíèõ çàâäàíü ³ íàâ÷àþòü ê³ííèõ ñòî-
ìàòîëîã³â.

Ïîïóëÿðíèìè áóäóòü ê³ííèé òóðèçì. ×èòàâ îãîëîøåí-
íÿ íà ïîïóëÿðíîìó ñàéò³: «Ïðîäàºòüñÿ ñêàêóí çà 20 òè-
ñÿ÷ äîëëàð³â, äîðå÷íèé òîðã. Êóïëþ íåäîðîãî êîíÿ çà
òðè òèñÿ÷³ áàêñ³â. Çäàì â îðåíäó ïîëîâèíó êîáèëè, 4
ðîêè, ïîñòóïëèâà, âîçèòü ä³òåé. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
äîñâ³ä÷åíîãî êîíþõà ». Íà öþ òåìó º ñòàðèé àíåêäîò:
«Æóðíàë³ñò ïðè¿õàâ íà ³ïîäðîì âçÿòè ³íòåðâ’þ. Óñ³ çàé-
íÿò³, ïîñèëàþòü éîãî ïîäàë³, íàðåøò³, â³äëîâèâ â³í ïðàö-
³âíèêà, ùî ïðèáèðàº çà ê³íüìè ïîñë³ä. Ðîçãîâîðèëèñÿ,
êîíþõ ñêàðæèòüñÿ íà âàæêó ðîáîòó ... Æóðíàë³ñò çàïè-
òóº: «Íåâæå âè íå ìîæåòå çíàéòè ñîá³ ³íøó ðîáîòó, íå
òàêó áðóäíó»? – 1 ï³òè ç Âåëèêîãî ñïîðòó?!

ßê çóñòð³÷àòè, ùî äàðóâàòè, ³ ÿê æèòè â Ð³ê Êîíÿ?
Ó ð³ê Êîíÿ ñòàíóòü íàéêðàùèìè ïîäàðóíêàìè òàë³ñ-

ìàíè ðîêó: ñóâåí³ðè ó âèãëÿä³ ï³äêîâ, ñòàòóåòêè êîíÿ-
÷îê, áðåëîêè ... Ó ìàíåðàõ, â îäÿç³, íà ñâÿòêîâîìó ñòîë³
ìàþòü áóòè ïðîñò³ «îâåñ ³ ñ³íî», àëå öÿ ïðîñòîòà çàæà-
äàº â³ä ãîñïîäèíü âåëèêî¿ ôàíòàç³¿, íåïîâòîðíèõ « ³ãî-
ãî! “...

Êàæóòü, ùî ïðàöÿ ïåðåòâîðèëà ìàâïó íà ëþäèíó íå
äëÿ òîãî, ùîá â³í îðàâ ÿê ê³íü. Ãóìîðèñòè ï³äñëóõàëè â
öèðêó õàðàêòåðíèé ä³àëîã: – Ìè, êîí³, íàéáëàãîðîäí³øà
ðàñà ñåðåä äðóç³â ëþäèíè. Ìè ïîëåãøóºìî ëþäÿì ïðà-
öþ, ïðèêðàøàºìî ¿õ æèòòÿ, íåçàì³íí³ â áîþ, áàæàí³ ó
ãîäèíè äîçâ³ëëÿ. – Âñå öå òàê, – â³äïîâ³äàº îñåë, – àëå âàñ
âèò³ñíÿòü ìàøèíè, à îñëè í³êîëè íå ïåðåâåäóòüñÿ.

Ùå îäèí ïðîãíîç íà 2014 ð³ê. «Ó ñâ³ò³ ÷åêîâèõ êíèæîê
òà ô³íàíñîâèõ â³äîìîñòåé íàéá³ëüø ïðîöâ³òàþ÷èì áóäå
òîé, õòî ïðèäáàº íàéá³ëüøèé” êðåäèò “íà ìàéáóòíº, à
íå òîé, õòî íàïîëÿãàº íà ùîäåííî¿ ïîðö³¿ ïîõâàë, íàãî-
ðîä ³ êîìïåíñàö³¿ çà âñå òå, ùî â³í äàº àáî ðîáèòü» -
êàæóòü â Àìåðèö³ .

Äåìîêð³ò (460-370 äî í.å.), ñòàðîãðåöüêèé ô³ëîñîô
ñòâåðäæóâàâ: «Áàãàòèé òîé, õòî á³äíèé áàæàííÿìè.
Ïîì³ðí³ñòü ïðèìíîæóº ðàäîñò³ æèòòÿ ³ ðîáèòü çàäîâî-
ëåííÿ ùå á³ëüøèì. Ãëïå æèòòÿ –  öå òðèâàëå âìèðàííÿ».
Âàæëèâà ñòðàòåã³ÿ íà 2014 ð³ê: îáìåæèâ ïðèñòðàñò³ —
ñòàâ áàãàòøèì. Ç’ÿâèòüñÿ á³ëüøå ñâîáîäè ³ äîçâ³ëëÿ.

Ðåíå Äåêàðò  (1596-1650), ôðàíöóçüêèé ô³ëîñîô, ìà-
òåìàòèê ïèñàâ: «Ñâîáîäà ³ äîçâ³ëëÿ ... Öèìè äâîìà ðå÷à-
ìè ÿ âîëîä³þ â òàê³é ïîâíîò³ ³ ö³íóþ ¿õ â òàê³é ì³ð³, ùî
íåìàº â ñâ³ò³ ìîíàðõà, ÿêèé áóâ áè íàñò³ëüêè áàãàòèé,
ùîá êóïèòè ¿õ ó ìåíå ». Ó Ð³ê Êîíåé ÿ áàæàþ êîæíîìó
÷èòà÷åâ³ ìàòè á³ëüøå ñâîáîäè ³ äîçâ³ëëÿ, á³ëüøå ìîæëè-
âîñòåé äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ³ ëþáîâ³. Ëþáîâ – öå øëÿõ äî
áåçñìåðòÿ!

Ïðîïîíóþ óí³âåðñàëüíèé  òîñò.
Ãåé, íàëèâàéòå êåëèõè ïîâí³ ñëàâíå íàðîäíå ç³áðàí-

íÿ! Âèï’ºì çà äðóæáó, ÷àðè ëþáîâí³, ³ çà øàëåíå êîõàí-
íÿ!

Ìèõàéëî ÀÐÎØÅÍÊÎ,
 àâòîð ñåð³¿ «Åíöèêëîïåä³ÿ êàï³òàë³â»
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ÇÀÏÎÂ²ÄÜ ÏÅÐØÀ. Íå
ñïîä³âàéòåñÿ íà ùàñòÿ ïîçà
«ñâîºþ õàòîþ.» Ó ïîñëàíí³ „²
ìåðòâèì ³ æèâèì.. „ º áëèñêó-
÷à ôîðìóëà ñàìîðåàë³çàö³¿
íàö³¿:

Ó ÷óæîìó êðàþ
Íå øóêàéòå, íå ïèòàéòå

Òîãî, ùî íåìàº
 ² íà íåá³, íå ò³ëüêî

Íà ÷óæîìó ïîë³.
Â ñâî¿é õàò³ ñâîÿ

é ïðàâäà,
² ñèëà, ³ âîëÿ.

„Ñâîÿ õàòà” â Øåâ÷åíêà -
âåðøèíà íàö³îíàëüíèõ
ìð³ÿíü. Ñâîÿ õàòà - öå ìîæ-
ëèâ³ñòü ñàìî çä³éñíåííÿ íà
îñíîâ³ ïèòîìèõ òðàäèö³é, âëàñ-
íèõ, à íå íàêèíóòèõ ðîçóì³íü
ïðàâäè, ³ñòîð³¿, ìîðàë³.

Ïðî „ñâîþ ïðàâäó,” ð³çêî
ïðîòèñòàâëåíó, „ïðàâä³” îô³-
ö³éíèõ ³ñòîð³îãðàô³â, Òàðàñ
Øåâ÷åíêî, ïîëåì³çóâàâ ó
â³ðø³ „Õîëîäíèé ßð”, çàõèùà-
þ÷è ãàéäàìàöòâî ³ â³ä íèù³â-
íèõ ïðèñóä³â Àïîëëîíà
Ñêàëüêîâñüêîãî, ³ çàãàëîì  â³ä
íàì³ð³â  óñÿêèõ  „ãîëîäíèõ
âîðîí”...   „ïåðåïèñóâàòè  ³ñòî-
ð³þ,”çàêð³ïëåíó â íàðîäí³é
³ñòîðè÷í³é ïàì’ÿò³.....

Øåâ÷åíêî çíàâ: øëÿõ äî
ñàìîçä³éñíåííÿ — äîâãèé ³
òåðíèñòèé; â³í âèìàãàº ïå-
ðåäóñ³ì ïðîáóäæåííÿ ïðè-
ñïàíî¿ Óêðà¿íè. Ñåðåä áàãà-
òüîõ â³äò³íê³â çíà÷åíü, ùî
¿õ ìàº ó Òàðàñà Øåâ÷åíêà
ñëîâî “ñîí”, º é òàêå: ñîí —
öå ëåòàðã³ÿ, öå ïðè-
ñïàí³ñòü, ùî ïàðàë³çóº
ñâ³äîì³ñòü ³ âîëþ. “Âîíà çàñ-
íóëà, öàð Ìèêîëà ¿¿ ïðèñïàâ”,
— íàïèñàâ îäíîãî ðàçó ïðî
óêðà¿íñüêó âîëþ íàø ïîåò, ³
ö³ ñëîâà çâó÷àëè ÿê ìîòîðîø-
íèé ä³àãíîç òèõ áîëÿ÷îê, ùî
íèìè ñóïðîâîäæóºòüñÿ óïî-
êîðåííÿ íàö³¿. Â³ä óñâ³äîìëåí-
íÿ òðàã³÷íî¿ ïàðàäîêñàëüíîñò³
ñèòóàö³¿, êîëè æèòè äîâîäèòü-
ñÿ “íà íàø³é — íå ñâî¿é
çåìë³”, â³ä óïîêîðåííÿ ³ ïðè-
ñïàíîñò³, — äî “ñâîº¿ õàòè” —
êîëîñàëüíà äèñòàíö³ÿ, àëå
â ò³ì-òî é ð³÷, ùî Øåâ÷åíêî â
ÿêèéñü ìîìåíò â³ä÷óâ ó ñâîº-
ìó ñëîâ³ òó ñèëó, ÿêà çäàòíà
áóäèòè ïðèñïàíèõ.

ÇÀÏÎÂ²ÄÜ ÄÐÓÃÀ. Çíàé-
òå, ùî íàéá³ëüøå çëî Óêðà¿íè
— â ¿¿ “áàéñòðÿòàõ”, ó ãîðå-
ïðîâ³äíèêàõ, “äÿäüêàõ îòå÷å-
ñòâà ÷óæîãî”.

Ïèòàííÿ ïðî åë³òó ìó÷è-
ëî Òàðàñà Øåâ÷åíêà îñîá-
ëèâî ãîñòðî. Âîíî ñóïðîâîä-
æóâàëîñÿ áîë³ñíèìè ðîçäóìà-
ìè ïðî ôåíîìåí íàö³îíàëüíî-
ãî â³äñòóïíèöòâà ïîòóðíàê³â,
ïåðåâåðòí³â, “áàéñòðÿò ªêàòå-
ðèíè”. Ó “Ðîçðèò³é ìîãèë³”
â³í óïåðøå âèñòàâèâ ³ñòîðè÷-
íèé ðàõóíîê Áîãäàíîâ³
Õìåëüíèöüêîìó,— çâ³ñíî æ,
çà Ïåðåÿñëàâñüêó óãîäó 1654
ðîêó. Àëå òåìà Áîãäàíà íàáó-
âàº â Øåâ÷åíêà óí³âåðñàëüí-
³øîãî çíà÷åííÿ: ³äåòüñÿ, çðåø-
òîþ, çàãàëîì ïðî ïåðåâåðòí³â
äàâí³õ ³ ñüîãî÷àñíèõ.

Äåñÿòü çàïîâ³äåé Òàðàñà
Äëÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ (äî 200-ë³òòÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ)

Êëþ÷îâèì æå òâîðîì Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà, ó ÿêîìó
ñêîíöåíòðîâàíî éîãî ðîçäó-
ìè ïðî åë³òó, êâàç³åë³ãó º
éîãî ïîñëàííÿ “² ìåðòâèì, ³
æèâèì, ³ íåíàðîæäåííèì çåì-
ëÿêàì ìî¿ì...” Íåìèíó÷å ïî-
ñòàº çàïèòàííÿ ïðî àäðåñàòà
ïîñëàííÿ. Õòî âîíè, îò³
ìåðòâ³, æèâ³ ³ íåíàðîæäåíí³
çåìëÿêè, äî ÿêèõ çâåðòàºòüñÿ
ïîåò ³ ÿêèì àäðåñîâàíî ñò³ëüêè
éîãî ñàðêàñòè÷íèõ ñë³â?
Â³äïîâ³äü î÷åâèäíà: “ñâîº”
ïàíñòâî, óêðà¿íö³-ïåðåâåðòí³,
“³íòåëåêòóàëè” XIX ñò., ÷èé
ïîòåíö³àë ðåàë³çóºòüñÿ íà êî-
ðèñòü ÷óæîãî, à íå ñâîãî.

Øåâ÷åíêî áà÷èâ, ùî ìàëî-
ðîñ³éñüêà êâàç³åë³òà óðàæåíà
â³ðóñîì íàö³îíàëüíîãî
â³äñòóïíèöòâà. Âîíà — áåçëè-
êà, à êðèçà ³äåíòè÷íîñò³, àñè-
ì³ëüîâàí³ñòü, óò³êàííÿ â³ä
ñâîãî íàö³îíàëüíîãî “ß” ³ çà-
ïîá³ãàííÿ ïåðåä ÷óæèíöÿìè
íåìèíó÷å ïðèçâîäÿòü äî ìî-
ðàëüíèõ õâîðîá, ùî ïî÷èíà-
þòüñÿ ³ç âòðàòè åëåìåíòàð-
íî¿ ã³äíîñò³.

Öåíòðàëüíà ÷àñòèíà
Øåâ÷åíêîâîãî ïîñëàííÿ —
öå, âëàñíå, ïîëåì³êà ïðî ³ñòî-
ð³þ. Ïîåò ð³øó÷å, ïðîùàâñÿ
ç ðîìàíòè÷íèìè óÿâëåííÿìè
ïðî ãåðî¿÷íó êîçàöüêó ìè-
íóâøèíó, ïðî Ãåòüìàíùèíó.
Òåïåð, 1845-ãî, éîìó â³äêðè-
ëèñÿ íîâ³, çíà÷íî ã³ðê³ø³ ³ñòè-
íè.

Ïðî÷èòàéòå çíîâó
Òóþ ñëàâó. Òà ÷èòàéòå

Îä ñëîâà äî ñëîâà,
Íå ìèíàéòå àí³ òèòëè,

Í³æå ò³¿ êîìè,
Âñå ðîçáåð³òü...

òà é ñïèòàéòå
Òîéä³ ñåáå: ùî ìè?..

×è¿ ñèíè? ÿêèõ áàòüê³â?
Êèì? çà ùî çàêóò³?..

Òî é ïîáà÷èòå, ùî îñü ùî
Âàø³ ñëàâí³ Áðóòè:

Ðàáè, ïîäíîæêè,
ãðÿçü Ìîñêâè,

Âàðøàâñüêå ñì³òòÿ —
âàø³ ïàíè,

ßñíîâåëüìîæí³¿ ãåòüìàíè.
×îãî æ âè ÷âàíèòåñÿ, âè!

Ñèíè ñåðäåøíî¿ Óêðàéíè!
Çäàâàëîñÿ á, ãí³â ïîåòà ùîé-

íî ä³éøîâ âèùî¿ òî÷êè êèï³í-
íÿ. Ïðîòå í³: Øåâ÷åíêî íå
îáìåæèòüñÿ ³íâåêòèâàìè é ñàð-
êàçìîì. Â³í íå çàáóäå, ùî àëü-
òåðíàòèâà äëÿ áëóäíèõ ñèí³â,
ïîïðè âñå, ³ñíóº. Êâàç³åë³ò³
ïðîïîíóºòüñÿ ñòàòè íàö³î-
íàëüíîþ åë³òîþ. Ïîåò êëè÷å
áëóäíèõ ñèí³â ïîâåðíóòèñÿ äî
“âåëèêî¿ ðó¿íè”, âèéòè íà
äîðîãó ëþáîâ³ äî “ñâîº¿
õàòè”, ³ îñâÿ÷óº öå ìàé-
áóòíº íàâåðíåííÿ äî Óêðà¿-
íè ÿê ïðàâåäíå ä³ÿííÿ, ÿê
øëÿõ “ñâîº¿ ìóäðîñò³”.

² çâ³ñíî, Øåâ÷åíêî íå áóâ
áè Øåâ÷åíêîì, ÿêáè íà-
ïðèê³íö³ — çíîâó æ òàêè,
ö³ëêîì ïî-àïîñòîëüñüêè, íå
â³äõèëèâ çàâ³ñó ïåðåä ìàé-
áóòí³ì. Òèì ìàéáóòí³ì, ó ÿêî-
ìó çáóâàþòüñÿ íàéäèâî-
âèæí³ø³ íàö³îíàëüí³ ìð³ÿííÿ:

Îáí³ì³òå æ, áðàòè ìî¿,
Íàéìåíøîãî áðàòà —

 Íåõàé ìàòè óñì³õíåòüñÿ,
Çàïëàêàíà ìàòè.

Áëàãîñëîâèòü ä³òåé ñâî¿õ
Òâåðäèìè ðóêàìè
² ä³òî÷îê ïîö³ëóº
Âîëüíèìè óñòàìè.

² çàáóäåòüñÿ ñðàìîòíÿ
Äàâíÿÿ ãîäèíà, ² îæèâå

äîáðà ñëàâà,
Ñëàâà Óêðà¿íè,

² ñâ³ò ÿñíèé, íåâå÷³ðí³é
Òèõî çàñ³ÿº...

Îáí³ì³òüñÿ æ, áðàòè ìî¿,
Ìîëþ âàñ, áëàãàþ!

ÇÀÏÎÂ²ÄÜ ÒÐÅÒß. Íå
êðèâä³òü “íàéìåíøîãî áðà-
òà”.

Øåâ÷åíêî ââàæàâ, ùî âàæ-
ëèâî íå çàáóòè ïðî íàéóïîñë-
³äæåí³øîãî, ñîö³àëüíî ñêðèâ-
äæåíîãî, áî ÷îãî âàðòà “ñâîÿ
õàòà”, ÿêùî ïîñïîëèòîìó ëþ-
äîâ³ æèâåòüñÿ â í³é çëèäåííî?

Øåâ÷åíê³â ³äåàë ñîö³àëüíî¿
ñïðàâåäëèâîñò³ âãàäóºòüñÿ ó
áàãàòüîõ éîãî ïîåòè÷íèõ
â³ç³ÿõ, âêëþ÷íî ç íàïèñàíîþ
ó ïåòåðáóðçüêîìó êàçåìàò³
³äèë³ºþ “Ñàäîê âèøíåâèé
êîëî õàòè”. Êëþ÷åì æå äî ðî-
çóì³ííÿ öüîãî ³äåàëó ìîæóòü
áóòè çàêëþ÷í³ ñëîâà â³ðøà
“Áóâàëè âîéíè é âîéñüêîâ³¿
÷âàðè” — ïðî “íåáàãàòèõ —
íåâáîãèõ”, ñåáòî — ïðî “ñå-
ðåäí³é êëàñ”, ÿê áè ìè ñêà-
çàëè òåïåð!

ÇÀÏÎÂ²ÄÜ ×ÅÒÂÅÐÒÀ.
Ïàì’ÿòàéòå ïðî ñóä Ãîñïîäí³é
³ çåìíèé ñóä.

Ó ïîñëàíí³ “² ìåðòâèì, ³
æèâèì...” éäåòüñÿ ïðî ñîö-
³àëüí³ êðèâäè ó âèêîíàíí³ “îã-
ëóõëîãî” ïàíñòâà, íå çäàòíî-
ãî ïî÷óòè ëèõî òèõ, êîãî âîíî
-âèçèñêóº:

Êàéäàíàìè ì³íÿþòüñÿ,
Ïðàâäîþ òîðãóþòü.

² Ãîñïîäà çíåâàæàþòü,
Ëþäåé çàïðÿãàþòü

Â òÿæê³ ÿðìà...

Íàãàäóâàííÿ ïðî Ãîñïîäà â
Øåâ÷åíêîâîìó ïîñëàíí³ çâó-
÷àòü ÿê ðåôðåí. Ïîåò ïîñò³éíî
íàãàäóº ïðî Áîæèé ñóä, ïðî
òå, ùî ïðèìíîæåííÿ çëà íà
çåìë³ ð³âíîçíà÷íå çíåâàç³ äî
Ãîñïîäà. Â³í ³ â ³íøèõ òâîðàõ
íå ðàç àïåëþâàòèìå äî õðè-
ñòèÿíñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ òèõ,
êîìó àäðåñóâàëèñÿ éîãî ñëî-
âà.

Àâòîðèòåò Áîãà, éîãî çà-
ïîâ³äåé âèäàâàâñÿ éîìó
íàéãîëîâí³øèì, íàéñèëüí-
³øèì, — ìîæå, íàâ³òü îñ-
òàíí³ì àðãóìåíòîì ó ïî-
ëåì³ö³ ç òèìè, õòî ÷èíèòü
çëî.

Íå çàáóâàâ Øåâ÷åíêî é ïðî
ñóä çåìíèé, ïðîçîðî íàòÿêà-
þ÷è íà ïîìñòó ïîñïîëèòîãî
ëþäó, äîâåäåíîãî äî ìåæ³
â³ä÷àþ, ùî éîãî ñë³ä áóëî á
íàçâàòè åêçèñòåíö³éíèì:

Îðþòü ëèõî,
Ëèõîì çàñ³âàþòü.

À ùî âðîäèòü? Ïîáà÷èòå,
ßê³ áóäóòü æíèâà!

Ñõàìåí³òüñÿ, íåäîëþäè,
Ä³òè þðîäèâ³!

Ó Øåâ÷åíêîâèõ ºðåì³¿àäàõ
íåâàæêî ïî÷óòè àäðåñîâàíó
áëóäíèì ñèíàì Óêðà¿íè ïî-
ãðîçó ñòðàøíèì ñóäîì, ùî
âåðøèòèìåòüñÿ óæå é íå íà
íåáåñàõ, à íà çåìë³:

Ñõàìåí³òüñÿ! áóäüòå ëþäè,
Áî ëèõî âàì áóäå.

Ðîçêóþòüñÿ íåçàáàðîì
Çàêîâàí³ ëþäå,

Íàñòàíå ñóä, çàãîâîðÿòü
² Äí³ïðî, ³ ãîðè!

² ïîòå÷å ñòîð³êàìè
Êðîâ ó ñèíº ìîðå

Ä³òåé âàøèõ...

Ìîòèâ ñóäó çâó÷èòü ³ â
“Äàâèäîâèõ ïñàëìàõ” Øåâ-
÷åíêà. “Çåìíèõ âëàäèê” òóò
ñóäèòü “Íåáåñíèé Âëàäèêà”,
ïðè÷îìó çíîâó — çà ñîö³àëüí³
êðèâäè:

“Äîêîëè áóäåòå ñòÿæàòè
² êðîâ íåâèííó ðîçëèâàòü

Ëþäåé óáîãèõ? À áàãàòèì Ñó-
äîì ëóêàâèì ïîìàãàòü?”

Îñòàííÿ ðåïë³êà Ãîñïîäà
îñîáëèâî ïîêàçîâà — ïðî
“ëóêàâèé ñóä”, ùî îáñëóãî-
âóº áàãàòèõ, à íå çàêîí. Ïñà-
ëîì çàâåðøóºòüñÿ õàðàêòåð-
íèì çâåðíåííÿì äî Áîãà:
“Âñòàíü æå, Áîæå, ñóäè çåì-
ëþ ³ ñóäåé ëóêàâèõ”.

ÇÀÏÎÂ²ÄÜ Ï’ßÒÀ. Îñòåð-
³ãàéòåñÿ ìîñêîâñüêèõ îá³éì³â.

Ó ïîåì³ “Âåëèêèé ëüîõ” òðè
äóø³ ä³âî÷³ êàðàþòü ñåáå çà
ìèìîâ³ëüí³ ãð³õè. Îäíà — çà
òå, ùî ïåðåéøëà ç â³äðàìè
âïîâí³ øëÿõ Áîãäàíîâ³ Õìåëü-
íèöüêîìó, êîëè “â³í ¿õàâ â
Ïåðåÿñëàâ Ìîñêâ³ ïðèñÿãà-
òè...” Äðóãà — ùî “Öàðåâ³
ìîñêîâñüêîìó Êîíÿ íàïî¿ëà”
(ñåáòî — Ïåòðîâ³ ² íàïåðå-
äîäí³ ñïàëåííÿ ³ ñïëþíäðó-
âàííÿ Áàòóðèíà). Òðåòÿ — çà
òå, ùî. óñì³õíóëàñÿ Êàòåðèí³
II, êîëè òà ïëèâëà “Â Êàí³â ïî
Äí³ïðîâ³”. Ç òèõ ìàëèõ, íà-
÷åáòî çîâñ³ì ì³çåðíèõ,
ãð³õ³â, çà ëîã³êîþ àâòîðà
“Âåëèêîãî ëüîõó”, ³ ïîñòà-
ëà äðàìàòè÷íà ì³ñòèêà óê-
ðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ — âòðàòà
âîë³.

ßê ñàòèðà íà ³ìïåðñüêå
“îùàñëèâëåííÿ” ï³äêîðåíèõ
íàðîä³â ñïðèéìàëàñÿ ³ ñïðèé-
ìàºòüñÿ Øåâ÷åíêîâà ïîåìà
“Êàâêàç”. Ó í³é âèðàçíî
÷óºòüñÿ ïîëåì³êà ç Ïóøê³íèì
ÿê àâòîðîì “Êàâêàçñêîãî
ïëåííèêà” òà â³ðøà “Êëåâåò-
íèêàì Ðîññèè” ç õàðàêòåðíîþ
äëÿ íèõ ãëîðèô³êàö³ºþ
ì³ë³òàðíîãî ï³äêîðåííÿ Ðî-
ñ³ºþ íàðîä³â Êàâêàçó ³
Ïîëüù³. ßê â³äîìî, ïîåìó
“Êàâêàç” Øåâ÷åíêî ïðèñâÿ-
òèâ ñâîºìó äðóãîâ³ ßêîâó äå
Áàëüìåíó, âáèòîìó íà â³éí³
Ðîñ³¿ ç ×å÷íåþ. Ïîåò ïîäóì-
êè çâåðòàâñÿ äî íüîãî ç³ ñëî-
âàìè òóãè é ñêîðáîòè: “Ì³é
ßêîâå äîáðèé! Íå çà Óêðà¿íó,
À çà ¿¿ êàòà äîâåëîñü ïðî-
ëèòü Êðîâ äîáðó, íå ÷îðíó.
Äîâåëîñü çàïèòü 3 ìîñêîâñü-
êî¿ ÷àø³ Ìîñêîâñüêó îòðó-
òó!”.

Ñìóòîê öèõ ñë³â — ïîä-
â³éíèé: Øåâ÷åíêîâ³ æàëü
âòðà÷åíîãî ìîëîäîãî æèòòÿ,
àëå â³í òóæèòü ùå é â³ä
òîãî, ùî öå ìàðíà âòðàòà,
ùî êðîâ ßêîâà íå çà ð³äíèé
êðàé ïðîëèòà: ¿¿ âèïèâ íåâñè-
òèìèé ìîëîõ ìîñêîâñüêîãî
ñàìîäåðæàâíèöòâà...

ÇÀÏÎÂ²ÄÜ ØÎÑÒÀ. Çíà-
õîäüòå â ñîá³ ñèëè, ùîá áóòè
îäíîñòàéíèìè áîäàé ïåðåä
çîâí³øí³ìè çàãðîçàìè.

Ïðî îäíîñòàéí³ñòü ÿê ïðî
äæåðåëî ñèëè éäåòüñÿ ó
â³ðø³ “Õîëîäíèé ßð”:

Ó ßð òîéä³ ñõîäèëèñÿ,
Ìîâ ³ç õðåñòà çíÿò³,

Áàòüêî ç ñèíîì ³ áðàò
 ç áðàòîì

Îäíîñòàéíå ñòàòè
Íà âîðîãà ëóêàâîãî,

Íà ëþòîãî ëÿõà.

Íàòîì³ñòü ó ïîåìàõ
“²ðæàâåöü” òà “×åðíåöü”
Øåâ÷åíêî ðîçäóìóº ïðî òðà-
ã³÷íó íåçäàòí³ñòü âàòàæê³â
ïîðîçóì³òèñÿ ì³æ ñîáîþ. ßê
ñèìâîë ðîç’ºäíàíèõ ñèë
éîìó “ÿâèëèñÿ” ²âàí Ìàçå-
ïà ³ “ôàñò³âñüêèé ïîëêîâ-
íèê” Ñåìåí Ïàë³é. Ñóìíèì
ô³íàëîì ¿õí³õ ïðîòèñòîÿíü
ñòàâ ð³ê 1709-é, çâ³äñè —
ñêðóõà, äîñàäà, à íàéãîëîâí³-
øå — ã³ðê³ äîêîðè ïîåòà:

Íàðàäèëà ìàòè,
ßê ïøåíè÷åíüêó ïîæàòè,

Ïîëòàâó äîñòàòè?
Îé ïîæàëè á, ÿêáè áóëè

Îäíîñòàéíå ñòàëè
Òà ç ôàñò³âñüêèì

ïîëêîâíèêîì
Ãåòüìàíà ºäíàëè.

Çà áðàê îäíîñòàéíîñò³
Øåâ÷åíêî äîêîðÿº îáîì: ³
Ïàë³þ, é Ìàçåï³. Àëå íå
ò³ëüêè ¿ì: çà öèìè äâîìà
³ìåíàìè — ïîñïîëèòèé
ëþä, “ìè”. Öå ñêàçàíî ïðî
âñþ íàö³þ, ïðî íàñ.

ÇÀÏÎÂ²ÄÜ ÑÜÎÌÀ. Äî-
ðîæ³òü âîëåþ, à êîëè ¿¿ íåìàº
íàâêîëî, — âíóòð³øíüîþ ñâî-
áîäîþ äîðîæ³òü.

Ïîåç³ÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
— öå “Õàðò³ÿ â³ëüíî¿ ëþ-
äèíè”. Âç³ðöåì â³ëüíî¿ ëþ-
äèíè äëÿ íüîãî áóâ ßí Ãóñ,
ºðåòèê, ïðîôåñîð Ïðàçüêî-
ãî óí³âåðñèòåòó, ïðîïîâ³ä-
íèê, ÿêèé ï³äí³ñ ãîëîñ íà
çàõèñò ð³äíî¿ â³ðè, çà ùî é
áóâ ñïàëåíèé ³íêâ³çèö³ºþ.

ßí Ãóñ ðîçóì³â, ùî: ë³ä
ñòðàõó òà íåñâîáîäè íå îäðà-
çó ïîêèíå “ïðîñòèõ ëþäåé”, à
õòîñü ³ç íèõ ùå é õìèçó ï³äêè-
íå äî âîãíèùà, íà ÿêîìó ñïà-
ëþþòü “ºðåòèêà”... Àëå âñå
îäíî: õòîñü-òàêè ìóñèòü
áóäèòè òåìíèõ...

Çà Øåâ÷åíêîâîþ ëîã³êîþ, º
ùîñü ñòðàøí³øå çà íåâîëþ
îáñòàâèí. Öå “ùîñü” — íåâî-
ëÿ âíóòð³øíÿ, òþðìà, çáóäî-
âàíà ó âëàñí³é äóø³. Ïðî öå,
ïðî æèòòÿ ÿê â³÷íèé ìîðàëü-
íèé âèá³ð, â³í ïèñàâ ó â³ðø³
“Ìèíàþòü äí³, ìèíàþòü
íî÷³...”,       çâåðòàþ÷èñü       äî
äîë³  ç  ïðèñòðàñíèì áëàãàí-
íÿì:

Íå äàé ñïàòè õîäÿ÷îìó,
Ñåðöåì çàìèðàòè
² ãíèëîþ êîëîäîþ
Ïî ñâ³òó âàëÿòèñü.

À äàé æèòè, ñåðöåì æèòè
² ëþäåé ëþáèòè,

À êîëè í³... òî ïðîêëèíàòü
² ñâ³ò çàïàëèòè!

Ñòðàøíî âïàñòè ó êàéäàíè,
Óìèðàòü â íåâîë³,

À ùå ã³ðøå — ñïàòè, ñïàòè
² ñïàòè íà âîë³,

² çàñíóòè íàâ³ê-â³êè,
² ñë³äó íå êèíóòü

Í³ÿêîãî, îäíàêîâî,
×è æèâ, ÷è çàãèíóâ!

Ñîí äóø³, ÿê â³äîìî, ïî-
ðîäæóº ÷óäîâèñüê àáî æ ðî-
áèòü ëþäèíó ìåðòâîþ çàæè-
âî. Òîìó é ÷èòàþòüñÿ ö³ Øåâ-
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Öåíèòü ëþäåé íàäî ïî òåì öåëÿì, êîòîðûå îíè ïåðåä ñîáîé ñòàâÿò. (Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé).

Øåâ÷åíêà
÷åíêîâ³ ðÿäêè ÿê â³ä÷àéäóø-
íèé ïîðèâ   äî   ñâîáîäè   ³
òîãî   â³÷íîãî   íåñïîêîþ   ñåð-
öÿ,   ÿêèé   ³   º   æèòòÿì.

ÇÀÏÎÂ²ÄÜ ÂÎÑÜÌÀ. Íå
çàçäð³òü áàãàòèì.

4 æîâòíÿ 1845 ðîêó Òàðàñ
Øåâ÷åíêî íàïèñàâ â³ðø,
ùî òàê ³ íàçèâàºòüñÿ: “Íå
çàâèäóé áàãàòîìó...”. Áàãà-
òèé íå ìàº Í³ ïðèÿçí³. Í³ ëþ-
áîâ³ — â³í âñå òå íàéìàº”. À ó
ô³íàë³ â³ðøà — íåñïîä³âàíå
óçàãàëüíåííÿ:

“Íå çàâèäóé æå í³êîìó.
Äèâèñü êðóãîì ñåáå: Íåìà
ðàþ íà âñ³é çåìë³. Òà íåìà
é íà íåá³...”.

Øåâ÷åíêî çíàâ, ùî óáîã³ñòü
ïîðîäæóº çë³ñòü, à áàãàòñòâî
— íåñèò³ñòü. Íåñèò³ñòü æå
âõîäèëà äî ÷èñëà íàéá³ëü-
øèõ ïîðîê³â ó Øåâ÷åíêîâî-
ìó ìîðàëüíîìó êàòåõ³çèñ³
— íà ïðîòèâàãó ïðàâåä-
íîñò³, ùî ïåðåäáà÷àº
â³ðí³ñòü õðèñòèÿíñüêèì
÷åñíîòàì.

ÇÀÏÎÂ²ÄÜ ÄÅÂ’ßÒÀ.
Â³ðòå â ñâîþ áóäóùèíó—
âñóïåðå÷ áåçíàä³¿ â³ðòå.

Øåâ÷åíêîâ³ ìð³ÿííÿ íà-
ãàäóþòü ÿê³ñü àïîñòîëüñüê³
÷àêëóâàííÿ: çäàºòüñÿ, ùî
â³í íàâ³þº, âèêëèêàº íàä³þ,
çàïàëþº çíåâ³ðåíèõ ñâîºþ
â³ðîþ ó áóäóùèíó. Ñê³ëüêè
ðàç³â óÿâà ïîåòà ìàëþâàëà
êàðòèíè óêðà¿íñüêîãî ùàñ-
òÿ; íàâ³òü íàéãîñòð³ø³ éîãî
òâîðè îñÿÿí³ ìð³ºþ ïðî
“ñâ³ò ÿñíèé íåâå÷åðí³é”,
ÿêèé êîëèñü-òàêè “òèõî çà-
ñ³ÿº”. ßê ³ íàëåæèòü ïðîðî-
êîâ³, â³í íå ì³ã, íå ìàâ ïðà-
âà çàëèøàòè ñâ³é ³ áåç òîãî
ñòðàæäåííèé íàðîä íàîäèíö³
ç â³ä÷àºì.

Â³í ìð³ÿâ ñàì — ³ çàïà-
ëþâàâ òèõ, õòî ÷óâ éîãî ñëî-
âî, ñâîºþ ìð³ºþ ïðî ³íøó,
êðàùó, ùàñëèâ³øó Óêðà¿íó.

ÇÀÏÎÂ²ÄÜ ÄÅÑßÒÀ. Âîç-
ëþá³òü Óêðà¿íó.

Ó öàðñüê³é Ðîñ³¿ ëþáèòè
Óêðà¿íó äîçâîëÿëîñÿ, ïðîòå
ò³ëüêè ó ñïåö³àëüíî â³äâå-
äåíèõ ì³ñöÿõ. Íàïðèêëàä, ó
êàçåìàò³. Ñàìå â ïåòåð-
áóðçüêîìó êàçåìàò³ Òàðàñ
Øåâ÷åíêî íàïèñàâ â³ðø
“×è ìè ùå ç³éäåìîñÿ çíî-
âó?”, ÿêèé íàãàäóº òèõó
ðîçìîâó ïîåòà ç äðóçÿìè ïî
áðàòñòâó. Ïðîòå “÷åðåç ãîëî-
âè” áðàò÷èê³â Øåâ÷åíêî
çâåðòàâñÿ ³ äî íàñ:

Ñìèð³òåñÿ, ìîë³òåñü Áîãó
² çãàäóéòå îäèí äðóãîãî.
Ñâîþ Óêðà¿íó ëþá³òü,

Ëþá³òü ¿¿... Âî âðåìÿ ëþòå,
Â îñòàòíþ òÿæêóþ ìèíóòó

Çà íå¿ Ãîñïîäà ìîë³òü.

Øåâ÷åíêî íå ðàç íàçèâàâ
Óêðà¿íó Ìàò³ð’þ: òî “çàïëà-
êàíîþ”, òî “óñì³õíåíîþ”, òî
ñõèëåíîþ ó áëàãîñëîâåíí³ íàä
ñâî¿ìè “ä³òî÷êàìè” — ³ òèìè,
ùî ëþáèëè ¿¿ ç êîëèñêè, ³ òèìè,
ùî ïîâåðíóëèñÿ äî íå¿, ïåðå-

ñòàâøè áóòè “áàéñòðÿòàìè”.
„...Áî õòî ìàò³ð çàáóâàº, Òîãî
Áîã êàðàº, Òîãî ä³òè öóðà-
þòüñÿ, Â õàòó íå ïóñêà-
þòü”.

² öå îñîáëèâî âðàæàº â Øåâ-
÷åíêîâ³: â³ä áîëþ â³í ì³ã ñòàòè
çëèì, ïðîòå íå æîðñòîêèì. Â³ä
æîðñòîêîñò³ é õîëîäó â³í ðÿ-
òóâàâñÿ âåëèêîþ ëþáîâ’þ äî
Ìàòåð³, ðîçòîïëþþ÷è íåþ
íàâ³òü áàéäóæ³ òà çàáóäüêó-
âàò³ äóø³. Øåâ÷åíêî í³êîëè íå
âèáóäîâóâàâ ç³ ñâîº¿ ëþáîâ³
êåë³þ äëÿ ñàì³òíèêà Øìàãàþ-
÷è íå ðàç “ïðàâíóê³â  ïîãà-
íèõ”,  â³í  â³ðèâ ó  ìîæëèâ³ñòü
ïðîçð³ííÿ   çàñë³ïëåíèõ  ³
çàáëóêàíèõ.

19 ãðóäíÿ 1845 ðîêó â ñåë³
Â’þíèùå Òàðàñ Øåâ÷åíêî ïå-
ðåñï³âàâ Äàâèäîâ³ ïñàìè, ³ â
136-ìó ïñàëì³ ñêàçàâ òàê: “²
êîëè òåáå çàáóäó, ªðóñàëèìå,
çàáâåí áóäó...”

Ö³ ñëîâà íàïðîøóþòüñÿ íà
òå, ùîá áóòè ïåðåôðàçîâàíè-
ìè: êîëè òåáå çàáóäåìî, Òàðà-
ñå, çàáâåíí³ áóäåìî. Çàáâåíí³
— ÿêùî íå áóäåìî ÷àñ îä
÷àñó ñêèäàòè ç ñåáå ìàðíîòó
ëþäñüêó ³ äóìàòè ïðî òå, ïðî
ùî äóìàâ â³í: ßêùî íå âîçëþ-
áèìî ñâîþ, íàøó, õî÷ ³ âèìó-
÷åíó “áàéñòðÿòàìè”, àëå âñå
îäíî â³÷íó Óêðà¿íó òàê, ÿê â³í
õîò³â, ùîá ìè ëþáèëè ¿¿...

À òèì ÷àñîì.
×åðåç 168 ðîê³â âèùåçàçíà-

÷åíèõ çàïîâ³äåé Ò. Øåâ÷åíêà,
â ðåçóëüòàò³ àíòèíàðîäíî¿
ïîë³òèêè „áàéñòðÿò” ³ „äÿäüê³â
îòå÷åñòâà ÷óæîãî”, ïðåäñòàâ-
íèêè óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ âèéø-
ëè â Êèºâ³ íà Ìàéäàí. ² íå
ïðîñòî Ìàéäàí, à ªâðîìàé-
äàí. Ñëîâî Ìà³ñ³àï çâó÷èòü ïî
âñüîìó ñâ³òó.

Óêðà¿íà íå ïðîñòî äèâóº,
âîíà âðàæàº ñâ³ò òèì, ÿê ãà-
íåáíî ïîâîäèòüñÿ âëàäà.
Æîðñòîêå ïîáèòòÿ ³ ðîçã³í
„ïðàâîçàõèñíèêàìè” þíàê³â ³
ä³â÷àò ³ç Ìàéäàíó Íåçàëåæ-
íîñò³ î 4-é ãîäèí³ ÇÎ ëèñòîïà-
äà 2013 ð., ÿê³ ìèðíî âèìàãà-
ëè â³ä ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
ï³äïèñàòè Óãîäó ïðî àñîö³à-
ö³þ ç ªÑ, ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè
íàçâàëè „êðèâàâîþ ñóáî-
òîþ.” Ïðåäñòàâíèêè âëàäè
âäàëèñÿ äî âèïðàâäîâóâàííÿ
öüîãî çëî÷èíó, ìîâëÿâ, ñòó-
äåíòè ì³òèíãóâàëüíèêè çàâà-
æàëè îáëàøòîâóâàòè íîâî-
ð³÷íó ÿëèíêó òà êîâçàíêó äëÿ
ä³òåé. Æîäíèì ñëîâîì íå çãà-
äóþòü, ùî ïðåçèäåíò çðàäèâ
ñâ³òëó ìð³þ óêðà¿íö³â æèòè ³
ïðàöþâàòè çà íàö³îíàëüíèìè,
ïðàâîâèìè, ìîðàëüíî-äóõîâ-
íèìè ïðèíöèïàìè ó ñ³ì¿ â³ëüíèõ
ºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â.

Âèíèêàþòü äåñÿòêè çàïè-
òàíü: ×îìó áåðêóò³âö³ áðó-
òàëüíî ëóïöþâàëè áåçáîðîí-
íèõ ä³â÷àò ³ õëîïö³â, ÷îìó çà
äâà äí³ ïðîòåñòíèõ ìèðíèõ
âèñòóï³â ãðîìàäÿí Óêðà¿íè
ïîñòðàæäàëî 40 ïðàö³âíèê³â
ÇÌ², ÷îìó ó âëàäíèõ ñòðóê-
òóðàõ ïàíóþòü çàïðîäàíö³?
Ìîæíà ïî÷óòè ùå áàãàòî ïîä-
³áíèõ çàïèòàíü ³ ð³çí³ â³äïîâ³ä³
íà íèõ.

Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî ïå-
ðåáóâàº â åòàï³ ðîçêîëîãîñò³,
òðèâàº àãðåñèâíèé íàñòóï íà
âñå óêðà¿íñüêå: ìîâó, êóëüòó-
ðó, ïðàâäèâó ³ñòîð³þ, ë³òåðà-
òóðó, íàö³îíàëüíå ìèñòåöòâî,
òðàäèö³¿, çâè÷à¿. Ó ñóñï³ëüíèõ
íàñòðîÿõ ïåðåâàæàþòü íåäî-
â³ðà àáî ñêåïòè÷íå ñòàâëåííÿ
äî äóõîâíèõ ³ ìîðàëüíèõ
ö³ííîñòåé, ÿê³ â³äêðèòî ³ãíî-
ðóº, íå ñïîâ³äóº ñàìà âëàäà.

Óêðà¿íñüêèé ñâ³ò íå ëèøå
íàñêð³çü ïðîíèçàíî ÷óæèìè
³íôîðìàö³éíèìè ïîòîêàìè -
éîãî áóêâàëüíî íèìè ðîçñòð-
³ëÿíî. Íà 100 óêðà¿íö³â â Óê-
ðà¿í³ ïðèïàäàº 7 ãàçåò ð³äíîþ
ìîâîþ, òîä³ ÿê íà 100 ðîñ³ÿí-
54 ãàçåòè ðîñ³éñüêîþ.

Â Óêðà¿í³ ðîçïîâñþäæóºòü-
ñÿ 2 òèñÿ÷³ íàçâ ïåð³îäè÷íèõ
âèäàíü Ðîñ³¿. ²ç 214 çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíèõ ãàçåò Óêðà¿íè
äåðæàâíîþ ìîâîþ âèõîäèòü
78, òîáòî 32% .

Öå æ ñòîñóºòüñÿ ðàä³î - é
òåëåêàíàë³â. Çà äàíèìè 8-
ìè ïðîâ³äíèõ òåëåêàíàë³â
Óêðà¿íè ó æîâòí³ 2012 ðîêó
óêðà¿íñüêà ìîâà ëóíàº íà
êàíàëàõ áëèçüêî 28 % ÷àñó,
ñò³ëüêè áóëî â³äâåäåíî äâî-
ìîâíèì ïðîãðàìàì, ðåøòà æ
44% íàëåæàëà ðîñ³éñüêî-
ìîâíèì.

Òóò äîðå÷íî îïðèëþäíèòè
äåÿê³ àêöåíòè Çàÿâè Öåíò-
ðàëüíîãî ïðàâë³ííÿ ÂÓÒ
„Ïðîñâ³òà” ³ì. Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà â³ä 5 ãðóäíÿ 2013
ðîêó:

–  Âñåóêðà¿íñüêå òîâàðè-
ñòâî „Ïðîñâ³òà” ³ì. Òàðàñà
Øåâ÷åíêà çàÿâëÿº, ùî    íå
áóäå    ñòîÿòè    îñòîðîíü
öüîãî    áåççàêîííÿ,    ÿêå
ìîæå ñïðè÷èíèòèñÿ äî ÷åð-
ãîâîãî âèíàðîäîâëåííÿ
.....Öå íàøà çåìëÿ, ÿêó

â³êàìè íàø³ ïðàùóðè áî-
ðîíèëè â³ä çàéä ³ îêóïàíò³â.

Ìè, ïðîñâ³òÿíè, íà ïåðå-
äîäí³ 145- ð³÷÷ÿ „Ïðîñâ³òè”
çàÿâëÿºìî, ùî â³äñòîþºìî ó
ñâî¿é íåçàëåæí³é äåðæàâ³
ñâî¿ ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà,
ñâîº ñëîâî, ñâîþ ³ñòîð³þ ³
ñâîþ äóõîâí³ñòü....

– Ìè çàêëèêàºìî â³äñòîþ-
âàòè Áîãîì äàíå ïðàâî íà ñâîþ
äåðæàâó, íà ºâðîïåéñüêèé
âèá³ð øëÿõó ðîçâèòêó óêðà¿-
íñüêî¿ Óêðà¿íè.

–    Ìè     çîáîâ’ÿçàí³     ñïðÿ-
ìóâàòè     åíåðã³þ     Ìàéäà-
íó  â  çàãàëüíî íàö³îíàëü-
íèé ðóõ â³äðîäæåííÿ, çàäëÿ
÷îãî íåîáõ³äíî ïåðøî÷åðãî-
âî óñóíóòè àíòèóêðà¿íñü-
êèé ðåæèì. Ñëàâà Óêðà¿í³!

Ìàéäàí æèâå ïîâñÿêäåí-
íèì æèòòÿì. Éîãî íàäèõà-
þòü Øåâ÷åíêîâ³ êðèëàò³
ñëîâà: „Áîð³òåñÿ – ïîáîðå-
òå, Âàì Áîã ïîìàãàº! Çà âàñ
ïðàâäà, çà âàñ ñëàâà ³ Âîëÿ
ñâÿòàÿ!”

Ðîìàí ÊÎËÎÄ²É,
÷ëåí ïðàâë³ííÿ Ìóêà-
÷³âñüêîãî îá’ºäíàííÿ

 ÂÓÒ „Ïðîñâ³òà”
 ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà

 У кожної людини є моменти життя спов�
нені іскристими спогадами про незабутні
події, зустрічі з відомими людьми. Про
свою зустріч з всесвітньовідомим українсь�
ким артистом естради й кіно Юрієм Трохи�
мовичем Тимошенком,  більше відомим під
сценічним іменем Тарапунька, влітку   в  …
Чинадієвськму  ДОЦі  нагадала мені сумна
дата: 1 грудня 1986 року Юрій Трохимович
помер в Ужгороді, похований у Києві. На
його могилі ніколи не в’януть квіти.

У 50�ті роки  минулого століття, в часи
мого підліткового і юнацького  віку, коли чув
з репродуктора виступ Тарапуньки й Штеп�
селя, припиняв будь�яку роботу. Слухав
дуже уважно, боявся пропустити хоч слово
з їх виступу. І не тільки я. Безумовно, що
вони були кумирами мільйонів радянських
людей. Та й за рубежами нашої колишньої
країни їх знали й шанували.

А от потрапити  на їх концерт мені пощас�
тило у Києві у 1962 році під час військової
служби. Виступали Тарапунька й Штепсель
у просторому  спортивному залі,   в кон�
церті присвяченому Дню молоді. Були й інші
виконавці пісень, танців. А вони, кумири
учасників  зібрання комсомольців і молоді
з усіх регіонів України,  на сцену виходили
всього чотири рази. І кожного разу зал га�
ряче аплодував їм, викликав на біс. І у
відповідь майстри естради подарували гля�
дачам ще дві мініатюри, не передбачені
програмою концерту. Та й пізніше, уже в пору
моєї інженерної діяльності  в Чинадієвсь�
кому ДОЦі, коли Тарапунька й Штепсель три
чи чотири рази приїжджали з концертами
в Мукачево й Ужгород,  я не проминав наго�
ди побувати на їх концертах.

Юрій Трохимович Тимошенко, незабутній
Тарапунька… Його в нашому Чинадіївсько�
му Доці  усі, від керівництва підприємством
до робітників цеху експортних меблів,  зус�
тріли влітку 1986 року по�особливому при�
язно. Та й столичний гість відповів нам
щирістю. В цеху експортних меблів відбу�
лася «півгодинна» зустріч з Юрієм Трохи�
мовичем, яка розтягнулася   на цілих дві
години. Гість, а точніше замовник меблів,
дерев’яних  сходів на другий поверх  на
свою дачу в Києві, охоче розповідав нам
про себе, згадував різні курйози, які трап�
лялися з ними під час гастролей, відпові�
дав на численні запитання. Не скупився
розповісти про зйомки  кінофільмів «Штеп�
сель женить Тарапуньку», «Їхали ми їхали»,
«Од і до» знятих на Київській кіностудії.
Особливо теплими видалися спогади Юрія
Трохимовича про відомого українського
майстра кінематографу, режисера Олексан�
дра Довженка. Виявляється, що з ним Ти�
мошенко познайомився й листувався ще з
1940 року, коли навчався  в Київському те�
атральному інституті.

Довго не відпускали чинадіївські мебле�
вики свого улюбленого артиста естради. І
він, вдячний за гарячий прийом, подару�
вав нам ще кілька своїх спостережень про
таке людське багатство, як посмішка. За
словами Юрія Трохимовича, від щирої по�
смішки «перестає плакати й найсумніший
дощик», «від посмішки стає всім світліше».
Тож «хай по всій землі, ніби лампочки вклю�
чаються посмішки». Про те, що  людська і,
надто, дитяча посмішка  чи не найважливі�
ший фактор людського життя, свідчать при�
казки та поговірки – «Посмішка приносить
щастя в дім, удачу в справах і… збирає
друзів у нім», «Посмішка завжди збагачує
тих, хто її одержує, і ніколи не збіднює тих,
хто їх дарує», «Посмішка нічого не коштує,
але досягти нею можна дуже багато», «По�
смішка триває миттєвість, але зберігаєть�
ся дуже довго», «Посмішка – відпочинок для
втомлених, світло для розчарованих, і най�
кращі ліки при переживаннях», «Ніхто так
сильно не потребує посмішки, як  той, хто
не може нічого подарувати». Пам’ятайте, що
ніхто не може сказати про себе, що він та�
кий багатий, що може обійтись без по�
смішки, але й не такий бідний, щоб не ста�
ти багатшим, завдяки щирій посмішці». І
вже прощаючись,  звернувся вели кий гу�
морист до всіх присутніх: Отже, посміхай�
тесь, друзі, посміхайтесь!

По цих словах вибухнули гучні й тривалі
аплодисменти, після яких, на прощання
дівчата подарували Юрію Трохимовичу
дуже гарно оздоблений дерев’яний піднос.
На що він, щиро посміхнувшись зауважив: «
З Цієї таці я пригощатиму друзів У Києві
кавою, звареною по�закарпатськи».

…У кімнаті в гуртожитку разом з полтав�
чанином Юрою Тимошенком проживав його
інститутський товариш, одесит, Юхим Бе�
резін. Спочатку друзі виступали на інсти�
тутській сцені без артистичних  прізвищ. У
червні 1941 року вони стали лауреатами
республіканського конкурсу артистів естра�
ди. Збиралися в Москву на всесоюзний
конкурс. Мали виїздити в столицю СРСР 22
червня… З початком Великої Вітчизняної
війни Юрій Тимошенко і Юхим Березін були
у складі  фронтової бригади Південно�Зах�
ідного фронту, в яку входив колектив танцю�
вального ансамблю Вірського, інші вико�
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навці пісень, оперні співаки… Вони виступа�
ли перед червоноармійцями. Разом з інши�
ми артистами  «Кухар Галкін (Юхим Березін)
та банщик Мочалкін (Юрій Тимошенко)» за
допомоги естрадних сатиричних номерів
піднімали дух наших воїнів. Тимошенко й
Березін дійшли до Берліна, зустрілися на
Ельбі з американськими воїнами.

А відомими естрадними акторами – Та�
рапунькою і Штепселем,  народні артисти
Української РСР Юрій Тимошенко й Юхим
Березін,  стали з благословення Олександ�
ра Довженка, з яким Юрій Трохимович  дру�
жив і переписувався аж до кончини все�
світньовідомого кінорежисера.  Якось, уже в
повоєнний період Олександр Петрович по�
просив Юрія Тимошенка розповісти про своє
дитинство. Той, згадавши про окраїну Пол�
тави, розповів про річечку Тарапуньку… Олек�
сандра Петровича ця назва дуже  розсмі�
шила, і він  запропонував своєму молодшо�
му другові стати сценічним естрадним ар�
тистом… Тарапунькою.  А оскільки  свою ак�
торську діяльність Юхим Березін  починав з
посади електромонтера  в Одеському театрі,
то й став… Штепселем. Відтак Олександр
Довженко запропонував друзям  – Тарапуньці
й Штепселю, першому втілювати сценічний
характер простакуватого, іронічного, гостро�
го на розум, колоритного українця. А роз�
судливий Березін буде «гальмувати» при�
ятеля й розставляти смислові акценти у їх
виступах. Тимошенко виступав зі сцени  ук�
раїнською мовою, одесит Березін звертав�
ся до глядачів – російською. З цього приво�
ду відомий поет Расул Гамзатов,  також не
без жарту, зауважив, що «виступ Тарапуньки
й Штепселя для мене – свято дружби на�
родів».

Їх концерти як у нашій країні, так і за її
межами йшли при переповнених глядачами
залах. Люди вірили, що веселе, гостре й
правдиве слово, сказане майстрами гумору
з естрадної сцени, обов’язково почують у
високих кабінетах і вжиють негайних заходів:
покарають начальника�хама, окозамилюва�
ча,  укоротять загребущу руку хапузі, виже�
нуть з роботи лихослова, розв’яжуть соц�
іальні проблеми. Як згадував під час зустрічі
з чинадіївськими майстрами меблів,  Юрій
Трохимович,  «нам частенько пересилають
листи на яких така адреса: «Москва. Кремль.
Тарапуньці й Штепселю». І дійсно, майстри
гумору рятували своїх дописувачів, радянсь�
ких громадян краще за лікарів і сучасних
політологів, соціологів, психологів від знев�
іри, розчарувань і допомагали зробити жит�
тя радіснішим, яскравішим.  Приміром, зі
сцени Мукачівського державного драматич�
ного театру  Тарапунька й Штепсель відгук�
нулися на затяжне  будівництво транспорт�
ного мосту через Латорицю, в наступний
приїзд критого ринку, відомо серед му�
качівців як «зелений ринок».

І дивно, що після цих виступів знайшлися
і гроші і матеріали й затяжні об’єкти�довго�
буди були завершені й у найкоротші строки
здані в експлуатацію.

Поєднання української й російської мов
допомагало майстрам естради використо�
вувати багатство гумору обох братніх на�
родів. І тому в такий спосіб Тарапунька й
Штепсель виконували інтермедії парного кон�
ферансу, самодіяльні конценртні номери,
своєрідні естрадні спектаклі: «Смеханічний
концерт», «Везли естраду на декаду» та інші.

Видатні естрадні актори були нерозлуч�
ними до самої смерті Тарапуньки… Юрій
Трохимович Тимошенко  пішов з життя 1 груд�
ня 1986 року після інфаркту. А Юхим Березін
після смерті побратима виїхав у Ізраїль, де
невдовзі помер.

Наступного року, а саме 2 червня 2014 року,
у нашій країні відзначатимуть 95�річчя з дня
народження Юрія Трохимовича Тимошенка
(Тарапуньки). Люди старшого покоління зав�
жди будуть вдячні Тимошенку й Березіну за
їхнє гостре, непримиренне до всього потвор�
ного слова. Бо вони були  носії сонячного,
світлого, веселого, оптимістичного і життє�
стверджуючого мистецтва. Той, хто хоч раз
побував на їх концерті, завджи буде вдяч�
ним майстрам гумору за дарований людям
сміх.

Михайло ТОВТИН, краєзнавець



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 околиці Мукачева(3 км.)  в Ст. Да�
видкові, у  500 метрах від траси Київ�Чоп
2 спарених ділянки (20 сотин). Одна ділян�
ка  забудована, друга – для перспектив�
ного будівництва. У будинку – 3 окремі
кімнати, дві кухні, ванна, комора, веран�
да, підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад, ловгош,
виноградник. Ціна – договірна.

Зверт .050 17 17 572.

     Продається земельна ділянка  на
Ловачці (5,5 сотин), є сад, виноград�
ник, недобудований підвал.

Зверт. 2�34�80.
     Продається  ДЕШЕВО(!) житло�

вий будинок в урочищi Ловачка;
0,03 га приватизованої дiлянки, ви�
ноградник, фруктовий сад.

 Т.: 050�6714841.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки.  Тел.
050�5530508.
     Продається земельна ділянка  пл.

0,6 га для садівництва або під забудо�
ву в районі  вул. Великогірної  (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.
     Продається земельна ділянка з

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

     Продам торгову точку на ринку
“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий
бізне. тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне при�

міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерц�

ійну діяльність 22 кв. м на вул. Яр
Мудрого,15�6.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мука�

чеві  на вул. Духновича та в старо�
му Пасажі з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщен�

ня під склад 100 кв.м по вул. Кри�
лова, 15�А, біля елеватора.
Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�

гову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Рос�
вигові.  Зверт.: 050�5530508

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

    Тел. 095 484 58 82.

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

     Здаються в оренду офісні при�
міщення в районі Паланок.
Т : (03131) 3�15�73, 099�733�91�96.

Здається в оренду магазин
по вул. Пархоменка 47 кв. м.
Тел: 3�24�00, 067�312�37�15

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

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

  Êîìåðö³ÿ
     Продается  1�кімн. квартира в цегляній

пятиповерхівці по вул. Окружній, 2. У квар�
тирі – паркет, пластикові вікна, засклена
лоджія, усі комунальні зручності. тел. 050
294 82 83 (Міша).
     Продается 2�х комнатная квартира в 4�

х квартирном кирпичном доме  по ул. 26 ок�
тября. Застекленный балкон, подвал, мес�
то для гаража.

Тел.: 2�47�92 в любое время.
     Квартира 1�кімн. квартира по вул. Русь�

ка  на 4�му поверсі 5�ти поврехового будин�
ку, 41 кв. м., два балкони, нове планування,
вставлені вікна, двері, нова електропровод�
ка.  Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).

      Продається  або розмінюється
на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з допла�
тою будинок  в Чинадієві  на вул. Гойди
9152 кв.м.) 15 сотин землі, літня кухня
(Ціна договірна)

Зверт.  0663800128.

     Продається 2�кімнатна квартира  50 в.
м. на 5�му поверсі 9�поверхового будинку  в
районі педінституту.  Вікна – на тиху зелену
зону.       В квартирі – паркет, кахель, домо�
фон. Ціна 26 тис. у.о.  Дзвонити 099 946 37
90
      Продається  2�кімн. квартира  у цегля�

ному будинку на 3�му поверсі, космет. Ре�
монт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на дру�

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

     Продається 2�кімн . квартира
(62 кв. м.) на другому поверсі  цег�
ляного будинку  у  центрі міста  на
вул.Яр.Мудрого. Ціна договірна.

Т. 095�4604332, 0954751346.

     Продається  2�кімнатна квартира  в Му�
качеві  на вул. Одеській, 4�й, 2 поверх 4�по�
верхового будинку. Дах надійно критий. Ав�
тономне опалення, металопластикові вікна
і нові двері. Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

     Продається або розмінюється
на 2�х кімнатну квартиру  будинок у
с.Дiлок на вул. Гагарiна,98, плюс зе�
мельна дiлянка площею 1 га, госпо�
дарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

     Продається недорого невеликий буди�
ночок у Мукачеві. Дзвонити 095�137�70�56.
     Продається  3�кімнатна квартира  50

кв.м. на 5�му поверсі у цегляному будинку
на вул. Сеченова . Є автономне опалення .
Ціна договірна. Звертатися 095�3552378.
095�5672745.  0663550495.
     продається у Мукачеві будинок по вул.

Л. Шевцової, площа 75 кв. м., усі комунікації,
літня кухня, гараж, господарські прибудови,
зем. ділянка 5  сотин. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.
     Продається особняк у центральній час�

тині м. Свалява – двоповерховий спарений
будинок  на два входи (загальна площа 270
кв.м., житлова�128 кв.м., 2 холи, літня кух�
ня, зимовий сад, зем. ділянка 4,3 сотки. Т.
0507224512
     Продається добротний будинок з

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

Тел.: 095 337 64 50.
     Продається будинок  у м.Мукачевi на

вул. Л.Шевцової. Є гараж, лiтня кухня,
господарськi прибудови, 5 сотин землi. Цiна
по домовленостi. Звертатися: 099�3094492.
     Продається добротний будинок з гара�

жем та господарськими прибудовами в
Нижньому Коропці по вул. Горького, 25 со�
тин землі, всі комунікації.

Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     Продається  2�поверх.  будинок в

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

     Продается 3�єтажній котедж общ.
площадью 450 кв. м. , расположенный в
г. Хусте на приватизированном земель�
ном участе пл. 10 соток. Имеются все
комунальные коммуникации. Цена дого�
ворная.   Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм  умеб�
льований будинок в с. Ключарки
сімейній парі на договірних умовах.
Звертатися 050�2733765.

     В селі Обава на центральній вулиці про�
дається приватизована земельна ділянка
0,25 га під забудову.
Довідки тел.: 095�840�40�13.
     Продається  будинок у Мукачеві на

вул. Л. Шевцової ,  пл. 75 кв. м. Усі кому�
нікації, господарські прибудови, літня
кухня, гараж, 5 сотин земельної ділян�
ки. Ціна договірна. Т. 099�3094492.
     Продається недобудований  2�по�

верховий будинок (156 кв. м) у смт.

  Îðåíäà

     Продаються два кольорові те�
левізори ,б�к. «Електрон»  і «Вес�
на» у робочому стані. Тел. 3�50�84.
     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ

äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.:
0955338189.

НА ВАШЕ
ЗАМОВЛЕННЯ

Виконаю замовлення на в’язані
речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

     Для любителів собак пропонують�
ся цуценята. Зверт 066�034 30 33.
     продається  НЕДОРОГО  диван�

ліжко (б�у ) у хорошому стані.
Тел. 066�089�17�27.

     продається шведська гімнастична
"стінка" (ціна –1000 грн.), в подарунок�
дитяча "гірка". Зверт. 050�1982008.

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

  Ðîáîòà

Продаються промислові дво�
хігольні роликові швейні ма�
шини Minerva в хорошому
стані.  Тел.: 050 101 38 96;

063 848 63 10

Продається діючий бізнес
– кафе�бар, організоване в

приміщенні ресторану
“Виноград”

по вул. Маргітича, 16/2.
Тел.: 050 978 56 47

     Продається двухспальная
кровать б/у в хорошем состоянии.
Тел.: 2�23�14.

Даю уроки математики
для учнів  4�9 класів.

Тел. 5�49�64. 066�9513691.

     Продаються: сталь листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба га�
зова 3х50х4 мм (1 шт);
3,50х50х4мм (1 шт); 4х40х5 мм
(2 шт); 4х32х3мм (1 шт); блоки
бетонні 75х20х11 см (10 шт)
плитка бетонна 20х20х2 см (90
шт) піч “Перемога” (цегляна
топка, бачок, духовка).

Т.: 066 142 26 29.
     Продається колючий дріт 3

бухти по 50 м. Звертатися по
тел.:066 052 92 76.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
 ВАНТАЖУ

МІКРОАВТОБУСОМ
по Мукачеву, оласті та Україні.

Недорого.

Зверт. 066�53�55870.

  Êóïëþ

     Продається магазин на ав�
тостанції. Т. 0508598852 (На�
талія)

Òîâàðè òà ïîñëóãè

Підприємство шукає працівника
на виробництво.

Вимоги: мужчина до 26 років,
акуратність, усидчивість, вміння

працювати руками.
Звертатись: 050 281 60 26

 з 9.00 до 18.00.

Продам 2 участка по 15 соток
(28мх53м) � 1100$ за сотку по кур�
су НБУ.  Возможна продажа каждо�
го отдельно � вместе 56м х 53м, 2
гос. акта. Прекрасное место для
строительства 1 или 2х частных
домов рядом лес, заповедник, до�
рога, активно строящиеся соседи.
На глубине 40м артезианская
вода.

Новая элитная улица за преде�
лами села Коропец., 2 км до г.Му�
качева. Возможен торг.

Тел.0506887224

ТЕРМІНОВО:
набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів,опікунок, робіт�
ників на м’ясокомбінати.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
термінова реєстрація в кон�
сульстві.

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

Тел. 0975500127,
0501357373

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

 Здається у найм 2�кімнатна умебль�
ована квартира на 4�му поверсі 5�по�
верх. будинку на Окружній на тривалий
термін. Зверт. 050 661 4312 (Людми�
ла)

     Здається 3�х кімнатна квартира в
ДОСах з повним євроремонтом, умеб�
льована, під охороною з камерою віде�
онагляду.  Є  двір. Ціна 300 у.о.

 Тел.: 050 811 15 36
 Допоможемо Вам вигідно зняти або

здати в оренду квартиру в Мукачеві.
Тел. 066�0728915

 Здам у найм  2�кімн. квартиру  умеб�
льовану  у районі Окружної.  Тел. 063�
2053705, 063�1747370, 066�402836.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобудові
у центрі міста  на вул. Парканія,  2
усіма зручностями, умебльована і
з побутовою технікою. Зверт. 050�
2158654.

     Здається в оренду частково умеб�
льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.

РЕАЛІЗУЄМО ЗІ
СКЛАДУ  ПЕРЛІТ М�100

(теплоізоляційний і агроперліт)
для вирощення садово�го�
родніх культур і розсади квітів.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

на основе вспученого прлита
в особняках и квартирах этаж�
ных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

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

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

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ФІРМІ ПОТРІБНІ
ПРАЦІВНИКИ

Вантажники�експедитори та
торгові агенти з власним  авто�
транспортом віком до 30 років.,
водій – експедитор  категорії С
зі стажем  від 3�х років віком до
40 років для роботи по області.

Зверт. 050�3726088.

     Телевизор фирмы PANASO�
NIC 17 system/ russin text
CATVHXPER�band tx�21 FIT, экран
52 см диагональ. Цена 750 грн;
хорошее состояние.
Моб тел.: 0508855557 Алла

     микроволновая печь фирмы
SHARP КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
ЦЕНА 450, очень в хорошем со�
стоянии. Телефон: 0508855557

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ “Д”

ТА АВТОСЛЮСАР.
Звертатися по тел.

050 545 30 88

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
спеціаліста технолога швей�
ного виробництва зі знанням

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

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

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ категорії «Д»

та автослюсар.

Тел.: 050-5463088.
.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ ЕКСПЕРТ

З ВИДАЧІ БЕЗЗАСТАВНИХ
КРЕДИТІВ. З/п від 1700

грн. + бонуси.
Тел.: 050 654 23 58

(VАBБанк)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Мукачівська філія автомо�

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

Запис на курси  прово�
диться за адресою

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

з 9.00 до 18.00.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ВОДІЇ

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

Тел. 099�0263091,
099�6114750.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
 ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ
по прокладке электрокабелей

в коллекторе.
За счет фирмы—проживание,

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

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
Швачка по пошиву тюлі

та шторів.
Тел. 0509786897 (Марина).

ПРОДАЮТЬСЯ
житлові, виробничі і офісні

приміщення в Мукачеві.
Тел.: 095 191 21 28

 (Іван Васильович)

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

Звертатися: 0505013003,
067�5413003,063�4133131.
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НЕРУХОМІСТЬ
2�х кімн. квартира в р�ні Пентагон в цегляному будинку на 5�

му поверсі, частково з ремонтом, автон. опалення, можливе
переоформлення кредиту. Ціна 196 тис. грн. Тел. 095�421�63�
65

2�х кімн. кварт. Вул. Д. Галицького(Дзержинського) на 7�му
поверсі з автон. опаленням . Ціна 192тис. грн. Тел. 095�421�
63�65

2�х кімн. кварт. Р�н Росвигово на 2�му пверсі, євроремонт,
автон. опалення, пласт. вікна, з меблями. Ціна 250тис.грн. Тел.
095�421�63�65

2�х кімн. кварт. Вул. Петефі на 3�му поверсі 5�ти поверхово�
го будинку  нового планування.Заг. площ. 56кв.м, зроблений
ремонт, автон. опалення, пласт. вікна, є балкон, лоджія. Ціна
270 тис. грн. Тел. 095�421�63�65

3�х кімн. квартира р�н Росвигово на 3�му поверсі з автон.
Опаленням Ціна 259тис.грн.  Тел. 095�421�63�65

3�х кімн. квартира по вул. П. Набережна на 7�му поверсі,
пласт. вікна. паркет,   нормальний стан. Ціна 238 тис.грн. Тел.
095�421�63�65

3 кімн.квартира по вул.Осипенка на 5 поверсі, рік побудо�
ви1996, площа 87 кв.м., цегла,  без ремонту, нове плануван�
ня, велика кухня, 2 балкони. Ціна 245тис.грн.    Тел: 0954216365

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

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

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

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

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

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

7) Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

� Налагоджувальник деревообробних верстатів (за�
точувальник рамних, дискових, стрічкових пил);

� Верстатники деревообробних верстатів;
� Рамник пилорами Р�63;
� Рамник стрічкової пили;
� Стропильник (посвідчення);
� Формувальник залізобетонних виробів;
� Машиніст козлового, мостового, баштового кранів;
� Інженер ви робничо�планового відділу (освіта –

вища, вік від 40 років і старше, стаж роботи, кваліфіка�
ція за дипломом, інженер�технолог, інженер�будівель�
ник);

� Завідувач дільниці по розпилу лісопродукції (осв�
іта – вища, від 40 років і старше, стаж роботи, кваліфі�
кація за дипломом – інженер лісового господарства)

За довідками звертатися за адресою:
М. Мукачево, вул. Духновича, 105. Тел. 2615685,

завод ЗБВіК біля переїзду.

(ЗАЗ, ВАЗ, КIA, CHEVROLET,

OPEL, CHERI)
ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ З ВІДСОТКОМ ДО 5 %в рік

БЕЗ ДОВІДКІ ПРО ДОХОДИ
НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ РАЗОМ З АВТО
(GPRS, ЗИМОВІ ШИНИ, DVD МАГНІТОЛА)

ТЕЛ.: 0954707723.

РОЗПРОДАЖА НОВИХ6АВТО

УВАГА: ВИКИДИ!
ПАТ Укрсоцбанк, що знаходиться  за юр. адресою: м.Му�

качево, вул. Миру,19 має намiр отримати дозвiл на вики�
ди забруднюючих речовин в отмосферне повiтря.

Зауваження та пропозицiї з цього приводу  вiд грома�
дян та громадських органiзацiй просимо  надсилати за
адресою: м.Мукачево, вул.Пушкiна,2, мiськвиконком, про�
тягом 30 календарних днiв з моменту опублiкування цьо�
го оголошення.
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Òâåðäûé õàðàêòåð ê ëèöó ëèøü óìíîìó ÷åëîâåêó. (Â. Øâåáåëü)Òâåðäûé õàðàêòåð ê ëèöó ëèøü óìíîìó ÷åëîâåêó. (Â. Øâåáåëü)Òâåðäûé õàðàêòåð ê ëèöó ëèøü óìíîìó ÷åëîâåêó. (Â. Øâåáåëü)Òâåðäûé õàðàêòåð ê ëèöó ëèøü óìíîìó ÷åëîâåêó. (Â. Øâåáåëü)Òâåðäûé õàðàêòåð ê ëèöó ëèøü óìíîìó ÷åëîâåêó. (Â. Øâåáåëü)

ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.45 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. ß ëþáëþ òåáÿ äî
ñëåç...."(1). 10.40 Õ/ô "Òðè
ïëþñ äâà"(1). 12.15 Õ/ô "Äîì-
ðîá³òíèöÿ"(1). 14.05 Õ/ô "Ä³à-
ìàíòîâà ðóêà"(1). 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.25
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 23.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 00.55 Õ/ô "Ñòàðèé Íîâèé
ð³ê"(1). 03.05 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.05 Ò/ñ "Êðèì³íàëüíà ïîë-
³ö³ÿ" (1). 07.00, 09.00, 17.00,
19.00 Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ"
(1). 09.10, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí
ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" (1). 11.15
Ò/ñ "Ó ð³êè äâà áåðåãè" (1).
15.20, 17.25, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 18.00 Ò/ñ "Ñàøêî" (1). 19.20,
03.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 22.00, 03.15 Ïîä³¿ äíÿ.
23.20 Õ/ô "ªëèçàâåòà: Çîëîòà
äîáà" (2)). 01.30 Õ/ô "Ðîçïóñ-
íèê" (3). 04.25 Õ/ô "ßê æå áóòè
ñåðöþ 2" (1).

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.55 ªðà-
ëàø. 09.45, 21.05 Êðà¿íà Ó.
10.50, 00.35 Îäíà çà âñ³õ. 11.50
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
13.45, 19.00 Ìîäó íàðîäó. 15.45
ß ïðàâà. 16.45 Êîðîëåâà áàëó.
17.45 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
20.00 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà
ñèíà" (1). 22.10 6 êàäð³â. 23.15
Äóðíºâ+1. 23.55 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 01.00 Ïðîô³ëàêòèêà.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â" (ïîâòîð). 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12.25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 14:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.20 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17.00 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì. 17.50
- Ìóëüòô³ëüì. 18.15 - Òåëåñåð-
³àë. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25
-  ïðîãðàìà "Ñïîðò÷àñ". 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà . 20.00 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 - ïðîãðàìà " Ñïîðò÷àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Òåëåñåð³àë. 22:50 - Òåëåñåð³-
àë. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.20, 06.10 Teen Time. 05.25
Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 06.15,
07.00 Kids Time. 06.20, 13.25
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.05, 07.35,
08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
00.05 Ïîãîäà. 09.00 Õ/ô "Øïè-
ãóí ïî ñóñ³äñòâó". 11.00 Õ/ô
"Âèïàäêîâèé øïèãóí". 12.50 Ò/
ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 14.45 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè". 16.50 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 17.55, 19.05 Ò/ñ "Âîðîí-
³íè". 19.00, 00.00 Ðåïîðòåð.
20.10 Ðåâ³çîð. 22.00 Õ/ô "Íî-
âîð³÷íèé øëþá". 00.10 Õ/ô "Äîç-
âîëüòå òåáå ïîö³ëóâàòè". 01.40
Ò/ñ "Ïàí Àì". 02.25 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 02.30 Çîíà íî÷³.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 14 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð.
06.05, 07.00, 08.00 Íîâèíè.
06.10, 07.05, 08.05 Ñïîðò.
06.15, 07.10, 08.10 Ïîãîäà.
06.20 Ì/ô. 06.30 Äîáðîãî ðàí-
êó, Óêðà¿íî!. 06.35, 07.35 Îãëÿä
ïðåñè. 06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Òåìà äíÿ. 07.25
Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.30 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" (1). 10.30 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" (1). 11.25 Íå â³ð
õóäîìó êóõàðþ. 11.50 Ïðåì'ºðà.
Ä/ô "Ìàðêî Âîâ÷îê. Òàºìíè÷à
ç³ðêà".12.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.35
Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 12.55 Ò/ñ
"Â³÷íèé ïîêëèê" 1ñ. (1). 14.05
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 14.20
Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 2ñ. (1).
15.40 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó" (1). 16.40 Õ/ô "Áàòàëü-
îíè ïðîñÿòü âîãíþ" 2ñ. (1).
18.00 Ïðî ãîëîâíå. 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.55
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.20 Êîíöåðòíà

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.55
ªðàëàø. 09.40, 21.05 Êðà¿íà Ó.
10.45, 00.35 Îäíà çà âñ³õ. 11.45
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
13.40, 19.00 Ìîäó íàðîäó.
15.40 ß ïðàâà. 16.40 Êîðîëåâà
áàëó. 17.40 Â³ä ïàöàíêè äî ïà-
íÿíêè. 20.00 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³
äâà ñèíà" (1). 22.10 6 êàäð³â.
23.30 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.10 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 02.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç "Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò÷àñ"
(ïîâòîð). 11.05- Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 -  Òåëåñåð³àë  .
11:50 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  ïðîãðàìà "Òîï õ³ò 20"
(ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Òåëå-
ñåð³àë. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.20 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë  . 17.50 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:15 -  Òåëåñåð-
³àë. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35
-  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22.00 - Òåëåñåð³-
àë. 22.50 - Òåëåñåð³àë . 23:40 -
Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.10, 06.10 Teen Time. 05.15
Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 06.15,
07.00 Kids Time. 06.20, 13.25
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.05, 07.35,
08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
23.55 Ïîãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 10.05,
15.45 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
11.05 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 17.55, 19.40
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.00, 23.50
Ðåïîðòåð. 19.05 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 21.50 Õ/ô "Äîçâîëüòå
òåáå ïîö³ëóâàòè". 23.55 Õ/ô
"Äîçâîëüòå òåáå ïîö³ëóâàòè...
çíîâó". 02.10 Ò/ñ "Ïàí Àì".
02.55 Çîíà íî÷³.

ÑÅÐÅÄÀ, 15  C²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåí-
äàð. 06.05, 07.00, 08.00 Íîâè-
íè .06.10, 07.05, 08.05 Ñïîðò.
06.15, 07.10, 08.10 Ïîãîäà.
06.20 Ì/ô. 06.30 Äîáðîãî ðàí-
êó, Óêðà¿íî! 06.35, 07.35 Îãëÿä
ïðåñè. 06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Òåìà äíÿ. 07.25
Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.35 Êíèãà.ua. 09.55
Ïîãîäà. 10.00 Ïðÿìå âêëþ÷åí-
íÿ ç Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿-
íè. 10.25 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòà-
ðîãî ìîñòó" (1). 11.25 Êðîê äî
ç³ðîê. 12.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Ñâ³òëî. 12.45 Ò/ñ "Â³÷íèé ïî-
êëèê" 3ñ. (1). 14.20 Ïîãîäà.
14.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
14.30 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 4ñ.
(1). 15.40 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòà-
ðîãî ìîñòó" (1). 16.40 Õ/ô "Áà-
òàëüîíè ïðîñÿòü âîãíþ" 3ñ. (1).
18.00 Ïðî ãîëîâíå. 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.35 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.15 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "×åñòü ìàþ
çàïðîñèòè.20 ðîê³â ïî òîìó".
20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Áå-
íåô³ñ êîìïîçèòîðà Í³êîëî 1÷.
22.45 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ñïîðò.
23.20 Ïîãîäà. 23.25 Íà ñëóõó.
23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.10
Õ/ô "Ãàðíî æèòè íå çàáîðîíèø".
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Ïðî
ãîëîâíå. 02.10 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.10 Õ/ô "Áàòàëüîíè ïðîñÿòü
âîãíþ" 3ñ. (1). 04.20 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 04.25 Ì/ñ "Ñàí-
äîêàí". 05.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 00.30 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05 "Ø³ñòü êàäð³â". 09.35,
17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 11.30, 12.35
Ò/ñ "²  áàòüêè, ³  ä³òè". 13.40
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
14.45, 15.45 Ò/ñ "Ïîí÷èê Ëþñÿ"

ïðîãðàìà "×åñòü ìàþ çàïðîñè-
òè.20 ðîê³â ïî òîìó". 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà "Õàíóêà"2÷. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Ï³äñóì-
êè. 23.15 Ñïîðò. 23.20 Ïîãîäà.
23.25 Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 00.10 Õ/ô "Ñîëîì'ÿ-
íèé êàïåëþøîê" 2 ñ. 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Ïðî ãîëîâ-
íå. 02.10 Íåõàé Âàì áóäå êî-
ëüîðîâî! 02.35 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?. 02.55 Êîíòðîëüíà ðîáî-
òà. 03.15 Õ/ô "Áàòàëüîíè ïðî-
ñÿòü âîãíþ" 2ñ. (1). 04.25 Ì/ñ
"Ñàíäîêàí". 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð.

  Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 00.50, 05.05 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05 "Ø³ñòü êàäð³â".
09.35, 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1).
11.30, 12.35 Ò/ñ "²  áàòüêè, ³
ä³òè". 13.40 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 14.45, 15.45 Ò/ñ "Ïîí-
÷èê Ëþñÿ". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 Ò/ñ "Øåðëîê - 1.
Âåëèêà ãðà" (2). 22.15 "Ìþçèêë
"1+1 óäîìà". 01.05, 04.20 Ò/ñ
"Â³ê³íãè" (3). 01.50 "¯õí³ çâè-
÷à¿". 03.35 "Ñòðèíãåðè". 05.20
"Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
06.15, 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíè-
öÿ ñïèòü". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 "íåÁëà-
êèòíèé âîãíèê 2014". 11.55,
12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 14.05
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåé-
íèé ñóä". 16.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ â Óêðà¿í³" .17.05 Ò/ñ
"Çåìñüêèé ë³êàð. Ïîâåðíåí-
íÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî" .20.00, 04.05 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "² âñå-òàêè
ÿ êîõàþ...". 23.35, 04.45 Ò/ñ
"Æ³íêè íà ìåæ³". 01.30 Ò/ñ
"Ñâîÿ ïðàâäà". 02.20 Õ/ô "Ãàâ-
ðè¿ë".

 ICTV
05.25 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.55, 16.55 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05 Ò/ñ "Êàðàäàé". 12.00,
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
15.05, 20.05 Ò/ñ "Øåô-2". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 21.55 Õ/ô "Ñôå-
ðà" (2). 00.35 Õ/ô "Ï'ÿòèé
âèì³ð" (2). 02.25 Ò/ñ "Òðèíàä-
öÿòèé". 03.55 Õ/ô "Äèê³ñòü-2"
(2).

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 07.50 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.35 "Æèòè
çäîðîâî!". 09.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 10.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 10.50, 02.00 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâèíè.
12.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
13.15 "×àñ îá³äàòè!". 14.00
"Âîíè òà ìè". 15.00 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.40,
23.55 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.45,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.00 "×àñ". 19.30, 02.55 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.40, 21.40 Ò/ñ
"Øëþá çà çàïîâ³òîì. Òàíö³ íà
âóã³ëë³". 21.30 Í³÷í³ íîâèíè.
22.55 Ò/ñ "Ìîÿ äðóãà ïîëîâèí-
êà".

ÑÒÁ
05.15 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñèð³òñü-
êà ïîìñòà". 06.00, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.50, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.30 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³
áàéñòðþêè". 10.30 Õ/ô "Ïðè-
áîðêóâà÷êà òèãð³â"(1) .12.15 Õ/
ô "Çàë³çíè÷íèé ðîìàíñ"(1).
14.15 Õ/ô "Òàðèô íà êîõàí-
íÿ"(1). 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 20.00, 22.25 "Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-
6". 23.55 Õ/ô "Òîé ñàìèé Ìþí-
õãàóçåí"(1). 02.25 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 . èðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00, 03.45 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
09.10, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí
ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" (1). 12.10
Ò/ñ "Àíæåë³êà" (1). 15.00, 17.25,
22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1) . 18.00 Ò/ñ
"Ñàøêî" (1). 19.20, 04.30 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00,
03.15 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (2). 01.30 Õ/ô "ªëèçàâå-
òà: Çîëîòà äîáà" (2). 05.10
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

(1) .16.45, 05.00 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 Ò/ñ "Øåðëîê - 2 .
Ñêàíäàë ó Áåëãðàâ³¿" (2). 22.20
Õ/ô "Ëèöàðü äíÿ" (2). 01.00,
04.15 Ò/ñ "Â³ê³íãè" (3). 01.45
"¯õí³ çâè÷à¿". 03.30 "Ñòðèíãå-
ðè". 05.25 "Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
06.15, 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 20.30 Ò/
ñ "² âñå-òàêè ÿ êîõàþ...". 11.10,
12.20, 04.05 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.15 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³".
17.05 Ò/ñ "Çåìñüêèé ë³êàð. Ïî-
âåðíåííÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 03.30
"Ïîäðîáèö³". 23.25, 04.45 Ò/ñ
"Æ³íêè íà ìåæ³". 01.20 Ò/ñ
"Ñâîÿ ïðàâäà". 02.00 Õ/ô "Êàò".

 ICTV
05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.25 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.55, 16.55 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05 Ò/ñ "Êàðàäàé". 12.00,
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
15.10, 20.05 Ò/ñ "Øåô-2".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 21.55 Õ/ô
"Íàçàä ó ìàéáóòíº". 00.05 Õ/ô
"Ñôåðà" (2). 02.30 Ò/ñ "Òðè-
íàäöÿòèé". 03.55 Õ/ô "Ìà-
ìîíò" (2).

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 07.50 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.35 "Æèòè
çäîðîâî!". 09.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 10.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 10.50, 02.00 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâèíè.
.12.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè"
13.15 "×àñ îá³äàòè!". 14.00
"Âîíè òà ìè". 15.00 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.40,
23.55 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.45,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.00 "×àñ". 19.30, 02.55 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.40, 21.40 Ò/ñ
"Øëþá çà çàïîâ³òîì. Òàíö³ íà
âóã³ëë³". 21.30 Í³÷í³ íîâèíè.
23.00 Ò/ñ "Ìîÿ äðóãà ïîëîâèí-
êà".

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Âáèâñòâî
íà ìàñêàðàä³". 06.15, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.05, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Îáäóðè-
òè ç³ðêó". 10.40 Õ/ô "Ìåäîâèé
ì³ñÿöü"(1). 12.20 Õ/ô "Çíàê ³ñòè-
íîãî øëÿõó"(1). 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.25
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 23.45 Õ/ô
"Âàëåíòèí ³ Âàëåíòèíà"(1).
01.30 Õ/ô "Ïðèáîðêóâà÷êà
òèãð³â"(1). 03.05 Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00, 04.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
09.10, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí
ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" (1). 12.10
Ò/ñ "Àíæåë³êà" (1). 15.00, 17.25,
22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 18.00 Ò/ñ
"Ñàøêî" (1). 19.20, 04.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00,
03.30 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (2). 01.30 Õ/ô "Âîâê" (2).
05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.55
ªðàëàø. 09.35, 21.05 Êðà¿íà Ó.
10.40, 00.35 Îäíà çà âñ³õ. 11.40
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
13.35, 19.00 Ìîäó íàðîäó.
15.35 ß ïðàâà. 16.35 Êîðîëåâà
áàëó. .17.35 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè 20.00 Ò/ñ "Äâà áàòüêà
³ äâà ñèíà" (1). 22.10 6 êàäð³â.
23.30 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.10 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 02.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î" .10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 - Òåëåñåð³àë. 11:50 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 12:25 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé  êàëåí-
äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë .
.14:00 -  Ìóëüòô³ëüì 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
.14.45 - Òåëåñåð³àë 15:40 - Äî-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 13 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.30 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!
06.35, 07.35 Îãëÿä ïðåñè.
06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Òåìà äíÿ. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.30 Åðà á³çíåñó.
08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.15 Ïîë³òòåàòð. 09.40
Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó"
(1). 10.30 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1).
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 13.05 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 13.30 Âñåóêðà¿íñüêèé
ôåñòèâàëü "Çîðÿí³ ìîñòè".
14.35 ßê öå?. 15.00 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.05 Â³êíî â
Àìåðèêó. 15.35 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" (1). 16.30 Õ/ô
"Áàòàëüîíè ïðîñÿòü âîãíþ" 1ñ.
(1). 17.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.05
Àãðî-News. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.55
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.20 Ãðàíä-øîó
Ì.Ïîïëàâñüêîãî ó Êðåìë³.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà "Õàíóêà" 1÷. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.15 Ñïîðò. 23.20
Ïîãîäà. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.10 Õ/ô
"Ñîëîì'ÿíèé êàïåëþøîê" 1 ñ.
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Ïðî
ãîëîâíå. 02.10 Êóáîê ñâ³òó ç
ôóòáîëó 2014. Ùîäåííèê Ô²ÔÀ.
02.35 Íåõàé Âàì áóäå êîëüî-
ðîâî! 03.15 Õ/ô "Áàòàëüîíè
ïðîñÿòü âîãíþ" 1ñ. (1). 04.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 04.25 Ì/
ñ "Ñàíäîêàí". 05.45 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

Êàíàë «1+1»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 00.15 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05, 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 10.55
Õ/ô "Äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â" (1).
12.55 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
14.55 Õ/ô "Ç íîâèì ðîêîì,
ìàìè!" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 Ò/ñ "Øåðëîê - 1.
Åòþä ó ðîæåâèõ òîíàõ" (2).
22.15 Ò/ñ "Øåðëîê - 1. Ñë³ïèé
áàíê³ð" (2). 00.30, 04.35 Ò/ñ
"Â³ê³íãè" (3). 01.30 "¯õí³ çâè-
÷à¿". 03.50 "Ñòðèíãåðè". 05.20
"Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.30 Õ/ô "Âåñ³ëëÿ çà îá-
ì³íîì". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.10 Õ/ô "Îïåðà-
ö³ÿ "Û" òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðè-
êà". 11.10, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 12.00 "Íîâèíè". 13.15 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.50 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.50 "Æäè ìåíÿ". 18.00,
03.30 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30 "íåÁëàêèòíèé âîãíèê
2014". 23.10 "Íîâîð³÷íèé âîã-
íèê 2014. Í³÷ âåëèêèõ î÷³êó-
âàíü". 04.25 Õ/ô "Ñí³æíå êîõàí-
íÿ, àáî Ñîí ó çèìîâó í³÷".

 ICTV
05.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.05 Ôàêòè. 05.20 Ñâ³òàíîê.
06.20 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 08.05,
09.15, 13.00 Ò/ñ "Ìîðñüêèé
ïàòðóëü". 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 16.45 Ò/ñ
"Ìîðñüêèé ïàòðóëü-2". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 20.05 Ò/ñ "Øåô-
2". 21.55 Õ/ô "Îñòð³â" (2).
00.30 Õ/ô "Áåîâóëüô" (2).
02.20 Õ/ô "Îáðÿä" (2). 04.05
Õ/ô "Ôåë³ñ³ò³ .  ²ñòîð³ÿ þíî¿
àìåðèêàíêè" (2).

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 07.50 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" .  08.35
"Æèòè çäîðîâî!" 09.45 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". . 10.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.50 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâè-
íè. 12.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 13.15 "×àñ îá³äàòè!".
14.00 "Âîíè òà ìè". 15.00 "Ó
íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 16.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".
17.45 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.00 "×àñ". 19.30, 02.50 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü".  20.40 Ò/ñ
"Øëþá çà çàïîâ³òîì. Òàíö³ íà
âóã³ëë³". 22.50 Ò/ñ "Ìîÿ äðóãà
ïîëîâèíêà". 23.50, 01.05 "Äâ³
ç³ðêè". Íîâîð³÷íèé âèïóñê.

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Ö³íà æèò-
òÿ". 06.15, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.05, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà

êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.20 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë  . 17.50
-  Ìóëüòô³ëüì. 18:15 -  Òåëåñå-
ð³àë. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:25 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò÷àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà   . 20.00 - ïðîãðà-
ìà "Ìàºø ïðàâî" . 20.45 - ïðî-
ãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55
-  ïðîãðàìà "Ñïîðò÷àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 22.50 - Òåëåñåð³àë.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.10, 06.10 Teen Time. 05.15
Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 06.15,
07.00 Kids Time. 06.20, 13.25
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.05, 07.35,
08.35 Ï³äéîì. . 07.30, 08.30,
00.10 Ïîãîäà09.00, 16.50 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 10.05,
15.50 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
11.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 17.55, 19.40
Ò/ñ "Âîðîí³íè" .19.00, 00.05
Ðåïîðòåð. 19.05 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 21.50 Õ/ô "Äîçâîëüòå
òåáå ïîö³ëóâàòè... çíîâó". 00.10
Õ/ô "Íàêàçàíî îæåíèòè". 02.20
Ò/ñ "Ïàí Àì". 03.00 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 03.05 Çîíà íî÷³.

×ÅÒÂÅÐ, 16 Ñ²×Íß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.30 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!
06.35, 07.35 Îãëÿä ïðåñè.
06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Òåìà äíÿ. 07.25
Êðà¿íà on l ine.  07.30 Åðà
á³çíåñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðà-
äè. 08.45 Êîðèñí³  ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1).
10.30 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1).
12.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.35 Óê-
ðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 13.25 Ò/ñ
"Â³÷íèé ïîêëèê" 5ñ. (1). 14.40
Ä³ëîâèé ñâ³ò.  Àãðîñåêòîð.
14.45 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó" (1). 15.45 Õ/ô "Áàòà-
ëüîíè ïðîñÿòü âîãíþ" 4ñ.
(çàêë.) (1). 17.00 Á³àòëîí. Êó-
áîê ñâ³òó.  Ñïðèíò (æ³íêè).
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.35 Ô³íàíñîâà ïåð-
ñïåêòèâà .18.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.20 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"×åñòü ìàþ çàïðîñèòè.20
ðîê³â ïî òîìó". 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà.  21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
22.30 Ìóçè÷í³  ïðèâ³òàííÿ.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ñïîðò.
23.20 Ïîãîäà. 23.25 Íà ñëóõó.
23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.10 Õ/ô "Íå õîä³òü, ä³â÷à-
òà, çàì³æ". 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.
01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.10 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ. 03.10 Õ/ô "Áàòà-
ëüîíè ïðîñÿòü âîãíþ" 4ñ.
(çàêë.) (1). 04.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé .04.25 Ì/ñ "Ñàíäî-
êàí". 05.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 00.20 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05 "Ø³ñòü êàäð³â". 09.35,
17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 11.30, 12.35
Ò/ñ "² áàòüêè, ³ ä³òè". 13.40
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
14.45, 15.45 Ò/ñ "Ïîí÷èê Ëþñÿ"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15 Ò/ñ "Øåðëîê - 2. Ñîáàêè
Áàñêåðâ³ëÿ" (2). 22.20 Õ/ô
"Åôåêò êîë³áð³" (2). 00.35,
04.40 Ò/ñ "Â³ê³íãè" (3). 01.35
"¯õí³ çâè÷à¿". 03.55 "Ñòðèíãåðè".
05.25 "Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
06.15, 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 20.30 Ò/
ñ "² âñå-òàêè ÿ êîõàþ...". 11.10,
12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.15
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåé-
íèé ñóä". 16.05 "Äàâàé îäðóæè-
ìîñÿ â Óêðà¿í³". 17.05 Ò/ñ
"Çåìñüêèé ë³êàð. Ïîâåðíåííÿ".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 03.50 "Ïîäðî-
áèö³". 23.25, 04.40 Ò/ñ "Æ³íêè
íà ìåæ³". 01.20 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâ-
äà". 02.00 Õ/ô "Çìîâà".

 ICTV
05.25 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.55, 16.55 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05 Ò/ñ "Êàðàäàé". 12.00,
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05 Ò/ñ
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    (íà 13.01.2014 - 19.01.2014 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00, 03.50 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
09.10, 14.45, 17.20, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Êîðäîí
ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" (1). 12.00
Ò/ñ "Àíæåë³êà" (1).19.20, 04.35
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 ²ñòîð³ÿ êðèì³íàë³ñòèêè.
22.00, 03.20 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Ò/
ñ "ÎÑÀ" (2). 01.30 Õ/ô "²äåíòè-
ô³êàö³ÿ Áîðíà" (1). 06.00
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.55
ªðàëàø. 09.35 Êðà¿íà Ó. 10.40,
00.35 Îäíà çà âñ³õ. 11.40 Ò/ñ
"Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
13.35 Ìîäó íàðîäó. 15.35 ß
ïðàâà. 16.35 Êîðîëåâà áàëó.
17.35 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿí-
êè. 19.00 ²êîíà ñòèëþ. 20.15
Õ/ô "Äèÿâîë íîñèòü Ïðàäà"
(1). 22.40 Ñì³øí³øå, í³æ êðî-
ëèêè. 23.30 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà"
(2). 02.10 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóð-
ñàíòè" (1). 02.55 Ç íî÷³ äî ðàí-
êó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î" .  8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10
- ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Òåëåñåð³àë. 12.00 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 12:25
- ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14.00 -  Ïðîãðà-
ìà " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14:45 -  Òåëåñåð³àë. 15:40 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.20
- ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 17.50 - Ìóëüòô³ëüì. 18:10
- Òåëåñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 - ïðîãðàìà
"Ñïîðò÷àñ". 19:30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- ïðîãðàìà "Ê³áåð ïðîñò³ð".
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21:55 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò÷àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Òåëå-
ñåð³àë . 22:55 - Òåëåñåð³àë.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.10, 06.10 Teen Time. 05.10
Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 06.15,
07.00 Kids Time. 06.20, 13.25
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.05, 07.35,
08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
23.50 Ïîãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 10.00,
15.45 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
11.05 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 17.55, 19.40
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.00, 23.45
Ðåïîðòåð. 19.05 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 21.45 Õ/ô "Õîòàáè÷" (2).
23.55 Õ/ô "Ñëóæèòåë³ çàêîíó"
(2). 02.00 Ò/ñ "Ïàí Àì". 02.40
Çîíà íî÷³.

ÑÓÁÎÒÀ, 18 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

09.10 Àðì³ÿ. 09.20 Ïðàâîñëàâ-
íèé â³ñíèê. 09.45 Ìîìåíòè æèò-
òÿ. 10.50 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
11.45 Ìóçè÷í³ ïðèâ³òàííÿ.
12.40 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîí-
êà ïåðåñë³äóâàííÿ (æ³íêè).
13.30 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà.
14.30 Óêðà¿íñüêèé àêöåíò.
14.50 Çîëîòèé ãóñàê. 15.25
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïå-
ðåñë³äóâàííÿ (÷îëîâ³êè). 16.15
"Ð³çäâÿíèé âåðòåï". Â ãîñòÿõ ó
².Ïîïîâè÷à. 18.45 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà À.Äåìèäåíêà (÷.1).
20.55 Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.35 Áåç öåíçóðè. 22.00
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Ïî-
ãîäà. 23.10 Õ/ô "Çäðàñòóé, ³
ïðîùàé". 00.50 Ñì³õ ç äîñòàâ-
êîþ äîäîìó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ
(ïîâòîð). 01.45 Õ³ò-ïàðàä "Íà-
ö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 02.55 "Íàùàä-
êè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíà-
òåíêîì. 03.45 Äîðîñë³ ³ãðè.
04.35 Ì/ñ "Ñàíäîêàí".

Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "×îðíèé ëèöàð" (1).
07.00 "Õòî òàì?". 08.00, 03.35

"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
15.00, 20.05 Ò/ñ "Øåô-2". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 21.55 Õ/ô "Íàçàä
ó ìàéáóòíº-2". 23.50 Õ/ô "Äåëü-
òà Ôîðñ. Çíèêëèé ïàòðóëü" (2).
01.35 Ò/ñ "Òðèíàäöÿòèé". 03.05
Õ/ô "Äåâ'ÿòü æèòò³â" (2). 04.35
Íåñåêðåòí³ ôàéëè.

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 07.50 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 08.35 "Æèòè
çäîðîâî!". 09.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 10.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 10.50, 02.00 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâèíè.
12.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
13.15 "×àñ îá³äàòè!". 14.00
"Âîíè òà ìè". 15.00 "Ó íàø ÷àñ"
. 16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.40,
23.55 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.45,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.00 "×àñ". 19.30, 02.55 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.40, 21.40 Ò/ñ
"Øëþá çà çàïîâ³òîì. Òàíö³ íà
âóã³ëë³". 21.30 Í³÷í³ íîâèíè.
22.55 Ò/ñ "Ìîÿ äðóãà ïîëîâèí-
êà".

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. Êàðíà-
âàëüíà í³÷". 06.10, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!" 08.00, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.40 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Áàãà-
òîä³òí³ ðîäèíè". 10.40 Õ/ô
"Ï³ðàòè ÕÕ ñòîë³òòÿ"(1). 12.10
Õ/ô "Ñïàäêîºìèöÿ"(1). 18.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.25
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 23.50 Õ/ô "Âàñ
÷åêàº ãðîìàäÿíêà Í³êàíîðî-
âà"(1). 01.30 Õ/ô "Ìåäîâèé
ì³ñÿöü"(1). 02.55 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00, 03.40 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
09.10, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí
ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" (1). 12.10
Ò/ñ "Àíæåë³êà" (1). 15.00, 17.25,
22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 18.00 Ò/ñ
"Ñàøêî" (1). 19.20, 04.25 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00,
03.10 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (2). 01.30 Õ/ô "Äåùî" (3).
05.05 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.55
ªðàëàø. 09.45, 21.05 Êðà¿íà Ó.
10.50, 00.35 Îäíà çà âñ³õ. 11.50
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
13.45, 19.00 Ìîäó íàðîäó.
15.45 ß ïðàâà. 16.45 Êîðîëåâà
áàëó. 17.45 Â³ä ïàöàíêè äî ïà-
íÿíêè. 20.00 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³
äâà ñèíà" (1). 22.10 6 êàäð³â.
23.30 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.10 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 02.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". .9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
òóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
10.55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò÷àñ"
(ïîâòîð). 11:05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - ïðîãðàìà " Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Òåëåñåð³àë.
11:50 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  ïðîãðàìà "Ìàºø ïðà-
âî". 13:45 - ïðîãðàìà "Àêòóàëü-
íå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 14:45 -
Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.20 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 17:50 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:15 - Òåëåñåð³-
àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Òåëåñå-
ð³àë. 22:50  Òåëåñåð³àë. 23:50
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.15, 06.10 Teen Time. 05.20
Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 06.15,
07.00 Kids Time. 06.20, 13.25
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.05, 07.35,
08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
00.00 Ïîãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 10.05,
15.45 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
11.05 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 17.55, 19.40
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.00, 23.55
Ðåïîðòåð. 19.05 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 21.50 Õ/ô "Íàêàçàíî
îæåíèòè". 00.05 Õ/ô "Õîòàáè÷"

(2). 02.05 Ò/ñ "Ïàí Àì". 02.45
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.50
Çîíà íî÷³.

Ï’ßÒÍÈÖß, 17 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.20 Ì/ô. 06.30 Äîáðîãî
ðàíêó, Óêðà¿íî! 06.35, 07.35
Îãëÿä ïðåñè. 06.45, 07.45,
08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20 Òåìà
äíÿ. 07.25, 07.40 Êðà¿íà on
line. 07.30 Åðà á³çíåñó. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.35 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó" (1). 10.30 Ò/ñ "ÌîíòåÊ-
ð³ñòî" (1). 12.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.35 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ". 13.35 Ðîÿëü â êóùàõ.
14.10 Äîðîñë³ ³ãðè. 15.00 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15 Ò/
ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó"
(1). 16.15 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Ñïðèíò (÷îëîâ³êè). 17.30 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "Óêðà¿íà êî-
ëÿäóº". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.35 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.55 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.20 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà "Óêðà¿íà êîëÿäóº". 20.15
Áåíåô³ñ êîìïîçèòîðà Í³êîëî
2÷. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ôîëüê-
music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00 Ï³äñóìêè.
23.15 Ïîãîäà. 23.20 Íà ñëóõó.
23.45 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.10
Õ/ô "×àð³âíà ñèëà". 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Ïðî ãîëîâ-
íå 02.10 Íåõàé Âàì áóäå êî-
ëüîðîâî! 02.50 Ôîëüê-music.
03.55 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ.
04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
04.25 Ì/ñ "Ñàíäîêàí". 05.45
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05
"Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05
"Ø³ñòü êàäð³â". 09.35, 17.10 Ò/
ñ "Àñ³" (1). 11.30, 12.35 Ò/ñ "²
áàòüêè, ³ ä³òè". 13.40
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
14.45, 15.45 Ò/ñ "Ïîí÷èê Ëþñÿ"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013".
22.00 Õ/ô "×îðíèé ëèöàð" (1).
00.00, 04.30 Ò/ñ "Â³ê³íãè" (3).
01.00 "¯õí³ çâè÷à¿". 03.45
"Ñòðèíãåðè". 05.15 "Òåëåìàãà-
çèí".

IÍÒÅÐ
06.15, 19.00, 04.55 Ò/ñ "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Íî-
âèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ
"² âñå-òàêè ÿ êîõàþ...". 11.10,
12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.15
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåé-
íèé ñóä". 16.05 "Äàâàé îäðóæè-
ìîñÿ â Óêðà¿í³". 17.05 Ò/ñ
"Çåìñüêèé ë³êàð. Ïîâåðíåííÿ".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Òè çàïëàòèø çà âñå". 00.20,
04.15 Ò/ñ "Æ³íêè íà ìåæ³".
01.15 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà". 01.55
Õ/ô "Àìåðèêàíñüê³ ã³ðêè" (2).

 ICTV
05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.25 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.55, 16.55 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05 Ò/ñ "Êàðàäàé". 12.00,
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
15.05, 20.05 Ò/ñ "Øåô-2". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 21.55 Õ/ô "Íàçàä
ó ìàéáóòíº-3". 00.00 Õ/ô "Ëàð-
ãî Â³í÷-2. Çìîâà ó Á³ðì³" (2).
02.05 Ò/ñ "Òðèíàäöÿòèé". 03.30
Õ/ô "Äåëüòà Ôîðñ. Çíèêëèé
ïàòðóëü" (2). 05.00 Ñòîï-10.

ÎÐÒ
 04.00, 07.00, 10.00, 13.00 Íî-
âèíè. 04.05, 07.15 "Äîáðîãî
ðàíêó". 07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ-
'ÿ÷êà!" 08.35 "Æèòè çäîðîâî!".
09.45 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.50 "Ìîäíèé âèðîê". 12.00
²íø³ íîâèíè. 12.20 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.15 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.00 "Âîíè òà ìè". 15.00
"Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 16.40 "×åêàé íà ìåíå".
17.45 "Ëþäèíà ³ çàêîí". .19.00
"×àñ" 19.30 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.40
Ò/ñ "Øëþá çà çàïîâ³òîì. Òàíö³
íà âóã³ëë³". 21.50 Íîâèé ð³ê íà
Ïåðøîìó. 00.05 Õ/ô "Ðàáà ëþ-
áîâ³". 01.55 Õ/ô "Âåëèêèé àò-
ðàêö³îí". 03.15 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà".

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Ç ìåíå
äîñèòü!" 06.30, 18.20 "Íåéìîâ-
³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 08.00
Õ/ô "Ïîäàðóíîê äîë³"(1). 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè" .20.00,
22.25 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-
øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6". 00.00 Õ/
ô "Åê³ïàæ"(1). 02.24 Õ/ô "Ï³ðà-
òè ÕÕ ñòîë³òòÿ"(1). 03.44 Í³÷íèé
åô³ð.

Õ/ô "Ùàñòè, ×àðë³. Ê³íîùîäåí-
íèê ïîäîðîæ³" (1). 09.55 Ì/ô
"Åíãð³ áåðäñ" (1). 10.00, 19.30
"ÒÑÍ". 11.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
12.10, 04.55 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8".
13.40, 02.15 Õ/ô "Áiëÿâêà çà
ðîãîì" (1). 15.30 Ì/ô "Ìàøà ³
âåäì³äü". 16.30 "Âå÷³ðí³é Êè¿â
- 2013". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³-
êà - 4". 20.00 "Íîâîð³÷íèé
âå÷³ðí³é êâàðòàë 2013". 00.10
Õ/ô "¯¿ çâàëè Íiêiòà" (2). 05.55
"Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "² âñå-òàêè ÿ êîõàþ..."
.08.15 "Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñüêîãî". 08.55, 01.55 Õ/ô
"Òàê áóâàº". 10.50 Ò/ñ "Òè çàï-
ëàòèø çà âñå". 14.25, 04.25 Êîí-
öåðò "Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Þðìàëà". 16.15 Õ/ô
"Ðåàëüíèé òàòî". 18.05, 20.30
Ò/ñ "Ëþäìèëà". 20.00, 03.25
"Ïîäðîáèö³". 22.20 Ò/ñ "Âðÿòó-
âàòè ÷îëîâ³êà".

ICTV
05.30 Ôàêòè. 06.00 Ñâ³òàíîê.
06.40 Çàìî÷åí³. 07.45 Ëåãê³
ãðîø³. 08.10 Ðîç³ãðàø. 08.35
Ç³ðêà YouTube. 09.45 Äà÷à.
10.20 Òàê$³. 10.45, 19.55 Ò/ñ
"Ìîðñüêèé ïàòðóëü-2". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 21.50
Õ/ô "Ìåðåõòëèâèé". 23.40 Õ/ô
"Ñ³ð³" (2). 01.45 Õ/ô "Íåâ³äî-
ìèé" (2). 03.30 Õ/ô "Àìåðè-
êàíñüêèé ïñèõîïàò" (2).

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 10.00 Íîâèíè.
04.10 Õ/ô "Ëþäè íà ìîñòó".
06.00 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!" 06.40 "Ñìåøàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 06.50 "Ðîçóìíèö³ é
ðîçóìíèêè". 07.40 "Ñëîâî ïàñ-
òèðÿ". 08.15 "Ñìàê". 08.55 "Âà-
ñèëü Ëàíîâèé. "Ìàþ ÷åñòü!"
10.15 "²äåàëüíèé ðåìîíò".
11.15 "ªðàëàø". 11.40 "Ëüîäî-
âèêîâèé ïåð³îä". 14.50 "ªâãåí
Ïëþùåíêî. Æèòòÿ òðèâàº".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.15
"Óãàäàé ìåëîä³þ". 17.05 Õ/ô
"Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³
ïðèãîäè Øóðèêà". 19.00 "×àñ".
19.20 "Õâèëèíà ñëàâè. Øëÿõ íà
Îë³ìï!" 21.10 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 23.00 Õ/ô "Ïðèâàòíèé
äåòåêòèâ, àáî Îïåðàö³ÿ "Êîî-
ïåðàö³ÿ". 00.50 Õ/ô "×àñ áà-
æàíü". 02.45 Õ/ô "Îñîáëèâèé
ï³äðîçä³ë".

ÑÒÁ
05.05 Õ/ô "Àéáîëèòü 66"(1).
06.35 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
07.30 "¯ìî âäîìà". 08.30, 10.05
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 09.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 16.10 Õ/ô "²âàí
Âàñèëüîâè÷ çì³íþº
ïðîôåñ³þ"(1). 18.00 Õ/ô
"Âèéøîâ ¿æà÷îê ³ç òóìàíó"(1).
22.00 Õ/ô "Îñ³íí³é âàëüñ"(2).
00.00 Õ/ô "Âîêçàë äëÿ äâîõ"(1).
02.30 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00 Ïîä³¿. 07.10, 08.10
Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Îäèí
çà ñòî ãîäèí. 11.00, 14.45 Ò/ñ
"Äèòèíà íà äâîõ" (1). 17.10,
19.20 Ò/ñ "Ñèëà Â³ðè" (1). 21.30
Õ/ô "Ç ÷èñòîãî àðêóøà" (1).
23.40 Õ/ô "Êðåâí³ çâ'ÿçêè" (1).
03.15 Ò/ñ "Äàëåêî â³ä â³éíè" (1).

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "ßê êîçàêè ..." (1).
07.30 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55
Òåëåïóçèêè. 08.30 Ì/ñ "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05
Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 10.45
Ì/ô "Íåçíàéêà òà Áàððàáàññ"
(1). 12.30 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöå-
ñà-âî¿í" (1). 15.25, 01.05 Õ/ô
"Ïîòàíöþéìî" (1). 17.35 Õ/ô
"Äèÿâîë íîñèòü Ïðàäà" (1).
20.00 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³  äâà
ñèíà" (1). 21.00 6 êàäð³â. 22.00
ÐàéÖåíòð. 23.00 Õ/ô "Ïëàíå-
òà ñòðàõó" (3). 02.45 Ç íî÷³ äî
ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
8:30 - Íîâèíè "×àñ". 9:05 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 - Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íî-
âèíè "×àñ". 10:55 -  ïðîãðàìà

"Ñïîðò÷àñ". 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðà-
ìà "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 15:00 -  Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.20 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 18.30 - ïðî-
ãðàìà "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Òåëåñå-
ð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" .
23:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 01:20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
06.50 Ò/ñ "Äæîó¿". 08.00 Ì'ÿñî-
Ðóïêà 1. 08.55 Íåðåàëüíà ³ñòî-
ð³ÿ. 10.00 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
11.05 Ôàéíà Þêðàéíà. 13.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 18.00 Ì/ô "Ãåð-
êóëåñ". 19.50 Õ/ô "Õåëëáîé:
ãåðîé ç ïåêëà". 22.20 Õ/ô "×åð-
âîíà ïëàíåòà" (2). 00.25 Âæå
êîòðèé äåíü. 01.30 Õ/ô "Åêñò-
ðåìàëüíå ïîáà÷åííÿ" (2). 03.10
Çîíà íî÷³.

ÍÅÄ²Ëß,  19 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.35 Ì/ô. 07.05 Ïàíÿíêà òà
êóë³íàð. 07.30 Òîê-øîó "Äðó-
æèíà" .  08.50 Ïîãîäà.09.00
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 09.55 Îêî-
ëèöÿ.  10.30 Êðîê äî ç ³ðîê.
11.25 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ.
12.15 Á³àòëîí.  Êóáîê ñâ ³òó.
Åñòàôåòà (æ³íêè).  13.45 ßê
Âàøå çäîðîâ'ÿ? 14.45 Áëèæ÷å
äî íàðîäó.  Âàëåð³é Õàð÷è-
øèí. "Äðóãà ð³êà". 15.25 Á³àò-
ëîí.  Êóáîê ñâ³òó.  Åñòàôåòà
(÷îëîâ³êè) .  16.40 Ïîãîäà.
16.45 Çîëîòèé ãóñàê.  17.15
Ïîãîäà.  17.25 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 18.30 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà À.Äåìèäåíêà (÷.2).
20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.
20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 22.00
Ïîë³òòåàòð.  22.20 Ìóçè÷í³
ïðèâ³òàííÿ.  22.55 Òð³éêà,
Êåíî,  Ìàêñèìà.  23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.30 Ïî-
ãîäà. 23.35 Òîê-øîó "Äðóæè-
íà". 00.50 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ
äîäîìó. 01.20 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 02.10 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
02.55 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ". 03.45 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç
Ò. Ùåðáàòþê. 04.35 Ì/ñ "Ñàí-
äîêàí".

 Êàíàë «1+1»
06.15 Õ/ô "Ð³çäâÿíå ì³ñòå÷êî"
(1). 07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.25
"ÒÑÍ". 09.00 "Ëîòî-çàáàâà".
10.00, 05.00 "Ñìàêóºìî" -
"Ä³àíà Äîðîæê³íà". 10.40 Ì/ô
"Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 11.30
Õ/ô "Ïîäàðóé ìåí³ íåä³ëþ" (1).
19.30 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 20.15 Õ/
ô "Ïîëÿðíèé ðåéñ" (1). 22.15
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.20, 03.20
Õ/ô "Øîñòå ÷óòòÿ" (2). 01.25 Õ/
ô "Ïîë³ö³ÿ" (2). 05.30
"Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè ÷îëîâ³-
êà". 08.55 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî. Íåâ³äêëàäíà
äîïîìîãà". 09.25 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 10.20 Õ/ô
"Ðåàëüíèé òàòî". 12.15 Õ/ô
"Ëþáîâ³ ö³ëþùà ñèëà". 14.10
Ò/ñ "Ïîëóíè÷íèé ðàé". 18.05,
21.00 Ò/ñ "Ëþäìèëà". 20.00,
02.25 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
22.50 Õ/ô "Í³÷íà ô³àëêà" (2).
00.45 Õ/ô "Äîðîãà íàçàä".
03.55 Õ/ô "Ëþáîâ³ ö³ëþùà
ñèëà" (2).

 ICTV
05.00 Ôàêòè. 05.15 Õ/ô "Íàçàä
ó ìàéáóòíº". 07.05 Õ/ô "Íàçàä
ó ìàéáóòíº-2". 09.00 Õ/ô "Íà-
çàä ó ìàéáóòíº-3". 11.05 Êîçèð-
íå æèòòÿ. 11.35 Ò/ñ "Ë³ñíèê".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Ïó-
ÒÜÎâà êðà¿íà. 19.55 Õ/ô "Ïðè-
ñòðåëü ¿õ!" (2). 21.30 Õ/ô "Ïðî-
øèâêà" (2). 23.20 Õ/ô "Íåâ³äî-
ìèé" (2). 01.25 Õ/ô "Ñ³ð³" (2).
03.10 Õ/ô "Äåâ'ÿòü æèòò³â" (2).
04.40 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 10.00 Íîâèíè.
04.10 "Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 04.45
Õ/ô "Ïàðàñîëüêà äëÿ ìîëî-
äÿò". 06.10 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!".
06.40 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä".
06.55 "Çäîðîâ'ÿ". 08.10 "Íå-
ïóòí³ íîòàòêè". 08.35 "Äîêè âñ³
âäîìà". 09.25 "Ôàçåíäà". 10.15
"Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 11.25
Õ/ô "Äå çíàõîäèòüñÿ íîôå-
ëåò?" 13.00 Õ/ô "Âèïàäêîâ³
çíàéîì³". 15.10 "Ãàííà Íåòðåá-
êî. "² òóò âèõîäæó ÿ!". 16.20 Êó-
áîê ïðîôåñ³îíàë³â". 19.00 Íå-
ä³ëüíèé "×àñ". 20.00 "Ïîâòî-
ðè!" Ïàðîä³éíå øîó. 22.30 Õ/ô
"Êîõàíà æ³íêà ìåõàí³êà Ãàâðè-
ëîâà". 00.05 Õ/ô "Ðîçâàãà äëÿ
ä³äóãàí³â". 01.40 Õ/ô "Ïðèáîð-
êàííÿ íîðîâëèâî¿". 03.05 "Ïîëå
÷óäåñ".

ÑÒÁ
04.20 Õ/ô "×åðâîí³ â³òðèëà"(1).
05.45 "¯ìî âäîìà". 06.35, 10.35
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 08.50 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 09.40 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 15.00 Õ/ô "Âèé-
øîâ ¿æà÷îê ³ç òóìàíó"(1). 19.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.00 Õ/ô "Òàì, äå æèâå
êîõàííÿ"(1). 21.50 Õ/ô "Òîá³,
ñïðàâæíüîìó"(1). .00.45 Õ/ô
"Êàäðèëü"(1) 02.15 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.40 Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "Ç
÷èñòîãî àðêóøà" (1). 09.00,
10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00,
14.45 Ò/ñ "Äèòèíà íà äâîõ" (1).
19.00, 03.05 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00
Õ/ô "Äðóæèíà Øò³ðë³öà" (1).
22.00, 23.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
00.00 Comedy Woman. 00.45
Comedy Club. 01.35 Õ/ô
"Ñåðæàíò Á³ëêî" (1). 03.50 Õ/ô
"Êðåâí³ çâ'ÿçêè" (1).

Ò Å Ò
06.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè êàï³òàíà
Âðóíãåëÿ" (1). 07.30 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçèêè.
08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä"
(1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ"
(1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.40 Ì/ñ "Á³ëêà
òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåé-
êà" (1). 10.45 Ì/ô "Øêîëà
ìîíñòð³â. Âòå÷à ç îñòðîâà ×å-
ðåïà" (1). 11.45 Õ/ô "Äèâî íà
34-é âóëèö³" (1).  14.05 Õ/ô
"Ñí³ãîâ³ ïðèãîäè öóöåíÿò Ñàí-
òè" (1). 16.00 Êðà¿íà Ó. 18.00
Â³òàëüêà. 20.00 Ò/ñ "Äâà áàòü-
êà ³ äâà ñèíà" (1). 22.00 Ðàé-
Öåíòð. 23.00 Õ/ô "Ï³äòâåðä-
æåííÿ ñìåðò³" (3). 01.20 Õ/ô
"Ñîðîêàîäíîð³÷íèé íåçàéìà-
íèé" (3). 02.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
8:30 - Íîâèíè "×àñ". 9:00 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:05 - ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï
Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" .
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 - Õóäîæí³é ô³ëüì .12:25 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:20 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â". 21.15 - ïðîãðàìà "Æèò-
òºâèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì . 01.00 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.10 Ïåäàí-Ïðèòóëà øîó.
07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 08.55 Ì/
ñ "Òîì ³ Äæåðð³". 10.25 Ì/ô
"Òîì ³ Äæåðð³ ³ Øåðëîê Õîëìñ".
11.25 Ì/ô "Ãåðêóëåñ". 13.20 Õ/
ô "Ëþáà, ÿ çá³ëüøèâ äèòèíó". .
15.15 Õ/ô "Õåëëáîé: ãåðîé ç
åêëà". 18.00 Õ/ô "Ñìåð÷" (2).
20.10 Õ/ô "10 000 ðîê³â äî
í.å.".  22.40 Õ/ô "Ñëóæèòåë³
çàêîíó" (2). 01.05 Âæå êîòðèé
äåíü. 01.30 Õ/ô "Àäâîêàò äèÿ-
âîëà" (2). 03.55 Çîíà íî÷³.



Ïðîùàÿñü, îáà ïëàêàëè.
Îí óëåòåë â êîìàíäèðîâ-
êó íà äåñÿòü äíåé, îíà –
ê ìàìå â Âîðîíåæ. Èõ
âñòðå÷à áûëà íå ìåíåå
ýôôåêòíîé. Íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü. Íà ïëÿæå â
Åãèïòå.

Ñåìåí çàäóìàëñÿ î æèç-
íè – ãðóñòèò,  ïüåò äå-
ñÿòûé äåíü, à Íèêîëàé
âåñåëûé õîäèò – âñå âðå-
ìÿ äóìàåò ïðî ñìåðòü.

Óëûáêà âñå ïðåîáðàæà-
åò,– âîò Íèêîëàé, õîòü
è â ãðîáó, à óëûáàåòñÿ è
ÿñíî, ÷òî âñå ó ïàðíÿ õî-
ðîøî.

– Ïåòð, ïî÷åìó â ðàþ
ðàñõàæèâàþò ÷óæèå?

– Íåëåãàëû...

Ñêàçêà. Áûëî ó îòöà òðè
ñûíà. Çíàë æå îí òîëüêî
ïðî îäíîãî.

Êîãäà Íèêîëàé Àçàðîâ
ãóëÿåò â ïàðêå, îí íå êîð-
ìèò ãîëóáåé, à îáåùàåò
èõ ïîêîðìèòü.

Ïîñëàëà ìóæà çà êàð-
òîøêîé, à åãî ñáèëà ìà-
øèíà.

– Óæàñ! ? ÷òî òû  òå-
ïåðü áóäåøü äåëàòü?

– Íå çíàþ. Ðèñ, íàâåð-
íîå.

ÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏ

“ÏÅÄÐÎ-ÒÀÊÑ²” – Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ. ÊÎÆÅÍ ÄÅÑßÒÈÉ ÂÈÊËÈÊ – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ! Ò. 5-33-33, 050 588 33331212121212 ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà10  ñ³÷íÿ 2014 ð.

1 (1003)1 (1003)1 (1003)1 (1003)1 (1003)

ñ ò .ñ ò .ñ ò .ñ ò .ñ ò .

ççççç  13.01. 13.01. 13.01. 13.01. 13.01.2 02 02 02 02 0 1414141414 ð . ð . ð . ð . ð .

ïî 19.01.2014 ð.ïî 19.01.2014 ð.ïî 19.01.2014 ð.ïî 19.01.2014 ð.ïî 19.01.2014 ð.

Ïðèâàòíèé íîòàðióñ

ÌÀÍÃÓÐ

ÂÀÑÈËÜ

ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×

ïðèéìàº çà àäðåñîþ:

ì.Ìóêà÷åâî,

âóë. Ìèðó, 19/À

Òåë.: 2-13-19;
 050-5407667.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü

ÒçÎÂ “Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

ð/ð ¹26007024000166
ó ÏÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ì.Óæãîðîä. ÌÔÎ 312248,

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

Íàøà àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5à,

(²² ïîâ.)  òåë.:   5-47-68.
www.gazeta-mukachevo.com
E-mail: mk-news@ukr.net

Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ОВЕН (21.03�20.04).
Успіх очікує на вас при
н е т р а д и ц і й н о м у
підході до рішення
життєвих проблем.

Ви можете уникнути певних
складностей на роботі. Вам
необхідно виявити терпіння.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Варто відго�
родити себе від зай�
вої роботи. Застосуй�
те всю свою чарівність

для досягнення кар'єрних
висот. Не виключені відкрит�
тя і позитивні зміни.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Постарайтеся
спілкуватися з навко�
лишніми рівно  стіль�
ки, скільки необхідно,

не потрібно надмірностей.
Не призначайте серйозних
зустрічей. Ваша праця вия�
виться малоефективною,
для досягнення бажаного
результату прийдеться при�
класти максимум зусиль.

РАК  (22.06�23.07).
Перед вами відкрива�
ються блискучі перс�
пективи, але це не ви�
ходить, що вам по�

трібно квапитися, від вас бу�
дуть потрібні скрупуль�
озність і виваженість.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Ваша кипуча енергія
практично ніколи не
стихає. Вам необхід�

но безжалісно позбуватися
від усього непотрібного, що
створює безладдя і плутани�
ну.

ДІВА (24.08�23.09).
Дайте спокій старим
проблемам і скон�
центруйтеся на май�
бутніх проектах. Вам

будуть потрібні зібраність і
терпіння, зате ви зможете
домогтися значних резуль�
татів.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Вас очікує жва�
вий, насичений под�
іями період.Сприят�

ливий час для повернення
до нереалізованих планів і
ідей. Вихідні дні краще при�
святити сім'ї і близьким, хоча
б тому, що вони досить дав�
но страждають від дефіциту
вашої уваги.

СКОРПІОН (24.10�
22. 11). Імовірне
підписання вигідних
угод. Ви можете

сміливо розраховувати на
допомогу і сприяння друзів.
Прислухайтеся до ідей
близьких людей, це може
послужити фундаментом
для майбутнього проекту.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21. 12). Успіх неодмі�
нно прийде до вас,
але тільки якщо ви
прикладете макси�

мум зусиль до його досягнен�
ня. Не соромтеся виявити
свої інтелектуальні здат�
ності.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Ви легко змо�
жете розв'язати про�
блеми друзів і встигну�

ти зробити більше, ніж зап�
ланували. Постарайтеся не
завантажувати себе зайвою
роботою. Врахуйте, якщо у
всіх питаннях ви будете на�
полягати на своїй думці, то
ймовірні конфлікти з близь�
кими людьми.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Ваша справа
зажадає зміцнення і
розширення, інакше
можливі проблеми з її

подальшим розвитком. Ви
доможетеся кращого ре�
зультату, якщо станете по�
менше говорити про свої
проблеми.

РИБИ (20.02�20.03).
Вас можуть турбувати
питання, пов'язані з
кар'єрою. Прийдеться

багато часу приділити папе�
ровій тяганині, постарайте�
ся бути гранично уважним.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
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З'ЇДАЮЧИ ЯБЛУКО НА ДЕНЬ,
 МОЖНА ЗАБУТИ ПРО ТАБЛЕТКИ
Порятунок від хвороб у нас під рукою, вважаA

ють науковці Оксфордського університету.

Вони стверджують: якби кожна людина у віці понад
50 років з'їдала одне яблуко на день, то смертей від
інфарктів та інсультів було б набагато менше.

— Які ж корисні речовини та елементи містять яб�
лука, що здатні навіть відвернути інфаркти та інсуль�
ти?

— Яблука дуже корисні насамперед людям із хво�
робами серцево�судинної системи тому, що містять
багато фітохімічних сполук, які зміцнюють стінки су�
дин і не дають утворюватися тромбам, — зазначає
Наталія Самойленко, дієтолог Київського міського
центру здоров'я. — Одна з таких сполук — флавоноїд
кверцетин. Він бере участь у виведенні холестерину і
є потужним антиоксидантом. До речі, встановлено та�
кож його протиракову дію. Тому дослідники й порівня�
ли яблука з такими ліками, як статини. Діють однако�
во корисно, але при цьому яблука не мають побічного
ефекту. Адже клітковина їх допомагає знижувати хо�
лестерин. Тобто завдяки яблукам судини в людей
залишаються у гарному стані, а кров не гусне.

Даруйте, що звертаюся до Вас, не
знаючи Вашого Ім’я.

Я мама тяжкохворої дитини – Мар�
гарити Приходько, Олена Приходько.
У цю хвилину моя маленька трирічна
дівчинка Маргарита проходить тяжке
лікування від страшної онкологічної
хвороби: Гострий Лімфобластний
ЛЕЙКОЗ в Дніпропетровській обласній
дитячій клінічній лікарні у відділенні
“Гематологія” по вул. Космічна, 13, м.
Дніпропетровськ. Щодня Маргарита
переносить дуже сильний біль і дуже
сильний стрес: їй ставлять постійні
крапельниці, міняють катетер, роблять
хворобливі уколи, її малюсінький
організм поглинає щодня величезну
кількість важких хімічних препаратів,
а препарати дуже сильні і хворобливі
(від них випадає навіть красиве дитя�
че волосся, болить животик і часто
буває температура). І я нічого не можу
змінити, не можу перейняти на себе її
біль. Навіть моя велика і сильна мате�
ринська любов не в силах полегшити
її страждання. Аби Маргариточка була
здорова – я б все за це віддала.

Препарати дуже дорогі, а їх треба
дуже багато на один курс хіміотерапії.
І якщо усі курси будуть пройдені успі�
шно, то я сподіваюся, що не знадо�
биться пересадка кісткового мозку.
Тому що це дуже дорого (близько 150
тис. доларів) і таких грошей нам вза�
галі ніколи не зібрати. Я навіть готова
продати наш будинок, але тієї ціни, яку
нам дають за нього не буде достат�
ньо. Ми з чоловіком не маємо таких
можливостей, щоб самостійно прой�
ти цей шлях, оскільки Маргарита чет�
верте дитинча в нашій сім’ї. Ми дуже
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Доброго дня, вельмишановні  друзі!

любимо наших діток, дуже дорожимо
кожним з них. Мені навіть страшно по�
думати, що я можу когось з них втрати�
ти. У чоловіка не завжди буває робота.
Він старається щосили, але прогоду�
вати діток у наш час дуже важко, а ще
потрібні дуже величезні гроші для ря�
тування життя Маргаритки (повний курс
лікування близько 95.000 грн). Я в дек�
ретній відпустці, по догляду за дити�
ною. Живемо в с. Подгороднє (перед�
містя Днепропетровська).

Не залиштеся байдужими до ряту�
вання безневинного дитячого життя
моєї донечки. Нам, дорослим, може
здаватися, що діти багато чого не ро�
зуміють, але коли знаходишся в лікар�
няній палаті гематологічного відділен�
ня і заглядаєш в ці дитячі очі повні болю
і страху, і в той же момент надії і віри в
“ всемогутніх” дорослих, то душа зав�
мирає від цього погляду. Моя донечка
відчуває, сподівається на те, що мама
їй обов’язково допоможе. Давайте не
дозволимо смерті остудити її малень�
ке дитяче тільце. Нехай людська бай�
дужість не стане причиною смерті ди�
тини. Я не хочу знати, що таке прихо�
дити на могилу до свого крихітного ди�
тинчати. Нехай очі Маргаритки вира�
жають дитячу наївність, безпечність, а
не біль і страждання, і жах про те, що
може бути попереду...

Якщо у Вас є можливість, то Ви мо�
жете, приїхавши до нас в лікарню осо�
бисто передати   нам   ВАШУ  ДОПО�
МОГУ,   або   направити  її  на   мій
особовий рахунок:   “Райффайзен
банк”,  МФО� 305653,     ОКПО �
3247604382,     Р/С�2625900000042,
Отримаувач – Приходько   Олена   Сер�

гіївна.   Призначення платежу:   по�
повнення   СКС   №  0866700100   При�
ходько   Олени   Сергіївни (Благодійна
допомога на лікування дитини Марга�
рити Приходько) З будь�яких питань
відносно лікування Маргарити я можу
Вам відповісти, в слушний для Вас час,
по моєму телефону: 066�398�08�37
(мтс). Завдяки фонду “Святий Лео�
нард” я змогла відправити Вам своє
прохання. На сайті фонду:
www.svyatoy�leonard.org   є моє віде�
озвернення до Вас про допомогу,   і
інші наші документи.   (Тел. Керівника
фонду : 093�145�20�96 ) ДОПОМОЖІТЬ,
БУДЬ ЛАСКА,   МАРГАРИТІ!

ЇЙ ДУЖЕ ПОТРІБНА ВАША ДОПОМО�
ГА! Нехай Ваша допомога повернеться
до Вас тисячократно, І подібні біди не
приходять до Вас у будинок.

Та не убожітиме Ваша рука, що дає
порятунок Дитині. Нехай Бог оберігає
Вас і Ваших близьких!

Олена ПРИХОДЬКО

ÎÎÎÎÎáà-íà!

42�летняя американка
Барби Эдварде из Вашинг�
тона утверждает, что обла�
дает крупнейшей в мире пя�
той точкой. Колоссальные
размеры ягодиц Барби при�
вели к образованию “полки”,
на которой она может удер�
-живать подносы с едой и
напитками — на радость по�
клонникам, которые готовы
платить за это зрелище.
Женщина говорит, что её
уникальный актив уже при�
нёс ей за последние полго�
да почти $30 тыс.

По словам Барби, её тело
начало принимать груше�
видную форму в период по�

ЗАДНИЦА МЕЧТЫ
лового созревания. “Меня
беспощадно дразнили в
школе из�за моих объёмов.
Когда я окончила школу, то
весила 136 кг”, — говорит
она. После трёх беремен�
ностей Барби стала весить
почти 230 кг. Но сейчас над
ней никто не издевается.
Пышная блондинка пребы�
вает в восторге от своих
форм и даже надеется убе�
дить Книгу рекордов Гин�
несса на создание новой
категории.

“Я каждый день получаю
от мужчин сотни сообще�

ний. Они просят меня при�
слать им мои фотографии
в нижнем белье. Среди лю�
бителей моих ягодиц нет
мужчин определённого
типа — в числе моих по�
клонников и фермеры, и
руководители компаний.
Сначала эти просьбы каза�
лись мне странными, но те�
перь мне это даже нравит�
ся — потому что я знаю, это
делает моих поклонников
счастливыми”, — смеётся
хозяйка чудо�попы.

Тем не менее необычная
фигура Барби приносит ей

массу проблем. Женщина
признает, что её огромные
бедра регулярно застрева�
ют в турникетах. В самолё�
тах и поездах Барби требу�
ется два места. У неё часто
остаются синяки после
пользования общественны�
ми туалетами, потому что её
объёмные ягодицы регу�
лярно ударяются о держа�
тели для туалетной бума-�
ги. Наконец, Барби ездит на
микроавтобусе, потому что
автомобили для неё слиш�
ком малы.

☺ ☺ ☺
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