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       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.

У ЧЕРНIВЕЦЬКIЙ областi  масово всихають ялин�
ники. Уже довелося вирубати  близько двох  з полови�
ною тисяч  гектарiв хвойного лiсу. Iще тисячу вируба�
ють найближчим часом. Основна прчиина  всихання
дерев,пояснюють фахiвцi, – пiдвищення середньо�
рiчних температур.

МІНIСТР сiльського господарства Нiмеччини Ханс�
Петер змушений був пiтти у вiдставку  пiсля того, як
його звинуватили у захопленнi дитячою порнографiєю.

У АМЕРИКАНСЬКОМУ космiчному агентствi  розпо�
чали  випробування  унiкального транспортного засобу.

Транспортер з двома  надпотужними двигунами по
2200 к.с. потужнiстю i двома  по 2750 к.с.  може перево�
зити  надважкi  ракети�носiї зi швидкiстю 1,6 км на
годину.

ЗА ДАНИМИ  Держстату,  чисельнiсть  населення  Ук�
раїни за минулий рiк  споротилася до 45 мiльйонiв 426
тисяч. Майже удвiчi  зменшився мiграцiйний прирiст.

УНІКАЛЬНА  акцiя до шевченкiвського  ювiлею роз�
почалася 20 лютого у Нацiональному  унiверситетi "Ос�
трозька академiя"  на Рiвненщині – безперервне  чи�
тання поезiї Тараса Шевченка.  Участь  у читаннях бе�
руть близько  самисот ентузiастiв i триватимуть вони
включно до 9 березня.

В АМЕРИКАНСЬКIЙ  пустелi  Мохаве  запустили у
дiю найбiльшу у свiтi  гелiотермальну  електростанцiю.
На площi  13 кв км розмiщено 350 тисяч дзеркал, за�
гальна потужнiстья ких  становить 400 МВт. Будiвництво
такої ЕС тривало сiм рокiв i обiйшлося у 2,2 мрд доларiв.

ДЕРЖАВНИЙ борг США  у 2014�му роцi може сягну�
ти 17,3 трильйона доларiв.

В СIМ’Ї  Барака Обами назрiває новий скандал. Аме�
риканського президента запiдозрили у любовних зв’яз�
ках з спiвачкою Бейонсе. Не встигли  затихнути чутки
про те, дружина Обами хоче полишити чоловiка,  як тут
чутки про нову коханку Обами.

В РЕЙТИНГУ свободи слова Україна, як i ранiше, пе�
ребуває на 127�му мiсцi. Очолюють список Фiнляндiя,
Нiдерланди, Норвегiя, Люксембург.

Ùèðî â³òàºìî íàøîãî çåìëÿêà, ëà-
óðåàòà Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà Ìèðîñëàâà ÄÎ×ÈÍÖß.

Íàö³îíàëüíà ïðåì³ÿ ³ìåí³ Ò.Ã.
Øåâ÷åíêà  – íàéâèùà â³äçíàêà â
ãàëóç³ ë³òåðàòóðè, ìèñòåöòâà ³ êóëü-
òóðè Óêðà¿íè, îñâÿ÷åíà ³ìåíåì âåëè-
êîãî Êîáçàðÿ, ÿêà ìàº íåçàïåðå÷íèé
àâòîðèòåò ³ â Óêðà¿í³, ³ â óñüîìó ñâ³ò³.
Âîíà, áåçóìîâíî, º òâîð÷èì ñòèìó-
ëîì ³ ïðåäìåòîì ãîðäîñò³ çà ³ìåíà ³
òâîðè, ÿê³ ïîïîâíþâàëè ³ ïîïîâíþ-
þòü ñêàðáíèöþ ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöò-
âà...

Íåõàé íàòõíåííà ïðàöÿ ïðèíåñå
ñâî¿ ïëîäè, íåõàé çàâæäè ç³ãð³âàº
Âàñ òåïëî ëþäñüêî¿ ïîäÿêè çà äîáð³
ñïðàâè, çðîáëåí³ â ³ì’ÿ óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäó. Ç ïîâàãîþ:

ðåêòîðàò, ïðîôêîì ÌÄÓ.

ÍÎÂÈÕ ÒÂÎÐ×ÈÕ ÇËÅÒ²Â!

Шановний Мирославе Івановичу!
Ми, пенсіонери міста, щиро поздо�

ровляємо Вас з найвищою літератур�
ною нагородою держави – Національ�
ною Премією ім. Т.Г.Шевченка та вдячні
за опубліковане інтерв‘ю в газеті «Му�
качево».  Адже книга вчить, як на світі
жить. З книг ми дізнаємося про мину�
ле, сучасне у нашому місті, у нашому
краї, у нашій країні, а з написаних Вами,
Мирославе Івановичу, книг ми дізнає�
мося ще більше, бо у Вас є не лише
основні герої книги, а і опрацьований
Вами матеріал з інших книг. Скільки
треба знань мати, скільки потрібно часу
використати, щоб написана книга була
готовою, а ще й видати її! А Ви все це
умієте зробити! Правда, в останні роки
читання книг у нас в Україні, у нашому
місті значно зменшилось, бо є комп‘ю�
тер і т.д. Але ж гарні книги як раніше,
так і тепер були в дефіциті та і учні у
школі, чи студенти у навчальних закла�
дах читали більше, але нам відомо, що

Ì.².ÄÎ×ÈÍÖÞ Ç ÍÀÃÎÄÈ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎ¯
ÏÐÅÌ²¯ ³ì. Ò.Ã.ØÅÂ×ÅÍÊÀ

ви не тільки пишете, а й даруєте кни�
ги: учням шкіл міста Ви подарували
книги про цікавих громадян міста, кни�
ги «Вічник», «Криничар». «Многії літа,
благії літа» Ви подарували пенсіоне�
рам до їх ювілеїв. «Многії літа, благії
літа» відомі по всій Україні, так як пе�
ребуваючи у санаторіях краю, відпо�
чиваючі їх купляли і вона стала на�
стільною книгою для викладачів вузів
з Полтави Миколи Сіденка та Лідії Мо�
стової. А вихователька дитсадка Со�
фія Пергович із Воловеччини, прочи�
тавши її, не лише використовувала по�
ради 104�річного Андрія Ворона, а й
подарувала її сину у Волгограді. Чита�
ють її і в Кременчуку: сім‘я Кондрашо�
вих, яка придбала її у нашому місті,
бухгалтер Ганна Скубій із міста Київ,
яка придбала її перебуваючи у Мука�
чеві. Ваша книга «Криничар» послужи�
ла подарунком для сім‘ї Пилипчуків зі
Львова. Придбала її сім‘я Кузняків із
Словаччини. Це я написала лише ок�

ремі факти про Ваші книги, про Вас, як
журналіста, як літератора, не говорячи
вже про Вашу багатогранну працю як
видавця.

Так що шановний Мирославе Івано�
вичу, бажаємо Вам нових творчих до�
сягнень, довгих років життя, щоб Ви
мали сили та енергію працювати ще
багато років і мати творчі злети. От такі
мукачівці, як Ви і повинні бути почес�
ними громадянами міста, тому ми
підтримуємо пропозицію газети «Му�
качево»…  А ми, постійні читачі Ваших
книг, чекатимемо від Вас новинок і в
душі радітимемо Вашим успіхам. А
місто, яке стало для Вас Єрусалимом
нехай приносить для Вас нові успіхи і
назавжди залишається бути гідним
простором для Вашої творчості.

Валентина  ГОЛТВ‘ЯНСЬКА
від імені Ріми Хащинської, Ганни

Телінгер, Надії Кучук та інших
Ваших читачів.

У Мукачеві буде площа
Героїв Майдану

На адресу голови комісії з питань збереження істо�
ричної спадщини, найменування та перейменування
вулиць, встановлення пам’ятних знаків у місті Мукаче�
во при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради
Олександра Галая надійшло Звернення від міського
голови Мукачева Золтана Ленд’єла з проханням   не�
відкладно розглянути на засіданні  комісії з питань збе�
реження історичної спадщини, найменування та перей�
менування вулиць, встановлення пам’ятних знаків в місті
Мукачево при виконавчому комітеті Мукачівської міської
ради  питання про найменування однієї з площ у місті
Мукачево – площа Героїв Майдану.

Цього ж дня, 24 лютого 2014 року, члени Комісії роз�
глянули Звернення міського голови Мукачева і одного�
лосно ухвалили рішення  присвоїти площі, яка знахо�
диться у центральній частині мікрорайону Росвигово
та обмежена вулицями Росвигівська та Генерала Пет�
рова, назву – площа Героїв Майдану.

Дане рішення буде розглянуто на черговій сесій Му�
качівської міської ради, у четвер,  27 лютого 2014 року.

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

для газети «Мукачево»
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“Ñëàâà Óêðà¿í³!’ —
Ãåðîÿì ñëàâà!”

Виявляється, це вітання
народилося серед

гайдамаків
Центральної  України

Öå ïðèâ³òàííÿ âèéøëî äàëåêî çà
ìåæ³ Ìàéäàíó. Îñü óæå òðåò³é
ì³ñÿöü áàãàòî ëþäåé çàì³ñòü “Äîáðèé
äåíü!” â³òàþòüñÿ ñëîâàìè: “Ñëàâà
Óêðà¿í³!” – à ó â³äïîâ³äü ÷óþòü:
“Ãåðîÿì ñëàâà!”

Ïðî ³ñòîð³þ öüîãî ãàñëà-â³òàííÿ ðîçïèòóº-
ìî Âîëîäèìèðà Â’ÿòðîâè÷à, ³ñòîðèêà, ãîëî-
âó â÷åíî¿ ðàäè Öåíòðó äîñë³äæåíü âèçâîëü-
íîãî ðóõó.

—  Ç ÿêîãî æ ÷àñó â³äîìå â³òàííÿ “Ñëàâà
Óêðà¿í³”?

—  Âëàñíå, ïåðøà ÷àñòèíà òàêîãî ïðèâ³òàí-
íÿ äàòóºòüñÿ ïî÷àòêîì 1920-õ ðîê³â. Þð³é
Ãîðë³ñ-Ãîðñüêèé, îñàâóë êóðåíÿ ïîëêó ãàéäà-
ìàê³â Õîëîäíîãî ßðó, ó ñâîºìó â³äîìîìó
ðîìàí³ “Õîëîäíèé ßð” ïèñàâ ïðî òå, ÿê çóñòð³â
ãðóïó îçáðîºíèõ ïàðóáê³â, äî ÿêèõ ïðèâ³òàâ-
ñÿ “Äîáðèäåíü, õëîïö³!” À âîíè â³äïîâ³ëè
ê³ëüêîìà ãîëîñàìè: “Ñëàâà Óêðà¿í³!”  Ãîðë³ñ-
Ãîðñüêèé ïðèãàäóº, ùî çäèâóâàâñÿ, áî íå
çíàâ, ùî ó õîëîäíîÿðö³â çàâåäåíî òàê â³òàòè-
ñÿ. À â³äïîâ³äàëè: “Óêðà¿í³ ñëàâà!”

— À êîëè ïî÷àëè êàçàòè “Ãåðîÿì ñëàâà”?
—  “Ïîâíà” âåðñ³ÿ â³äîìîãî íèí³ ãàñëà ç’ÿ-

âèëàñü ó 30-õ ðîêàõ ó ñåðåäîâèù³ ÎÓÍ. Ñåðåä
îóí³âö³â áóâ êóëüò ãåðî¿â, ÿê³ çàãèíóëè ó áî-
ðîòüá³. Íà ïàì’ÿòü ïðî öèõ ãåðî¿â âèõîâóâàëè
ìîëîäå ïîêîë³ííÿ áîðö³â çà âîëþ. Òîìó ó
â³òàíí³ îäèí äî îäíîãî êàçàëè “Ãåðîÿì ñëà-
âà!”, àáè âøàíóâàòè ïîëåãëèõ. Ö³êàâî, ùî êîëè
ñòàâñÿ ðîçêîë â Îðãàí³çàö³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³î-
íàë³ñò³â, òî ñåðåä ÷ëåí³â ÎÓÍ(Ì),   òîáòî   ìåëü-
íèê³âö³â, ÿêèéñü ÷àñ áóëî ïîøèðåíå â³òàííÿ:
“Ñëàâà Óêðà¿í³!” — “Âîæäåâ³ ñëàâà!”

—Äå, êð³ì â³òàíü, âèêîðèñòîâóâàëè ãàñëî
ïðî ñëàâó Óêðà¿í³ òà ¿¿ ãåðîÿì?

— Íàéá³ëüøå éîãî âæèâàëè ó 40 — 50-ò³
ðîêè, êîëè ïîâñòàíñüêèé ðóõ îõîïëþâàâ ñîòí³
òèñÿ÷ îñ³á. Óï³âö³ äðóêóâàëè éîãî ó ï³äï³ëüíèõ
ãàçåòàõ òà æóðíàëàõ, íà áîéîâèõ ëèñò³âêàõ. Çãî-
äîì, ó 60 — 70-ò³ ðîêè ãàñëî ìàéæå íå âæèâà-
ëè.

— Êîëè æ âîíî â³äðîäèëîñÿ?
— Ç ê³íöÿ 80-õ, êîëè ðîçãîðíóâñÿ ïðîòåñò-

íèé íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷íèé ðóõ. Âèéø-
ëè íà âîëþ ïîë³òâ’ÿçí³, ç’ÿâèëàñü ïåâíà ñâî-
áîäà ñëîâà, ïî÷àëèñü ì³òèíãè. Òîä³ é çàçâó-
÷àëî ãàñëî “Ñëàâà Óêðà¿í³!” Çãîäîì éîãî äóæå
àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàëè ï³ä ÷àñ Ïîìàðàí-
÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ ó 2004-ìó ³ íèí³ — íà Ìàé-
äàí³ 2013.  Ñèìâîë³÷íî, ùî ïðèâ³òàííÿ ïî-
âñòàíö³â â³äðîäæóºòüñÿ ó íàø ÷àñ, áî öå îç-
íà÷àº, ùî ëþäè áà÷àòü ñåáå ïðîäîâæóâà÷àìè
ñïðàâè òèõ ïîëåãëèõ ïàðòèçàí³â, ÿê³ áîðîëèñü
çà Óêðà¿íó ê³ëüêà äåñÿòèë³òü òîìó.

— ×è º íèí³ íà Ìàéäàí³ é ³íø³ ãàñëà?
—  “Ñëàâà Óêðà¿í³!” — “Ãåðîÿì ñëàâà!” —

öå îñíîâíå ãàñëî. Òà ñåðåä äåÿêèõ ðàäèêàëü-
íèõ ãðóï ïîïóëÿðíå òàêîæ â³òàííÿ “Ñëàâà
íàö³¿!” — “Ñìåðòü âîðîãàì!” Îäíàê òàêå ïðè-
â³òàííÿ íå ìàº ãëèáîêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ òðàäèö³¿
— âîíî ïîõîäèòü ³ç ñåðåäîâèùà ÓÍÑÎ ç ïî-
÷àòêó 90-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Çðåøòîþ,
ãàñëî ïðî ñìåðòü â³äëÿêóº ëþäåé, ÿê³ äîñ³ âà-
ãàþòüñÿ, ÷è ï³äòðèìóâàòè ïðîòåñòóâàëüíèê³â,
³ âîíî íå çðîçóì³ëå ³íîçåìöÿì.

Òàêîæ éîãî ìîæóòü íåïðàâèëüíî ³íòåðïðå-
òóâàòè. Òàê, â ñåðåäèí³ 90-õ ñïàëàõíóâ ñêàí-
äàë — íà îäíîìó ç êàíàäñüêèõ òåëåêàíàë³â óê-
ðà¿íñüêå ïðèâ³òàííÿ “Ñëàâà íàö³¿!” ³íòåðïðå-
òóâàëè ÿê “Ñëàâà íàö³”, òîáòî íàöèñòàì. Òîìó
ç òàêèìè ãàñëàìè ñë³ä áóòè îáåðåæíèìè.

Îëåíà ÊÎÂÀËÜÑÜÊÀ

Ми, сучасники у вічно
му боргу перед своїми
батьками, дідами й пра
дідами, матерями і сес
трами. Боргуємо перед
ними своїм мовчанням. У
цьому переконує нас
щойно випущена у світ
книга істориків  Івана
Фозекоша і його доньки
Наталії Гопи – «Мукачів
щина: минуле і сього
дення. Енциклопедія сіл
району».  Автори своєю
книгою  дружно  закли
кали вчителів, інтеліген
цію сіл району огляну
тись на пройдені роки,
проаналізувати кожен
крок, кожен суспільно ко
рисний вчинок, віднай
ти у собі сили  і спро
можність  якнайбільше
прислужитися  своїм та
лантом пошуковців одно
сельчанам, краянам,
рідній Батьківщині, пе
ред якими ми у вічнім

ÍÀ  ÑÊÐÈÆÀËßÕ  ÏÀÌ’ßÒ²
боргу. Самі автори  по
дають нам приклад, як
самим життям виразити
власне кредо, як залучи
ти до творчих пошуків, до
творчої дії, зазирнути
крізь століття, як навер
нути нас до  рідного дому,
до синівського обов’яз
ку перед батьками, діда
ми, односельчанами,
стати  небайдужими до
минувшини  рідного
села.

Як видно з книги, те
почуття  складається з
любові й поваги до лю
дей праці, до загону
творців нової доби, до
яких прилучалися тисячі
й тисячі  наших ровес
ників у роки радянської
доби, зробити нашу
квітучу землю краєм
садів і виноградників,
які у нелегку трудівничу
пору були застрільника
ми творення нового, бу
дівництва, розквіту куль
тури, освіти, охорони
здоров’я, сміливо й
рішуче долали круті шля
хи й перепони. Впевне
ний, що  читаючи енцик
лопедію Мукачівщини,
не один учитель,  подум
ки гортаючи одну по
одній сторінки власного
життя, дійде  до виснов
ку, як ти багато згаяв
часу, як мало  зумів зро
бити доброго і корисно
го для односельчан,  жи
телів району.

Відкриваючи вечір

присвячений презен
тації книги  «Мукачівщи
на: минуле і сьогодення.
Енциклопедія сіл райо
ну», один із авторів –
І.І.Фозекош висловив
таку думку:

–Я заздрю белетрис
тові. Він може придума
ти чуже життя, створити
його без всяких для себе
неприємностей. Я же
взяв на себе чималий
«тягар документаль
ності»…

Справді нелегкий і не
малий за обсягом  труд
проробив історик і крає
знавець Іван Фозекош із
талановитою дочкою
своєю Наталією Гопа.
Досліджуючи історію сіл
Мукачівщини з сивої
давнини, з часу першої
писемної згадки про них
до сьогодення, автори не
обходять економічного,
соціального, культурного
розвитку. У їх унікальній
праці  доля кращих пред
ставників сіл (а таких 92)
тісно поєднана з життям
населеного пункту. Досл
ідників – батька і доньку
єднає невтомна ціка
вість. Поринувши у гли
бину століть, знімаючи
шар за шаром таєм
ничість минувшини, во
ни терпляче й наполег
ливо збирали протягом
десятків років поспіль
унікальні відомості. Інко
ли однеєдине речення з
історії минувшини, від

найдене в архіві того чи
іншого села, окрилюва
ло, надихало на нові й
нові розвідки. Особли
вою наполегливістю
відзначався І.І.Фозекош.
І, не раз те траплялося,
коли він ішов чи їхав на
зустріч із старожилами,
то зарані знав, на що
слід звернути особливу
увагу і про що в першу
чергу розпитати співбе
сідників.

Під час презентації
книги редактор міськ
районної газети «Мука
чево» Віктор Дворничен
ко, зокрема, відмітив:

–Те, що ви Іване Івано
вичу звершили разом із
Наталією Іванівною – на
зивається науковим
подвигом.  Ваша книга
вийшла цікавою, спов
неною безлічі фактів, які
ведуть допитливого чи
тача від людини до лю
дини, від долі до долі.
Тому в книзі цікавий, хай
навіть не глобальний
факт, переданий через
долю людей, стає осно
воположним. Ви вияви
лися пристрасними
бійцями із людською за
будькуватістю, байдужі
стю на неозорій
суспільній ниві, якій ім’я
– історія Мукачівщини.
До вас ніхто так глибоко,
впевнено, щиро й щедро
не оперував зібраними
фактами. Тому ваша кни
га – це не просто енцик

лопедія – це свого роду
духовна енциклопедія,
яка уже з першого дня
виходу в світ, посіла по
чесне місце серед кра
щих історичних джерел
про рідний край. Це твір
правдивий, написаний
талановито і тому йому
уготоване безсмертя.

Щирі слова вдячності
авторам книгиенцикло
педії висловили історик
і журналіст Михайло
Бейреш, заслужений
лікар України Юрій Габо
рець, колишній підпол
ковник міліції Михайло
Мучичка, відмінник на
родної освіти України
Віктор Петах, недавній
кращий дільничний
інспектор міськвідділу
внутрішніх справ Мука
чева,колишній майор
міліції Рудольф Кнауз та
інші. Вони пропонували
Івану Фозекошу та На
талії Гопа продовжити
започатковану справу,
доповнити книгу новими
фактами, яких уже сьо
годні зібрано чимало. А
презентована історична
розвідка не зістариться
з роками,  а житиме дов
годовго у своїй свіжості,
захоплюючи не тільки су
часників, але й виклика
тиме інтерес читачів
інших, уже наступних по
колінь.

Михайло ЖЕЛІЗНЯК

Протягом віків титанічний
образ Тараса Шевченка,
його надзвичайна доля при
ваблювала до себе багатьох
відомих майстрів пера. По
етична шевченкіана налічує
сотні тисяч віршів: мало не
кожен з українських поетів не
стільки своїм вищим обо
в’язком, а більше – за покли
ком душі і порухом серця,
вважає написати про Шев
ченка.

22 лютого власні твори
присвячені Кобзарю звучали
з вуст поетів нашого міста –
членів літературного об
’єднання „Рідне слово” на
поетичному карооке „У вінок
Кобзаревої слави”, приуро
ченому 200річчю від дня на
родження Т. Г. Шевченка.

Розпочала творчу зустріч
Тетяна Туряниця, провідний
бібліотекар відділу обслуго
вування Мукачівської міської
центральної бібліотеки ім. О.
Духновича з хвилини мов
чання – вшановуючи пам’ять
усіх, хто загинув у серці
нашої держави, відстоюючи
майбутнє України, поки:
...на оновленій землі
 Врага не буде, супостата,
 А буде син і буде мати,
 І будуть люди на землі.

Присутні мали можливість
почути поетичні твори му
качівців: Софії Малильо,
Івана Чопея, Віктора Проко
пенка, які читала ведуча за
ходу та з вуст самих авторів:
Михайла Шушкевича, Юзе
фи Комарницької, Іми Мику
ліної, Гізелли Лімбах, Вален
тини Кушнір, Ярослава Січа,
Вероніки Тищук та ін.

Аж двісті літ пройшло,
Як народився геній,

У вінок Кобзаревої слави
Ти навік живий в серцях, Пророче,
речник Волі, символ наш, Тарас.
Дух твій вільний із неволі ночі
до свободи й світла кличе нас.

Софія Малильо

Великий син
             Вкраїнської землі.
Сьогодні в суєті буденній
Нам зіркою сіяє у імлі.
Ці слова належать перу

Юзефи Комарницької, патр
іотичні вірші якої завжди зву
чать на загальноміських ак
ціях, її поезії наповнені пере
живанням за долю України і
вірою у краще майбутнє дер
жави.

Роздуми над сучасними
подіями звучать у рядках
Ольги Стадник:
Зажурився Тарас,

шапку зняв у задумі:
ХХІ століття,

та реальні ті ж „Думи”…
Знову ситий голодного б’є,

ще й карає,
Знову правда/покримтка

по світу блукає.
Знову люд весь піднявся:

де ж ті Божі закони?
Чи в кайданах народу

сидіти до скону?
Де ж та Правда святая,

чом як чайка квилимть?
Власні твори присвячені

великому Кобзареві зачитав
і голова літературного об
’єднання „Рідне слово” Ми

хайло Шу
ш к е в и ч ,
серед яких
і віршпри
свята від
криттю па
м ’ я т н и к а
Шевченку в
Мукачеві:

Шевченко з нами! Як раніше
Весь повен сподівань і мрій.
Син України найрідніший
Постав у величі своїй.

Життя Кобзаря, його мрії,
надії, сподівання зображені
у рядках Марини Загород
ньої: „Кобзар прожив важке
життя... Страждав за правду,
за народ, за вільне всім жит
тя...”

Гортаючи сторінки
 „Кобзаря”,

неначе перетворююсь
у птаха,

який летить в далеке
забуття,

до білої
Шевченківської хати...

Читаючи ці слова талано
вита акторка, режисерпо
становник багатьох вистав і
поетеса Вероніка Тищук
зізналася, що подихом для їх
написання стала  робота
над виставою „Діти – дітям”,
про дитинство Тараса Шев
ченка, участь у якій беруть
юні актори та артисти Мука
чівського драмтеатру.

Звичайно, зустріч була на
повнена співпереживанням
тим, чиї рідні загинули ос

танніми днями, тому гості
читали і поезії, які написали
під впливом власних емоцій.

„20річний загиблий хло
пець на Грушевського мріяв
стати артистом і напам’ять
знав вірші Шевченка, – з бо
лем говорив Володимир
Маслов, – до глибини душі
мене вразила його відданість
Україні, тому сьогоднішній
вірш я присвячую Героям
майдану”.

А Гізелла Лімбах, читаючи
присвяти Шевченку наголо
сила:
Повір, незламний дух

твого народу,
І нині бореться за волю,

за свободу.
Настав той час, про що ти

мріяв кожен раз,
Щоб вільною була Вкраїна,

наче птах.

Завершальним акордом
зустрічі стали слова поете
си Софії Малильо:
Ти навік, Тарасе,

в нашій долі,
у боріннях, думах,

майбутті.
Хай на подвиг

душі наші кволі
поведуть діла твої святі!

Тетяна ТУРЯНИЦЯ,
провідний бібліотекар

відділу обслуговування
Мукачівської міської

центральної бібліотеки
ім. О. Духновича
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Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
2 (97)  27 ëþòîãî 2014 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 33333 27 ëþòîãî  2014  ð.
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ñò.

Âîñïðÿíè, î äóøå ìîÿ, äåÿíèÿ òâîÿ, ÿæå ñîäåëàëà åñè, ïîìûøëÿé, è ñèÿ ïðåä ëèöå òâîå ïðèíåñè, è êàïëè èñïóñòè ñëåç òâîèõ;
ðöû ñî äåðçíîâåíèåì äåÿíèÿ è ïîìûøëåíèÿ Õðèñòó è îïðàâäàéñÿ. (Âåëèêèé ïîêàÿííûé êàíîí ïðï. Àíäðåÿ Êðèòñêîãî)

Íàáëèçèâñÿ ÷àñ ïîêàÿííÿ,

íàñòàëà äóõîâíà âåñíà – òà

âåñíà, ÿêà îíîâëþº íàø³

âíóòð³øí³ ñèëè, äàðóº íàì

ïåðåä÷óòòÿ Âîñêðåñ³ííÿ Õðè-

ñòîâîãî.

Ï³ñò º ñïðàâîþ íå ò³ëüêè

àñêåòè÷íîãî ïîäâèãó, àëå,

íàñàìïåðåä, ïîäâèãó âíóòð³-

øíüîãî é âèïðîáóâàííÿ ñåáå

ïåðåä ëèöåì Áîæèì. Ï³ñò

âèìàãàº â³ä íàñ íå ò³ëüêè âèï-

ðàâäàííÿ ïåðåä Áîãîì, àëå

é çì³íè ñåáå, ãàðìîí³éíîãî

íàëàøòóâàííÿ âñ³õ ñèë íà-

øîãî ºñòâà. Íàø³ òðóäè ïî-

ñòóâàííÿ íå ïîâèíí³ áóòè

ìàðíèìè, íå ïîâèíí³ áóòè

ñõîæèìè íà ñïðàâè áåç ïëî-

äó, òèì ïà÷å, ùî ï³ñò – öå

òàêèé òðóä, ÿêèé ïðèíîñèòü

ïë³ä íå çãîäîì, à â ì³ðó éîãî

âèêîíàííÿ. «Çðîáè ³ñïèò ñîá³,

ëþäèíî!... Çàïèòàé ñåáå,

ÿêîþ áóëà òè äî ïîñòó ³ ÿêîþ

ñòàëà, ïîñòóþ÷è? Ç òîãî, ùî

ìè ðîáèìî, îäíå ïðèíîñèòü

ïë³ä çãîäîì, â ³íøîìó ³ç ñà-

ìîþ ñïðàâîþ ïîºäíóºòüñÿ ³

ïë³ä», – ãîâîðèòü ñâÿòèòåëü

²îàíí Çëàòîóñò.

ÂÅËÈÊÈÉ Ï²ÑÒ – 3 ÁÅÐÅÇÍß – 19 ÊÂ²ÒÍß
Ïðè³äå ïîñò, ìàòè ö³ëîìóäð³ÿ, îáëè÷èòåëü ãð³õîâ,

ïðîïîâ³äíèê ïîêàÿí³ÿ, æèòåëüñòâî Àíãåëîâ ³ ñïàñåí³º

÷åëîâ³êîâ, â³ðí³¿ âîçîï³¿ì: Áîæå, ïîìèëóé íàñ.

Ìèë³ñòü òà ³ñòèíà Õðèñòîâîãî ªâàíãåë³ÿ

Ó òðóäàõ ïîäâèãó ïîñòó ìè

ìàºìî ã³äíèõ ³ ñèëüíèõ ïî-

ì³÷íèê³â – ñâÿòèõ, ÿê³, ïðîé-

øîâøè ÷åðåç íåëåãê³ çåìí³

òðóäè é âåëèê³ íåñòàòêè, â

òåðï³íí³ çäîáóëè áëàæåííó

ó÷àñòü ³ç Õðèñòîì ó Öàðñòâ³

Áîæîìó.

Ïàì’ÿòàéìî, ùî ñâÿò³ áóëè

òàêèìè ñàìèìè ëþäüìè, ÿê ³

ìè, ç³ ñâî¿ìè íåìî÷àìè é âà-

äàìè, íåäîë³êàìè, àëå çà

äîïîìîãîþ Áîæî¿ áëàãîäàò³

âîíè çìîãëè ïåðåñèëèòè

ñâîº íåì³÷íå ºñòâî ³, äîñÿã-

íóâøè áëàãîäàòíî¿ ëþäÿ-

íîñò³, ï³äíÿòèñÿ äî âåðøèí

ñâÿòîñò³.

Ãîñïîäü íàø ²³ñóñ Õðèñòîñ

ó Ñâîºìó Ñâÿòîìó ªâàíãåë³¿

âêàçóº íàì íà ö³ íàéíå-

îáõ³äí³ø³ îñíîâí³ ñâÿòîñò³,

ùî ïîëÿãàþòü ó ëþáîâ³ äî

Áîãà ³ áëèæíüîãî, ÿêèé º áðà-

òîì íàøèì. Òîìó ñïðàâè

ìèëîñåðäÿ, ñï³â÷óòòÿ, æåð-

òîâíîñò³ – íàéñóòòºâ³øà

çì³ñòîâíà ñòîðîíà ïîñòó, ÿêà

÷åðåç ñâîº çä³éñíåííÿ äàðóº

íàì ñï³âðîçï’ÿòòÿ ³ç Õðèñ-

òîì. Áî ëþäèíà, ÿêà ïðèñâÿ-

òèëà ñåáå ñïðàâàì æåðòîâ-

íîñò³, îòðèìóº â³ä Áîãà óä³ë

Õðèñòîâèé. ² öå áëàãîä³ÿííÿ

ìàº â³äáóâàòèñÿ íå çàðàäè

ìîðàëüíîãî çàäîâîëåííÿ, íå

çàðàäè ñëàâè â³ä ëþäåé, à

çàðàäè ñï³âó÷àñò³ â æåðòîâ-

íîìó ïîäâèãó Õðèñòà Ñïàñè-

òåëÿ. «Ïåðåëîìè õë³á ñâ³é ³

äàé óáîãèì. Òè äàºø íå ñâîº;

Áîã äëÿ òîãî äàâ òîá³ ç íàä-

ëèøêîì, ùîá ³ òè ïîäàâàâ

³íøèì. Äîñèòü ç òåáå íàñóù-

íîãî õë³áà, ÿê íàâ÷åíèé òè ó

ìîëèòâ³; òîìó íå çáèðàé ñîá³

ñîëîìè äëÿ âîãíþ ³ ìóê», -

ïîâ÷àº íàñ ïðåïîäîáíèé

ªôðåì Ñèð³í.

Ñïðàâà ïîñòó ïîâèííà íå

îçëîáëþâàòè, à ïîì’ÿêøóâà-

òè íàøå ñåðöå, îñê³ëüêè

³ñòèííèé ï³ñò ïðèâåðòàº äî

ñåáå áëàãîäàòü ³ ìèë³ñòü

Áîæó é ðîáèòü ç íàñ ëàã³äíèõ

ÿãíÿò ñòàäà Õðèñòîâîãî.

Íåõàé ó ö³ äí³ êîæíèé ³ç

íàñ ïðîàíàë³çóº ìèíóëèé ð³ê,

ïåðåãëÿíå ñâî¿ äîáð³ é íå-

äîáð³ â÷èíêè, î÷èñòèòü

ñâ³òëèöþ ñâîº¿ äóø³, ùîá

âì³ñòèòè â íå¿ ³ Òàéíó Âå÷å-

ðþ Ãîñïîäíþ, ³ ñóä íàä Õðè-

ñòîì, ³ íàðóãó íàä Íèì, ³

ñàìå Ðîçï’ÿòòÿ Ãîñïîäà.

ßêùî ìè ïîñòàðàºìîñÿ çðî-

áèòè öå, äîêëàäåìî çóñèëü,

òî â íàøå ñåðöå âñåëèòüñÿ

íåâèìîâíà ðàä³ñòü Âîñêðå-

ñ³ííÿ Õðèñòîâîãî.

Áëàæåíí³øèé

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ,

Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé

³ âñ³º¿ Óêðà¿íè,

Ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿íñü-

êî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè

Õâàëè, äóøå
ìîÿ, Ãîñïîäà...

ÂÐÅÌß ÏÎÑÒÀ
Âîò è âðåìÿ ïîñòà,
Äðàãîöåííîå âðåìÿ,
×òîá óñëûøàòü Õðèñòà,
×àñ ìîëèòâåííûõ áäåíèé,
Çàãëÿíóòü âíóòðü ñåáÿ
È ïîíÿòü ñìûñë æèçíè.
Æèòü, êîãî-òî ëþáÿ,
×åì-òî æåðòâóÿ áëèæíèì.
Âðåìÿ âñå îñîçíàòü,
Íàó÷èòüñÿ ïðîùàòü
È íà÷àòü âñå ñíà÷àëà.
Íàêîíåö íàâåñòèòü
Òåõ, êîãî ïîçàáûëè.
Â ñâîå ñåðäöå âìåñòèòü,
×òî åùå íå âìåñòèëè.
Íå ïîääàòüñÿ ìèðñêèì
Äóøåâðåäíûì çàáàâàì,
Íå îñòàâèòü Õðèñòà
È íàéòè ðàäîñòü â ìàëîì.
Â òîì è ñóòü ïîñòíûõ äíåé,
×òîáû áëèæå áûòü ê Áîãó
È â ñåáå ïðåâîçìî÷ü
Òÿãó ê çëîìó ïîðîêó.
Îñâåòè ñåðäöà ïóòü
Áëàãîäàòè äàðàìè.
Ïóñòü íà ïîëüçó ïîéäåò
Òî, ÷òî ñäåëàíî íàìè.
Äàé Áîã ñ âåðîé èäòè,
Â ñåáå ãðåõ ïîáåæäàÿ,
È çåìíîé ïóòü ïðîéòè,
Äîáðûé ñëåä îñòàâëÿÿ.

                       Åëåíà ÃÀÐÍßÂÀß

Ñâÿòà öåðêâà ðîçïîâ³äàº â÷åííÿ Õðè-

ñòà ïðî õðåñòîíîñ³ííÿ, ÿêå ïîâèíåí

ïðèéíÿòè êîæåí, õòî áàæàº ñë³äóâàòè

çà Ãîñïîäîì. «Êîëè õòî õî÷å éòè çà

Ìíîþ, íåõàé â³äðå÷åòüñÿ ñåáå, â³çüìå

íà ñåáå ñâ³é õðåñò ³ éäå çà Ìíîþ… Õòî

íå íåñå ñâîãî õðåñòà, ³ íå éäå ñë³äîì

çà Ìíîþ – íå ìîæå áóòè ìî¿ì ó÷íåì»

(Ìð. 8, 34).

Ùî îçíà÷àº âçÿòè õðåñò ñâ³é? Öå çíà-

÷èòü ç ïîê³ðí³ñòþ ³ ñìèðåííÿì ïåðåæè-

òè òèì÷àñîâ³ íåùàñòÿ ³ á³äè, ÿê³ äàþòü-

ñÿ íàì äëÿ íàøîãî î÷èùåííÿ, ³ ñò³éêî

ïåðåæèòè òèì÷àñîâå ñòðàæäàííÿ, îò-

ðèìàòè â³÷íå áëàæåíñòâî.

Âçÿòè õðåñò ñâ³é – îçíà÷àº äîáðî-

â³ëüíî ³ ç ãîòîâí³ñòþ ï³äêîðèòèñÿ íåãà-

ðàçäàì ³ âèïðîáóâàííÿì, óñìèðèòè

ïëîòü ³ çì³öíèòè äóõ ³ ç ã³äí³ñòþ ïðèé-

íÿòè ïîñëàíå Áîãîì.

Õðåñòîïîêëîííà íåä³ëÿ (23 áåðåçíÿ)
Ùî îçíà÷àº âçÿòè íå ïðîñòî õðåñò,

à ñàìå ñâ³é õðåñò? Öå îçíà÷àº, ùî õðè-

ñòèÿíèí ìàº ç ïîê³ðí³ñòþ ³ òåðï³ííÿì

ïåðåíîñèòè ò³ îáðàçè, ãîí³ííÿ, ÿê³ ñàìå

éîãî ñï³òêàëè. Ç ìóæí³ñòþ ïîñò³éíî

áîðîòèñÿ ñàìå ç³ ñâî¿ìè âëàñíèìè ïðè-

ñòðàñòÿìè, ãð³õîâíèìè ïîìèñëàìè ³

ä³ÿííÿìè, ÿê³ áåíòåæàòü äóøó.

Çãàäóþ÷è ñòðàøí³ ñòðàæäàííÿ Õðèñ-

òîâ³ ³ Æèâîòâîðÿùèé Õðåñò, ïîãðåá³ííÿ

³ òðèäåííå âîñêðåñ³ííÿ, ñëàâíå ïðèøå-

ñòÿ Õðèñòîâå, áóäåìî ìîëèòè Éîãî, ùîá

Â³í îãðàäèâ íàñ ñèëîþ ×åñíîãî ³ Æè-

âîòâîðÿùîãî Õðåñòà, óêð³ïèâ íàø³ ñèëè

³ îñâÿòèâ íàø óì ³ ïî÷óòòÿ, ùîá íàì

äîñòîéíî ³ ïðàâåäíî äîíåñòè ñâ³é æèò-

òºâèé õðåñò äî ñÿþ÷èõ â³÷íîþ ñëàâîþ

âåðøèí Öàðñòâà Íåáåñíîãî.

Àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí

Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâ’ÿ (9 áåðåçíÿ)Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâ’ÿ (9 áåðåçíÿ)Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâ’ÿ (9 áåðåçíÿ)Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâ’ÿ (9 áåðåçíÿ)Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâ’ÿ (9 áåðåçíÿ)
Ó ïåðøó íåä³ëþ Âåëèêîãî ïîñòó ïðàâîñëàâíà öåðêâà ñâÿòêóº Òîðæåñòâî Ïðà-

âîñëàâ’ÿ íà ñïîìèí ïåðåìîãè íàä ºðåññþ ³êîíîáîðñòâà. Öüîãî äíÿ öåðêâà â
îñîáëèâèé ñïîñ³á âøàíîâóº ³êîíè ÿê âàæëèâèé àñïåêò íàøîãî ñï³ëêóâàííÿ ç Áî-
ãîì.

Íåä³ëþ Òîðæåñòâà Ïðàâîñëàâ’ÿ óñòàíîâèâ ³ íàêàçàâ ùîð³÷íî ñâÿòêóâàòè Ñîáîð
842 ðîêó ó Êîíñòàíòèíîïîë³. Ìåòà öüîãî ñâÿòà – ïðèëþäíî ³ óðî÷èñòî â³ääàòè
÷åñòü ³ ïîêë³í ñâÿòèì ³êîíàì ²³ñóñà Õðèñòà, Ïðå÷èñòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ ³ ñâÿòèõ.

Íåáåçïå÷íà äëÿ öåðêâè ºðåñü ³êîíîáîðñòâà áóëà ïåðåìîæåíà. ²êîíîáîðö³â
îñóäèëè. Áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ó ïåðøó íåä³ëþ Âåëèêîãî ïîñòó ñâÿòêóâàòè
ïåðåìîãó íàä ³êîíîáîðñòâîì, ðàçîì ³ç öèì ïåðåìîãó íàä âñÿêîþ ºðåññþ. Âåëè-
êà áóëà íàä³ÿ îòö³â Ñüîìîãî Âñåëåíñüêîãî ñîáîðó, ùî â³äíèí³ í³ÿê³ ºðåñ³ ³ â³äñòóï-
íèöòâà íå ïîõèòíóòü ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè. Ñàìå â çíàê ö³º¿ íàä³¿ ³ áóëî âñòàíîâëå-
íî öå ñâÿòî.

Ïðîòîäèÿêîí Ìèòðîôàí

Ùå ç äàâíèíè ó ìîíàñòè-

ðÿõ Ñõîäó áóâ ãàðíèé çâè-

÷àé: â³äáóâàòè îáðÿä âçàº-

ìíîãî ïðîùåííÿ â Ñèðîïóñ-

íó íåä³ëþ. ßê ïðàâèëî, öåé

îáðÿä âèêîíóâàâñÿ ââå÷åð³

ï³ñëÿ ñêðîìíî¿ âå÷åð³. Óñ³

ìîíàõè ó ïðèñóòíîñò³ â³ðíèõ

ïðîñèëè îäèí ó îäíîãî ïðî-

ùåííÿ çà ñâî¿ ïðîâèíè,

îá³éìàëèñÿ ³ äàâàëè ïîö³ëó-

íîê ìèðó. Ìèðÿíè òàêîæ

ïðîñèëè îäèí â îäíîãî

âçàºìíå ïðîùåííÿ.

Öåé äóæå çâîðóøëèâèé

îáðÿä ïðîùåííÿ çáåð³ãàâ-

ñÿ â Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é

Ëàâð³ àæ äî ðàäÿíñüêèõ

÷àñ³â. Óñ³ íàñòîÿòåë³ ³ âñ³

çâè÷àéí³ ÷åíö³ îäÿãàëèñÿ â

Îáðÿä ïðîùåííÿ â Ñèðîïóñíó íåä³ëþ (2 áåðåçíÿ)
÷åðíåöüê³ ìàíò³¿ ³ éøëè äî

öåðêâè. Óñ³ íàñòîÿòåë³ Ëàâ-

ðè, â³ä íàéâèùîãî äî íàé-

íèæ÷îãî, ñòàâàëè ïîðÿä ïî-

ñåðåäèí³ öåðêâè, à âñÿ áðà-

ò³ÿ Ëàâðè, ÿêèõ ê³ëüêàñîò

îñ³á, ï³äõîäèëè äî íàñòîÿ-

òåë³â, ïàäàëè íà êîë³íà îäèí

ïåðåä îäíèì ³ ç³ ñëîâàìè:

«Ïðîñòè ìåíå, îò÷å», – ÷è

«Ïðîñòè ìåíå, áðàòå» òðèê-

ðàòíî ö³ëóâàëè îäèí îäíî-

ãî. À ìèòðîïîëè÷èé õîð

ñï³âàâ ïðè öüîìó ñòèõèðó ç

âåëèêî¿ âå÷³ðí³ Ñèðîïóñíî¿

íåä³ë³: «Ñºäº Àäàì ïðÿìî

ðàÿ, ³ ñâîþ íàãîòó ðèäàÿ

ïëàêàøå…» Ï³ñëÿ îáðÿäó

ïðîùåííÿ âñ³ ìîâ÷êè ðîç-

õîäèëèñÿ.

Çàðàç îáðÿä ïðîùåííÿ â

Ñèðîïóñíó íåä³ëþ ³ñíóº

ïðàêòè÷íî ó âñ³õ õðàìàõ

Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. Ïå-

ðåä ñóâîðèìè äíÿìè Âåëè-

êîãî ïîñòó íåîáõ³äíî î÷èñ-

òèòè äóøó, ïîâèíèòèñÿ ³

ïðîáà÷èòè ñâî¿õ áëèæí³õ,

ïàì’ÿòàþ÷è ïðî òå, ÿê ñêà-

çàâ Ãîñïîäü: «Áî ÿê ëþäÿì

âè áóäåòå ïðîùàòè ãð³õè

¿õí³, òî ïðîñòèòü ³ âàì íàø

Îòåöü Íåáåñíèé, à ÿêùî íå

áóäåòå ëþäÿì ïðîùàòè

ïðîãð³õè ¿õí³, òî é Îòåöü

âàø íå ïðîñòèòü âàì

ïðîãð³õ³â âàøèõ» (Ìô. 6,

14-15).

Ïðîòîäèÿêîí Àíàòîë³é

ÑÏÎÌÈÍ ÀÄÀÌÎÂÎÃÎ ÂÈÃÍÀÍÍß (2 áåðåçíÿ)

Ñüîãîäí³ öåðêâà Õðèñòîâà çãàäóº âèãíàííÿ Àäàìà ³ç Ðàþ. Ãëèáîêî ïîâ÷àëüíà çãàäêà
ïðî âòðà÷åíå ðàéñüêå áëàæåíñòâî äëÿ íàñ ñàìå ñüîãîäí³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïåðåä
Âåëèêèì ïîñòîì äóæå êîðèñíî çàìèñëèòèñü íàì ïðî òå, ùî ñàìå íåäîòðèìàííÿ ïåð-
øîãî ïîñòó ïîçáàâèëî ëþäåé ðàéñüêîãî áëàæåíñòâà, ââ³âøè ó íàøå áóòòÿ ãð³õ, à ç
ãð³õîì ñìåðòü ³ ñêîðáîòè. Çàêðèëèñÿ äâåð³ ðàéñüê³, íàøà íåáåñíà â³ò÷èçíà çàëèøèëà-
ñÿ äåñü äàëåêî ³, ÿê ³çãî¿, ìè òóæèìî çà ò³ºþ ðàä³ñòþ, ïðî ÿêó óñ³ íà çåìë³ äóìàþòü,
æàëêóþ÷è çà âòðà÷åíèì, ÿê ïðî ùîñü ñâ³òëå, ÷èñòå, äàëåêå.

Çãàäóþ÷è ïðî ïëà÷ Àäàìà, ÿêèé ïðîòÿãîì òèñÿ÷îë³òü ëèíå äî íåáà â³ä íàñ òà íàøèõ
ïðåäê³â, ïëà÷ ïðî ïîâåðíåííÿ ó ëîíî Áîæî¿ ëþáîâ³, Áîæî¿ ðàäîñò³, Áîæî¿ äðóæáè, ÿêèõ
ìè ñåáå ïîçáàâèëè, âòðàòèâøè ÷óéí³ñòü ñåðöÿ.

² îñü íà ïî÷àòêó Âåëèêîãî ïîñòó ìè çíîâó çãàäóºìî ïðî ñâîº ñèð³òñòâî, ïðî âòðà÷åíå
ðàéñüêå áëàæåíñòâî ³ çíîâó çáèðàºìîñÿ ó ïîäîðîæ, ùîá äóõîì íàïîâíèòèñÿ, ñåðöåì
î÷èñòèòèñÿ, ðîçóìîì ïðîñâ³òèòèñÿ ³ ïîâåðíóòèñÿ äî Îòöÿ Íåáåñíîãî, ïîä³áíî çìó÷å-
íèì ðàáñòâîì ó ÷óæ³é êðà¿í³ ºâðåÿì. Òîæ ó äí³ ëîñòó òðåáà áóòè îñîáëèâî óâàæíèìè
îäèí äî îäíîãî, ãîòîâèìè ïðèéòè íà äîïîìîãó, ïðîñòÿãíóòè ðóêó äîâ³ðè, óò³øèòè äîá-
ðèì ñëîâîì, ïàì’ÿòàþ÷è ñëîâà ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâëà: «Òîé, õòî ¿ñòü, íåõàé íå çàñóä-
æóº òîãî, õòî íå ¿ñòü», ³ íàâïàêè... áóäåìî ïàì’ÿòàòè, ùî íå ëèøå â óòðèìàíí³ â³ä ïåâíî¿
¿æ³ ñóòü ïîñòó, àëå é ó ïåðåìîç³ íàä ãð³õîâíèìè çâè÷êàìè.

Ïðîòî³åðåé ÄÀÍÈ¯Ë
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Ìîëèòâà – âåëèêà çáðîÿ, âåëèêèé çàõèñò, âåëèêèé ñêàðá, âåëèêà ïðèñòàíü, áåçïå÷íèé ïðèòóëîê…
                                                              (Ñâÿòèòåëü ²îàíí Çëàòîóñò)

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI ÑÂßÒÀ

Ó ÁÅÐÅÇÍ² 2014 ð.
1.(Ñá.) – Âñ³õ ïðåïîäîáíèõ îòö³â, ó ïîä-

âèãó ïðîñ³ÿâøèõ (ïåðåõ³äíå).
2.(Íä.) – Íåä³ëÿ ñèðîïóñíà. Ñïîìèí Àäà-

ìîâîãî âèãíàííÿ. Ïðîùåíà íåä³ëÿ. Çàãîâè-
íè íà Âåëèêèé ï³ñò.

3.(Ïí.) – Ïî÷àòîê Âåëèêîãî ïîñòó.
8.(Ñá.) – Âì÷. Ôåîäîðà Òèðîíà (ïåðå-

õ³äíå).
9.(Íä.) – Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâ'ÿ. Ïåðøå ³

äðóãå çíàéäåííÿ ãëàâè   ²îàííà Ïðåäòå÷³.
15.(Ñá.) – ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Äåðæàâíàÿ".

Ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ.
16.(Íä.) – Ñîáîð âñ³õ ïðåïîäîáíèõ Êèº-

âî-Ïå÷åðñüêèõ.
17.(Ïí.) – Ïðï. Ãåðàñèìà Éîðäàíñüêîãî.

Áëãâ. êíÿçÿ Äàíè³ëà Ìîñêîâñüêîãî.
20.(×ò.) – ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Ñïîðó÷íè-

öà ãðåøíûõ", â Êîðö³.
22.(Ñá.) – 40 ìó÷åíèê³â Ñåâàñò³éñüêèõ.
23.(Íä.) – Õðåñòîïîêëîííà íåä³ëÿ.
27.(×ò.) – Ñâò. Ôåîãíîñòà, ìèòð. Êè¿âñü-

êîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³. Ôåîäîð³âñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿
Ìàòåð³.

29.(Ñá.)  – Ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ.
30.(Íä.) – Ïðï.²îàííà Ëåñòâè÷íèêà. Ïðï.

Àëåêñ³ÿ, ÷îëîâ³êà Áîæîãî. Ïðï. Ïàðôåí³ÿ
Êè¿âñüêîãî.

Ìîëèòâà ñâÿòîãî
ªôðåìà Ñèð³íà

Âïðîäîâæ âñüîãî

Âåëèêîãî ïîñòó ìîëèò-

âà ïðåïîäîáíîãî

ªôðåìà Ñèð³íà ÷è-

òàºòüñÿ äâ³÷³ â ê³íö³

êîæíî¿ ñëóæáè â³ä ïî-

íåä³ëêà äî ï’ÿòíèö³ (ó

ñóáîòó ³ íåä³ëþ âîíà íå

÷èòàºòüñÿ).

×îìó öÿ êîðîòêà ³

ïðîñòà ìîëèòâà ïî-

ñ³äàº òàêå âàæëèâå

ì³ñöå ó âñüîìó âåëè-

êîï³ñíîìó áîãîñëó-

æ³íí³? Òîìó ùî â í³é

ïåðåðàõîâóþòüñÿ îñîáëèâ³, âëàñòèâ³ ò³ëüêè ö³é ìî-

ëèòâ³, âñ³ íåãàòèâí³ ³ ïîçèòèâí³ åëåìåíòè ïîêàÿííÿ

³ í³áè âèçíà÷àºòüñÿ ñïèñîê íàøèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ

ïîäâèã³â. Ìåòà öèõ ïîäâèã³â, íàñàìïåðåä, –

çâ³ëüíèòèñÿ â³ä íåäóã³â, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü íàì

âñòóïèòè íà øëÿõ, ùî âåäå äî Áîãà.

Îñíîâíèé íåäóã – íåðîáñòâî, ë³íü, íåäáàëüñòâî.

Öå òà äèâíà ë³íü ³ ïàñèâí³ñòü íàøîãî ºñòâà, ùî

òÿãíå íàñ çàâæäè «âíèç», à íå ï³ä³éìàº «âãîðó».

Ïë³ä íåðîáñòâà – ñìóòîê, â ÿêîìó âñ³ â÷èòåë³

äóõîâíîãî æèòòÿ áà÷àòü íàéá³ëüøó íåáåçïåêó äëÿ

äóø³. Ëþäè ó ïîëîí³ çíåâ³ðè ïîçáàâëåí³ ìîæëè-

âîñò³ áà÷èòè ùîñü äîáðå. Ñìóòîê ãàñèòü â ëþäèí³

áóäü-ÿêó ³ñêðó íàä³¿.

Çà ñìóòêîì ³äå ïîðîê ëþáîíà÷àëëÿ. Öå ïðèñòðàñ-

íå áàæàííÿ áóòè âèùå ³íøèõ ñêð³çü ³ óñþäè. Ëþ-

áîíà÷àëëÿ âèëèâàºòüñÿ â ïðèñòðàñòü åãî¿çìó, ñà-

ìîìèëóâàííÿ, ñàìîçâåëè÷åííÿ, ïèõàò³ñòü. Öÿ âàäà

ðóéíóº ðîçóì ³ ñåðöå.

Ìàðíîñë³â’ÿ. Äî öüîãî ãð³õà ìè ñõèëüí³ íàéá-

³ëüøîþ ì³ðîþ. ßçèê íàø – âîðîã íàø. Ëåãøå,

êàæå ñâÿòèòåëü ²îàíí Çëàòîóñò,  ïðèáîðêàòè äè-

êîãî êîíÿ, àí³æ ñâ³é ÿçèê.
Àðõ³ìàíäðèò Ìàðòèí³àí

ÕÐÀÍÈ ÌÎË×ÀÍÈÅ…
Õðàíè ìîë÷àíèå êî âñåì è íàâñåãäà,
Õðàíè ìîë÷àíèå, êîãäà ïðèäåò áåäà,
Õðàíè ìîë÷àíèå â ðàäîñòè, â ïå÷àëè,
Õðàíè è â ñ÷àñòüå, è â ãîðå òû ìîë÷àíèå.
Õðàíè ìîë÷àíèå, êîãäà îñòàëñÿ òû îäèí,
Õðàíè ìîë÷àíèå, êîãäà òû íåíàâèäèì è ëþáèì,
Õðàíè ìîë÷àíèå ñ áëèçêèìè äðóçüÿìè
È ñî âðàãàìè âñåãäà õðàíè ìîë÷àíèå.
Õðàíè ìîë÷àíèå, êîãäà âñåõ îñóæäàþò,
Õðàíè ìîë÷àíèå, êîãäà òåáÿ âñå âîñõâàëÿþò,
Õðàíè ìîë÷àíèå, êîãäà ïóñòîå ãîâîðÿò,
Õðàíè ìîë÷àíèå, êîãäà ìîë÷àòü âåëÿò!
Õðàíè ìîë÷àíèå, áåãàé îò ëþäåé!
Õðàíè ìîë÷àíèå, ñìèðåíèå èìåé,
Õðàíè ìîë÷àíèå, êîãäà äëÿ ìèðà òû óìðåøü,
Õðàíè ìîë÷àíèå è â ïîêàÿíèå ïðèäåøü.
Õðàíè ìîë÷àíèå, ÷òîá ìèð â äóøå èìåòü,
Õðàíè ìîë÷àíèå, ÷òîá ñ àíãåëàìè ïåòü,
Õðàíè ìîë÷àíèå, ÷òîá Äóõ Ñâÿòîé ñòÿæàòü,
Õðàíè ìîë÷àíèå, ÷òîá Áîãó áûëî ÷òî ñêàçàòü.
Õðàíè ìîë÷àíèå, ÷òîá íàó÷èòüñÿ èñòèííî ëþáèòü,
Õðàíè ìîë÷àíèå, ÷òîá íåïðåñòàííî ñ Áîãîì ãîâîðèòü,
Õðàíè ìîë÷àíèå è â ñåðäöå, è â óìå,
Õðàíè ìîë÷àíèå âñåãäà â ñâîåé äóøå.
Õðàíè ìîë÷àíèå, êîãäà çàõî÷åòñÿ ñêàçàòü,
Õðàíè ìîë÷àíèå òîãäà, êîãäà íåëüçÿ áû ïðîìîë÷àòü,
Õðàíè ìîë÷àíèå, âåäü çà ñëîâà ñâîè îòâåòèì,
Õðàíè ìîë÷àíèå, ïîêà æèâåøü íà ýòîì ñâåòå!

Àâòîð íåèçâåñòíûé

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî
Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãîâ³ñòó»

â³äïîâ³äàº àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.

ÇÀÏÈÒÀÍÍß: – Ùî ìîæíà âæèâàòè â ¿æó â äí³ Âå-
ëèêîãî ïîñòó?

Â²ÄÏÎÂ²ÄÜ: – Âåëèêèé ï³ñò – îäèí ³ç ÷îòèðüîõ áàãàòî-
äåííèõ ïîñò³â ó öåðêîâíîìó ðîö³ – íàçèâàºòüñÿ Öåðêâîþ
ñóâîðèì: êð³ì ì'ÿñíèõ, ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â ³ ÿºöü íà éîãî
ïðîòÿç³ íå äîçâîëÿºòüñÿ âæèâàííÿ ðèáè. Çà öåðêîâíèì ñòà-
òóòîì, ðèáó ó Âåëèêîìó ïîñòó ìîæíà âæèâàòè â ¿æó ò³ëüêè
íà ïðàçíèê Áëàãîâ³ùåííÿ (7 êâ³òíÿ) ³ â ïðàçíèê Âõîäó Ãîñ-
ïîäíüîãî â ²ºðóñàëèì (â 2014 ð. – 13 êâ³òíÿ). Âñ³ì íàì
íåîáõ³äíî ïàì'ÿòàòè, ùî ò³ëåñíèé ï³ñò, óòðèìàííÿ â³ä ïåâ-
íèõ âèä³â ¿æ³ – íå ãîëîâíà ìåòà, à ò³ëüêè çàñ³á. Ï³ä ÷àñ ïîñòó
îñíîâíå – î÷èñòèòè ñâîþ äóøó, ïîñëàáèòè âïëèâ íà íå¿
ïðèñòðàñíèõ ïîìèñë³â ³ ãð³õîâíèõ çâè÷îê, à ò³ëåñíå óòðè-
ìàííÿ ìàº ñïðèÿòè öüîìó, äèñöèïë³íóþ÷è íàøó âîëþ ³ íà-
ãàäóþ÷è íàì ïðî îñîáëèâó âàæëèâ³ñòü ïåð³îäó Âåëèêîãî
ïîñòó äëÿ äóø³.

ÇÀÏÈÒÀÍÍß: – Ùî îçíà÷àº âèðàç "çàìîâèòè ìîëå-
áåíü"?

Â²ÄÏÎÂ²ÄÜ: – Ìîëåáåíü – îñîáëèâèé âèä áîãîñëóæ³í-
íÿ, öåðêîâíî¿ ìîëèòâè ïðî äîïîìîãó Áîæó. Ìîëåáí³ áóâà-
þòü áëàãîäàðñòâåíí³, âîäîîñâÿòí³ (ïîºäíàí³ ç ÷èíîì îñâÿ-
÷åííÿ âîäè), ç àêàô³ñòîì – ç ÷èòàííÿì îñîáëèâîãî áîãî-
ñëóæáîâîãî ïîñë³äóâàííÿ, ÿêå ïðîñëàâëÿº ïðàçíèê, ÷ó-
äîòâîðíó ³êîíó Áîæî¿ Ìàòåð³ àáî ñâÿòîãî óãîäíèêà Áîæî-
ãî.

Íà ìîëåáí³ ìè çâåðòàºìîñÿ äî Áîãà, Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðî-
äèö³, àíãåëüñüêèõ ñèë ³ ñâÿòèõ. Ó ïðàâîñëàâí³é òðàäèö³¿
ïðèéíÿòî ìîëèòîâíî çâåðòàòèñÿ äî âèçíà÷åíèõ óãîäíèê³â
Áîæèõ àáî ³êîí Áîæî¿ Ìàòåð³ â êîíêðåòíèõ æèòòºâèõ îá-
ñòàâèíàõ. Òàê, çà çäîðîâ'ÿ õâîðèõ ìîëÿòüñÿ âåëèêîìó÷åíè-
êó ³ ö³ëèòåëþ Ïàíòåëå³ìîíó, äëÿ ïîçáàâëåííÿ â³ä ïðèñòðàñò³
äî àëêîãîëþ – ìó÷åíèêó Âîí³ôàò³þ òà ³êîí³ Áîæî¿ Ìàòåð³
"Íåóïèâàåìàÿ ×àøà".

Ùîá çàìîâèòè ìîëåáåíü, ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî ïðèñëóãî-
âóþ÷èõ ó õðàì³: âîíè çàâæäè ï³äêàæóòü âàì, ÿêèé ìîëå-
áåíü ÿêîìó ñâÿòîìó çàìîâèòè ³ ÿê öå ïðàâèëüíî çðîáèòè.

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ

ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

     Ðåöåïòè ïðàâîñëàâíî¿ êóõí³

ÊÓÊÓÐÓÄÇßÍÀ ÊÀØÀ  Ç ÒÎÌÀÒÍÎ-ÃÐÈÁÍÈÌ ÑÎÓÑÎÌÊÓÊÓÐÓÄÇßÍÀ ÊÀØÀ  Ç ÒÎÌÀÒÍÎ-ÃÐÈÁÍÈÌ ÑÎÓÑÎÌÊÓÊÓÐÓÄÇßÍÀ ÊÀØÀ  Ç ÒÎÌÀÒÍÎ-ÃÐÈÁÍÈÌ ÑÎÓÑÎÌÊÓÊÓÐÓÄÇßÍÀ ÊÀØÀ  Ç ÒÎÌÀÒÍÎ-ÃÐÈÁÍÈÌ ÑÎÓÑÎÌÊÓÊÓÐÓÄÇßÍÀ ÊÀØÀ  Ç ÒÎÌÀÒÍÎ-ÃÐÈÁÍÈÌ ÑÎÓÑÎÌ
²íãðåä³ºíòè: 1 ÷. ëîæêà îëèâêîâî¿ îë³¿; 3 ïî÷àâëåíèõ çóá÷èêè ÷àñíèêó; 250 ã ïîð³çàíèõ øàìï³íüéîí³â; 180

ìë îâî÷åâîãî áóëüéîíó; 240 ã íåñîëîíîãî òîìàòíîãî ñîóñó; 3/4 ÷. ëîæêè ñîë³; 1/4 ÷. ëîæêè ñóøåíîãî

ðîçìàðèíó; 1/4 ÷. ëîæêè ³ìáèðó; 1/8 ÷. ëîæêè ïëàñò³âö³â ÷åðâîíîãî ïåðöþ; 240 ã êóêóðóäçÿíîãî áîðîøíà.

Ñïîñ³á ïðèãîòóâàííÿ:

Íà ñêîâîðîä³ ðîç³ãð³éòå îë³þ íà ïîì³ðíîìó âîãí³. Îáñìàæòå ÷àñíèê. Äîäàéòå ãðèáè òà áóëüéîí, äîâåä³òü

äî êèï³ííÿ, íàêðèéòå êðèøêîþ ³ âàð³òü 3 õâ. íà ìàëåíüêîìó âîãí³, äîêè ãðèáè íå áóäóòü ì’ÿêèìè. Äîäàéòå

òîìàòíèé ñîóñ, òðåòèíó ì³ðè ñîë³, ðîçìàðèí, ³ìáèð òà ïåðöåâ³ ïëàñò³âö³ ³ âàð³òü ùå 5 õâ., äîêè ð³äèíè íå

çìåíøèòüñÿ, à ñìàêè íå çì³øàþòüñÿ.

Ó ïîñóäèí³ çì³øàéòå êóêóðóäçÿíå áîðîøíî òà 240 ìë âîäè. Â êàñòðóë³ äàéòå çàêèï³òè 360 ìë âîäè.

Äîäàéòå ðåøòó ñîë³ òà çìåíø³òü âîãîíü. Ïîñò³éíî ïîì³øóþ÷è, äîäàâàéòå êóêóðóäçÿíó ìàñó. Ãîòóéòå ïðè-

áëèçíî 7 õâ., äîêè ìàñà íå çàãóñò³º.

Ðîç³ãð³éòå òîìàòíî-ãðèáíèé ñîóñ íà ìàëåíüêîìó âîãí³. Ïîäàâàéòå êóêóðóäçÿíó êàøó ç ñîóñîì.

Ïðîðîöòâà Êîñìè Åòîë³éñüêîãî ïðî åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè

Ëþäèíà XVIII ñò. íå
ìîãëà íàâ³òü óÿâèòè ñîá³
òàê³ ïðîáëåìè ñó÷àñíîñò³,
ÿê çàáðóäíåííÿ íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà, ðàä³î-
àêòèâíà íåáåçïåêà, ãåíå-
òè÷íî ìîäèô³êîâàí³ ïðî-
äóêòè. Çâåðòàþ÷èñü äî
ñâî¿õ ñó÷àñíèê³â, ñâÿòèé
Êîñìà Åòîë³éñüêèé ôàê-
òè÷íî ãîâîðèâ íàì, æèòå-
ëÿì ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ.

1. «Îäíîãî ðàçó äâîðè

íàïîâíÿòüñÿ çàë³çÿêàìè».
Ïðîðîöòâà çáóâàþòüñÿ â

íàø ÷àñ: äâîðè çàïîâíåí³
àâòîìîá³ëüíîþ òåõí³êîþ.

2. «Äæåðåëà âèñîõíóòü,
à ð³÷êè áóäóòü çàáðóä-
íåí³».

Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ëþäè
âæå âïðèòóë ç³òêíóëèñÿ ç
íåñòà÷åþ âîäè.

81. «Çä³ñíèòüñÿ ÷àñ, ³ íà-
ñòóïèòü âåëèêà ñïðàãà,
äèÿâîë æ áóäå õîäèòè ïî
íèçîâèíàì ç³ ñâî¿ìè øòó-
êîâèíàìè, íàïîâíåíèìè
âîäîþ. Àëå äàâàòè ¿õ áóäå
ò³ëüêè ñâî¿ì».

Ïðîáëåìà íåñòà÷³ âîäè
îñîáëèâî çàãîñòðèòüñÿ ï³ä
÷àñ àíòèõðèñòà. Òîé áóäå
äàâàòè âîäó «ò³ëüêè
ñâî¿ì», òîáòî òèì, õòî
ïðèéìå éîãî ïå÷àòêó.

82. «Òàð³ëêè âàø³ áóäóòü
íàïîâíåí³ äî êðà¿â, àëå ¿æó

íåìîæëèâî áóäå ¿ñòè».
83. «Íàñòàíå ÷àñ, êîëè ó

âàñ áóäå óäîñòàëü âñüîãî,
àëå âè íå çìîæåòå öüîãî
¿ñòè».

Çàðàç ìè ïðîíèêàºìî â
ïîíÿòòÿ öüîãî ïðîðîöòâà:
í³òðàòè, õàð÷îâ³ äîáàâêè,
êîíñåðâàíòè, ðàä³àö³ÿ,
õ³ì³êàòè, ãîðìîíè, ãåíå-
òè÷íî ìîäèô³êîâàí³ ïðî-
äóêòè. Ìè ñòàëè çàðó÷íè-
êàìè çàáðóäíåííÿ íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³
âòðó÷àííÿ ëþäèíè â ïðè-
ðîäí³ ïðîöåñè.

84. «Ëþäè ñòàíóòü
á³äíèìè, îñê³ëüêè íå ìà-
òèìóòü ëþáîâ³ äî äåðåâ ³
ðîñëèí».

85. «Áåðåæ³òü äåðåâà ³
ë³ñè, ÿê ñâî¿õ ä³òåé, êîæ-
íå äåðåâî âðÿòóº ëþäèíó».

86. «Íå çíèùóéòå ë³ñè.
Âîíè âàñ âðÿòóþòü ³ ñõî-

âàþòü».
Òóò ñâÿòèé Êîñìà ïðîðî-

êóâàâ ïðî îäíó ³ç
íàéá³ëüø ãîñòðèõ ³ íà-
ñò³éíèõ ïðîáëåì ñó÷àñ-
íîñò³ – çàáðóäíåííÿ íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ñüîãîäí³ åêîëîã³÷íà êàòà-
ñòðîôà ïðèéìàº âñå á³ëüø
çàãðîçëèâèõ ìàñøòàá³â.

Öå êðèçà íå ò³ëüêè åêî-
ëîã³÷íà. Ãîëîâíà ïðè÷èíà
ëåæèòü íå ççîâí³, à âñå-
ðåäèí³ íàñ, íå â åêîñèñ-
òåì³, à â ëþäñüêîìó ñåðö³,
íå â òåõí³÷íèõ ïðîðàõóí-
êàõ, à â ëþäñüê³é ãð³õîâ-
íîñò³. Âèð³øåííÿ ìîæå
ïðèéòè ò³ëüêè ÷åðåç ïîêà-
ÿííÿ, ìè íå çìîæåìî âðÿ-
òóâàòè òå, ùî íå ëþáèìî…

Æóðíàë «Ñïàñèòå
íàøè äóøè», ¹ 12,

2013 ð.



1.Серебрякова Олена Іванівна – 1927 р.н.
2.Балог Тетяна Сидорівна – 1943 р.н.
3.Гасинець Омелян Омелянович – 1955 р.н.
4.Каналош Юрій Юрійович – 1983 р.н.
5.Дідик Маркета Мікулашівна – 1936 р.н.
6.Бурнишева  Марія Василівна – 1930 р.н.
7.Чете Берталон  Берталонович – 1941 р.н.
8.Гецко Тіводор Бейлович – 1940 р.н.
9.Брунцвік Олександр Григорович – 1932 р.н.
10.Чопей Андрій Андрійович – 1936 р.н.
11.Белінська Лариса Миколаївна – 1948 р.н.
12.Дорій Віктор Гаврилович – 1951 р.н.
13.Бажанюк Прасков’я Антонівна – 1924 р.н.
14.Бабинець Олександр Іванович – 1948 р.н.
15.Ковач Іван Іванович – 1956 р.н.
16.Човкаш  Людмила Олександрівна –

  1931 р.н.
17.Фауст Ганна Іванівна – 1942 р.н.
18.Смірнов Олександр Олександрович –

  1951 р.н.
19.Гольцапфел  Гільда  Меньгертівна –

  1941 р.н.
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з 17.02.2013 р.  по  23.02.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÏÎÐÀÄÓÞÒ
В марте украинцы из�за празднования

8 Марта будут отдыхать три дня — с суб�
боты по понедельник, 10 марта. Посколь�
ку Международный женский день в этом
году приходится на субботу, то его празд�
нование переносится на ближайший ра�
бочий день. А вот на майские праздники
наших граждан ждет целых семь выход�
ных. В Кабмине сообщили, что окончатель�
ного постановления еще нет, но поскольку
1 и 2 мая — это четверг и пятница, то на
работу в эти дни идти не придется, и по�
лучится четыре выходных подряд. Вслед
за этим Украина отметит День Победы.

Â³÷íà éîìó ïàì’ÿòü,Â³÷íà éîìó ïàì’ÿòü,Â³÷íà éîìó ïàì’ÿòü,Â³÷íà éîìó ïàì’ÿòü,Â³÷íà éîìó ïàì’ÿòü,
áëàæåííèé ïîêîé …áëàæåííèé ïîêîé …áëàæåííèé ïîêîé …áëàæåííèé ïîêîé …áëàæåííèé ïîêîé …

Днями завершив свій земний шлях

протоієрей Отець Миколай.
Рада старійшин м.Мукачево, наші роди�

ни, багаточисленні прихожани поділяють
біль непоправної втрати та висловлюють
сердечні співчуття родині з приводу тяж�
кої втрати Отця Миколая.

До цих сумних висловлювань приєдну�
ються працівники і вихованці Мукачів�
ського дитбудинку�інтернату, які з духов�
но�благодійними враженнями згадують усопшого.

Впродовж  останніх років Отець Миколай спілкувався з нами, ос�
кільки ми брали активну участь в благоустрої храму, який будувався
при безпосередньому керівництві покійного.

Світом перевірена мудрість наголошує, що кожен землянин по�
винен після себе залишити пам’ять на цьому світі…

Отець  Миколай залишив після себе новозбудований храм, до
якого ніколи не заросте народна стежина.

Ми молимо Бога за нього, щоб  у тому небесному світі він відчув
нашу любов і вічну пам’ять, щоб спочивав у вічному царстві, на яке
він ми впевнені, заслужив.

З глибоким сумом від вищевказаних
голова «Ради старійшин м.Мукачево»,
В.МАРКУЛІН, директор Мукачівського

дитбудинкуFінтернату

Адміністрація УАП ТОВ «ФішерFМуF
качево» висловлює глибоке співчутF
тя начальнику ключкового цеху САF
БОВУ МИРОСЛАВУ ВІЛЬГЕЛЬМОF
ВИЧУ та його дружині САБОВ АЛЛІ
ГЕОРГІЇВНІ з приводу важкої втрати
– смерті найближчої та найдорожF
чої людини – матері та свекрухи

САБОВ ЮЛІЇ ЮРІЇВНИ.
Щиро співчуваємо та розділяємо

сум Вашої родини.

24 лютого 2014 року Закарпатський адміністративний суд
визнав протиправним та скасував рішення Мукачівської РДА
№ 1 від 23.09.2013 року введеного в дію розпорядженням го�
лови Мукачівської РДА № 373 від 23.09.2013 року  з визначення
робочого органу – підприємства (організації) для виконання
функцій здійснення роботи конкурсного комітету з визначен�
ня автомобільних перевізників на приміських маршрутах за�
гального користування, які не виходять за межі району.

10 лютого 2014 року завершив свою роботу конкурсний ком�
ітет Мукачівської міської ради з визначення робочого органу
про що успішно прозвітував в газеті «Мукачівська ратуша» від
13 лютого 2014 року.

В односторонньому звіті не вказано про грубі порушення за�
конодавчих актів України зокрема ст. 44 Закону України «Про
автомобільний транспорт» та постанови КМУ № 1081 від
03.12.2008 року і по яких оціночних критеріях згідно ст. 19 по�
станови ММКП «РБУ» стало переможцем конкурсу та ще по�
рушено Закон України «Про доступ до публічної інформації»
відносно другого претендента ПП «Мукачів – АТПП».

В протоколі № 3 від 10.02.2014 року значиться: «..визнати
переможцем конкурсу ММКП «РБУ» «За» – 12 голосів, «проти»
– 0 голосів, «утрималось» – 3 голоси, можливо це ті 3 члени
конкурсного комітету, в яких ще залишилась частина громадсь�
кої життєвої позиції. З усього видно,  це представники громад�
ських організацій, бо інші – «заложники» влади і бояться за
свої крісла. Аналогічна вертикаль влади, яка уже канула в розділ
ганебних сторінок історії нашої держави.

Я не буду  нагадувати громадськості міста про ті грубі пору�
шення законодавчих актів України, вони були опубліковані в
газеті «Мукачево» за 16 січня і 13 лютого 2014 року. Цими дня�
ми цей ганебний факт Мукачівський міськвиконком хоче зат�
вердити  на сесії Мукачівської міської ради, потикаючи демок�
ратичними засадами,  тими здобутками, які патріоти нашої
держави здобули ціною життя на майдані.

Напрошується питання: – з однієї сторони нинішня влада
грубо порушує законодавчі акти з їх слів «тому що ми влада», з
другої сторони влада, яка ратує за інтеграцію в Євросоюз сама
грубо порушує Закони. Можливо нам потрібна третя влада в
повному розумінні «народна», яка буде стояти на охороні кон�
ституційних, демократичних прав народу.

Це вже, мабуть, не за горами …
Як і в першому випадку  стосовно Мукачівської РДА, ми звер�

нулись в Закарпатський адміністративний суд встановити спра�
ведливість і дуже жаль, що після скасування ганебних рішень
нікого з чиновників не притягують до відповідальності.

Ю.ПЕТРЕНКО,
директор ПП «Мукачів – АТПП»
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"Т.Г.Шевченко – геніальний
поет і мислитель, людина
великого серця і трагічної
долі", – цими словами розпо�
чав святкове зібрання дирек�
тор і художній керівник теат�
ру Ю.С.Шутюк, вітаючи гос�
тей та членів художньої ради
театру, які, власне, і викона�
ли функцію журі у цьому не�
звичайному конкурсі.

Незвичайному з багатьох
причин. По�перше, участь у
ньому взяв весь акторський
склад театру, незалежно від
титулів і звань. (У даній публ�
ікації ми наслідуємо цей при�
клад, та свідомо не вказува�
тимемо звань акторів). По�
друге, не було жодних обме�
жень регламенту та реперту�
ару, тобто вибір твору, який
декламувався зі сцени, нале�
жав самому конкурсанту. Й,
по�третє, як розповів голов�
ний режисер театру Є.В.Ти�
щук: "Світлове та музичне
оформлення, костюми,
сценічні прийоми  –  всі засо�
би театрального мистецтва
були в руках акторів, і могли
використовуватись під час
виступу".

… Напівтемрява. Лише не�

ГЕНІЙ і СУЧАСНІСТЬ
Актори Закарпатського російського драматичного театру дали справжній

майстерFклас літературного читання, взявши  участь у конкурсі читців поезії,
присвяченому  двохсотріччю від дня народження Тараса Шевченка

велике золоте коло від яск�
равого променю в центрі
сцени. Позаду  –  силует хра�
му, з глибини – погляд поета.
Раптом протяжно і гучно ли�
нуть ті символічні дев'ять
строф  з балади Шевченка
"Причинна": "Реве та стогне
Дніпр широкий…" Акапель�
ний, урочистий, з вражаючим
інтонуванням спів. "Не на
публіку, – скаже потім про
цей виступ один з членів журі,
В.В.Дворниченко, –  спів для
себе…" Віктор Куниця – це
завжди данина Великій
справжності. Дивлячись у той
момент на його тремтячу
руку зі збіркою Шевченка, ду�
малось про те, що у цьому
тремтінні, немов у венах
кров, пульсує вся сила духу
людського.

 "…Буває, іноді старий Не
знає сам, чого зрадіє…" Тон�
кий літературний слух арти�
стки, і так хочеться вірити
словам Галини Кутасевич,
Шевченковим словам: "Доб�
ре жить Тому, чия душа і дума
Добро навчилася любить!..."

"… Оглухли,не чують; Кай�
данами міняються, Правдою
торгують…", – читання Коб�

Пам'ятайте, що на цій планеті,
Відколи сотворив її пан Бог,
Ще не було епохи для поетів,
Але були поети для епох.

Ліна Костенко

заря  Віктором Добряком ок�
рилене індивідуальністю, і
беззаперечно, десятки ро�
лей послуговують актору
добру службу. Без уміння пе�
ревтілюватися, без навички
відчувати себе в різних епо�
хах, без відчуття жанру стати
гарним читцем неможливо.
Яскраве свідчення цьому �
вибухове читання Лідією Пи�
роговою твору: "Якби ви зна�
ли, паничі…" – приклад висо�
кої сценічної культури і гені�
альної виконавської май�
стерності.

І нехай комусь здається
перебільшенням, але траге�
дія людських доль, майстер�
но прочитаних на сцені – це
й сльоза теж. Спасибі Вам,
Кристино Мочані за душі
жіночої світло, за ту "Хусти�
ну", що огорнула кожного,
хто зміг почути!

Про дороги наші, людські,
пошепки кричала зі сцени
Яна Дунай. Дякуємо, що сер�
це відкрите і болю не сороми�
тесь. Слухали Вас, й не мог�
ли відвести духовних очей з
того нелегкого Катеринино�
го шляху…

Спасибі й Вам, Людмило
Лайкова, бо ж готувати по�
езію Шевченка Вам, російсь�
комовній актрисі, й при цьо�
му на такому рівні передати
інтонаційну виразність – це
перемога!

З власним творчим підхо�
дом, з характерними особ�
ливостями декламації, по�
новому відкрились публіці
Віктор Блажчук ("бронзо�
вий" переможець конкурсу),
Тетяна Курта, Катерина Ду�

най, Петро Коваленко, Лілія
Приходько, Руслан Аітов,
Ольга Новаковська, Вален�
тин Тютюнник.

Не просто виступи, але
цілісні вистави – це про вихід
двох гарних і творчих… муз
(!), переможниць конкурсу  �
Сірануш Матл та Вероніки
Тищук. Слухаючи "Плач
Ярославни" та "Жіночу долю"
у їхньому виконанні, стаємо
свідками красивого мистець�
кого перевтілення. Тут є все �
символічні і дуже достойні
костюми, доречна музика,
гарна гра.

 "…Перехрестився, чотки
взяв... І за Україну молитись
Старий чернець пошканди�
бав…" Коли була сказана ос�
тання фраза, коли Василь
Фурдь у чернечій рясі, із за�
паленою свічкою йшов до
протилежного краю сцени �
в залі постала хвилина мов�
чання… Згадались слова
Євгена Маланюка, який у
своїх роздумах про Шевчен�
ка писав: "Між генієм і сучас�
ністю завжди колізія (пробле�
ма суперечності). Геній
віддає всього себе, але су�
часність бере від нього те, що
вона здужає взяти". Можли�
во, без барикад Майдану, ми
б не відчули так гостро, яким
неймовірно близьким є сьо�
годні Шевченко… Хтозна, чи
б оце молились разом, опла�
куючи ті українські двісті
років, за які поховали, хто ж
скаже скільки, отих небесних
сотень...

Оксана ГОЛОВЧУК.
Фото: Петра Паровінчака

Сірануш МатлВероніка Тищук



Нова форма № 1ДФ запрацює
з 1 квітня 2014 року

Загалом Форма № 1ДФ практично не змінилася, а
от що стосується довідника ознак доходів, то він заз�
нав деяких змін. Зокрема з’явилися нові ознаки до�
ходів:

· «179» Доходи, отримані від продажу власної про�
дукції тваринництва груп 1–5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД.

· «180» Дохід, отриманий платником податку за
зданий (проданий) ним брухт дорогоцінних металів,
окрім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних ме�
талів, проданий Національному банку України.

· «181» Доходи від операцій із конвертації цінних
паперів у разі, якщо їх обмін здійснюється за звичай�
ними цінами або за вартістю чистих активів у розра�
хунку на один цінний папір, які не призводять до відчу�
ження інвестицій та проводяться із цінними папера�
ми ІСІ, що перебувають в управлінні однієї компанії з
управління активами.

· «182» Доходи від операцій із валютними ціннос�
тями (окрім цінних паперів), пов’язаних із переходом
права власності на такі валютні цінності, за винятком
доходів, оподаткування яких прямо передбачено нор�
мами р. IV Кодексу.

· «183» Інвестиційний прибуток від операцій із бор�
говими зобов’язаннями Національного банку Украї�
ни та казначейськими зобов’язаннями України, емі�
тованими центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну фінансову політику, у тому числі
від зміни курсу іноземної валюти.

Деякі існуючі ознаки уточнено. Крім того, у самій
Формі № 1ДФ зник рядок «Сума податкового боргу
станом на 01.01.2011 (грн., коп.)». А порядок запов�
нення звіту привели у відповідність із ПКУ в частині
нещодавніх змін у Кодекс із приводу звільнення від
застосування штрафів згідно з п. 119.2 ПКУ за само�
стійне виправлення помилок у Формі № 1ДФ.

Наказ Міндоходів від 21.01.2014 р. № 49.
Набирає чинності з 01.04.2014 р

3 березня запрацюють
нові бюджетні рахунки

Державна казначейська служба України наказом від
13.02.2014 р. № 53 затвердила механізм і дати
відкриття рахунків та внесення змін до аналітичних
параметрів рахунків з обліку надходжень до держав�
ного та місцевих бюджетів.

Департаменту інформаційних технологій, корпора�
тивної телекомунікації та захисту інформації, Управ�
лінню бухгалтерського обліку операцій державного
бюджету, Відділу обслуговування операційного дня та
начальникам головних управлінь Державної казна�
чейської служби України в АР Крим, областях, містах
Києві та Севастополі доручено:

· 17.02.2014 р. забезпечити відкриття та дове�
дення реквізитів рахунків (у частині платежів, які
мобілізуються на відповідній території) органам
Міністерства доходів і зборів України, органам
Міністерства внутрішніх справ України відповідно до
порядків взаємодії, місцевим фінансовим органам та
іншим органам, що контролюють справляння надход�
жень бюджетів, за їх зверненням для подальшого по�
відомлення платникам податків;

· 01.03.2014 р. відкрити операційний день та
забезпечити перенесення залишків коштів із ра�
хунків, що закриваються, на відкриті рахунки з
обліку надходжень до державного та місцевих бюд�
жетів, привести у відповідність до вимог законодав�
ства нормативи розподілу платежів;

· датою початку здійснення операцій із виконан�
ня державного та місцевих бюджетів відповідно до
вимог Бюджетного кодексу України та Закону України
«Про Державний бюджет України на 2014 рік» визна�
чити 03.03.2014 р.

Визначено новий порядок реєстрації
платників ПДВ

Міндоходів затвердило нове Положення про реєст�
рацію платників податку на додану вартість. Воно має
набрати чинності з дня офіційного опублікування
відповідного наказу.

Водночас Міністерство встановило:
· не підлягають обов’язковій перереєстрації плат�

ники ПДВ, уже внесені до реєстру платників цього
податку;

· свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та свідоц�
тва про реєстрацію сільгосппідприємства як суб’єкта
спецрежиму обкладення ПДВ після набрання чин�
ності наказом Міндоходів можуть застосовуватися як
витяги з реєстру платників ПДВ до внесення змін до
такого реєстру чи отримання витягу з такого реєст�
ру, а також виникнення змін у даних про платників
ПДВ;

Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, свідоцт�
ва про реєстрацію сільгосппідприємства як суб’єкта
спецрежиму обкладення ПДВ, їх засвідчені копії підля�
гають поверненню до органів доходів і зборів при пер�
шому зверненні платника податку за отриманням
витягу з реєстру платників ПДВ.

 Також зявилися нові бланки:
· реєстраційної заяви платника податку на додану

вартість (форма № 1�ПДВ);
· заяви про анулювання реєстрації платника подат�

ку на додану вартість (форма № 3�ПДВ);
· заяви про реєстрацію сільськогосподарського

підприємства як суб’єкта спеціального режиму об�
кладення податком на додану вартість (форма № 1�
РС);

· заяви сільськогосподарського підприємства про
зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму
обкладення податком на додану вартість (форма №
3�РС);

· запиту про отримання витягу з реєстру платників
податку на додану вартість (форма № 1�ЗВР);

· витягу з реєстру платників податку на додану
вартість (форма № 2�ВР);

· запиту про отримання довідки з реєстру платників
податку на додану вартість (форма № 1�ЗДР);

· довідки з реєстру платників податку на додану
вартість (форма № 2�ДР).

Наказ Міндоходів від 26.01.2014 р. № 26.
Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Знайомтесь: нова форма податкової
накладної

З 1 березня 2014 року платники ПДВ мусити�
муть складати податкові накладні на «міндоході�
вських» бланках. До того ж змінилася не лише
форма, але й правила її заповнення…

Згідно з п. 4 наказу Міндоходів від 14.01.2014 р.,
цей нормативно�правовий акт набере чинності з пер�
шого числа місяця, що настає за місяцем його офіц�
ійного оприлюднення. За інформацією сайта «Офіц�
ійного вісника України», наказ планують опублікува�
ти в цьому виданні 18.02.2014 р. Таким чином, уже
зараз можемо передбачити: нові форма податкової
накладної та Порядок заповнення податкової наклад�
ної (далі — Порядок № 10) запрацюють 01.03.2014 р.

До податкової накладної внесено такі зміни:
· у верхній лівій частині податкової накладної слід

зазначати форму виписки накладної (паперова або
електронна);

· до реквізиту «Порядковий номер» додана ще одна
комірка, в якій буде відображатися код виду діяль�
ності, що передбачає спеціальний режим оподатку�
вання (2 – сільськогосподарські спецрежимники, 3 �
сільськогосподарські підприємства, які відповідають
критерію спецрежимників, але не обрали його, 4 –
переробні підприємства). Якщо платник податку пе�
ребуває на загальному режимі оподаткування, то код
діяльності не заповнюється.

Усі графи податкової накладної, що мають вартісні
показники, заповнюються в гривнях з копійками.

ÏÈÒÀÍÍß-Â²ÄÏÎÂ²Ä²

1. Чи повертати до податкової свідоцтво
єдинника?

Відповідь: Сьогодні податківці не вимагають від
єдинників здавати Свідоцтва платника єдиного
податку. Строк перебування на руках цього доку�
мента не обмежено, як і строк його дії. Однак
бланк Свідоцтва – документ строгої звітності. Тому
його належить здати до податкової при внесенні
змін до Реєстру платників єдиного податку чи під
час одержання витягу з нього. Про цю подію по�
датківці залишать запис у відповідному журналі.

2. Чи сплачувати єдиний податок у місяці
хвороби?

Відповідь: Так. Єдинник першої або другої гру�
пи має сплатити єдиний податок за поточний
місяць авансом не пізніше 20 числа місяця неза�
лежно від власного стану здоров’я. Податок, спла�
чений за місяць хвороби, строк якої підтверджено
листком непрацездатності, буде зараховано в ра�
хунок  сплати єдиного податку в майбутніх періо�
дах.

В податковій накладній вилучені всі посилання на
свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ, оскільки
з 1 січня 2014 р. такі свідоцтва не видаються.

ЄСВ із лікарняних, отриманих єдин�
ником на себе, сплачувати не потрібно

Допомогу від Фонду соцстраху може отримати
підприємець, який сплачує ЄСВ за ставкою 36,6% і
є учасником загальнообов’язкового державного соц�
іального страхування у зв’язку з тимчасовою втра�
тою працездатності. Інакше (коли підприємець спла�
чує ЄСВ за ставкою 34,7%) у разі хвороби він не може
розраховувати на отримання допомоги по непрацез�
датності від Фонду соцстраху.

Якщо єдинник захворів і не може провадити свою
підприємницьку діяльність, йому надається допомо�
га по тимчасовій непрацездатності, починаючи із 6�
го дня непрацездатності за весь період аж до віднов�
лення працездатності.

У листі Міндоходів дійшло такого висновку: фізо�
соба�підприємець у разі укладання договору добро�
вільної участі не сплачує ЄСВ з отриманих за себе
сум допомоги з тимчасової втрати працездат�
ності.

Лист ГУ Міндоходів у м. Києві від 24.12.2013
р. № 2201/І/26�15�17�04�17

Станом на 01.03.2014 р.
слід провести інвентаризацію марок
акцизного податку на спиртні напої

З 01.03.2014 р. ставки акцизного податку на спирт
етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні
напої із 49,49 грн за 1 л 100%�го спирту збільшаться
до 56,42 грн за 1 л 100%�го спирту.

Таке нововведення вплине на зміну суми акцизно�
го податку з одиниці маркованої продукції, тобто на
збільшення суми акцизного податку, зазначеної на
акцизній марці, якою маркується горілчана продук�
ція, а саме призведе до збільшення ціни на алко�
гольні напої.

У зв’язку зі зміною ставок акцизного податку
підприємства, які виробляють алкогольні напої, зо�
бов’язані станом на 01.03.2014 р. провести
інвентаризацію марок акцизного податку. Замов�
лення марок акцизного податку на березень і в по�
дальшому для маркування алкогольних напоїв ви�
робники повинні здійснювати з урахуванням нової
ставки акцизного податку. Інвентаризацію марок ак�
цизного податку станом на 01.03.2014 р. здійсню�
ватимуть і в продавців марок — Головних управлін�
нях Міндоходів в областях.
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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.
Давидкові, у  500 метрах від траси
Київ�Чоп  2 спарених ділянки (20 со�
тин). Одна ділянка  забудована, дру�
га – для перспективного будівницт�
ва. У будинку – 3 окремі кімнати, дві
кухні, ванна, комора, веранда,
підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад,
ловгош, виноградник. Ціна – догові�
рна.

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  (неда�
леко 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.
     Продається земельна дiлянка

пiд забудову 16 сотин у Iванiвцях.
Тел: 050�6948211.

     Продається магазин на авто�
станції. Тел. 095 347 3121
     Продам торгову точку на ринку

“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий бізне.
тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне приміщен�

ня  до 25 кв.м. площею з ремонтом.
Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерційну

діяльність 22 кв. м на вул. Яр Мудро�
го,15�6.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мукачеві

на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщення під

склад 100 кв.м по вул. Крилова, 15�А,
біля елеватора.

Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  торго�

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

Мукачівська кондитерська
фабрика пропонує у довгот�
ривалу оренду офісні, ви�
робничі та допоміжні при�
міщення і територію
підприємства. Конт.тел. 5�
49�68 0503264871

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.
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ÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍß
  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 цег�

ляній пятиповерхівці по вул. Окружній,
2. У квартирі – паркет, пластикові
вікна, засклена лоджія, усі комунальні
зручності. тел. 050 294 82 83 (Міша).
     Продается 2�х комнатная кварти�

ра в 4�х квартирном кирпичном доме
по ул. 26 октября. Застекленный бал�
кон, подвал, место для гаража.

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

Руська  на 4�му поверсі 5�ти поврехо�
вого будинку, 41 кв. м., два балкони,
нове планування, вставлені вікна,
двері, нова електропроводка.  Тел.:
066 024 25 24. (15 тис. у.о.).

      Продається  або розмінюєть�
ся  на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з
доплатою 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, домофон. Ціна 26 тис.
у.о.  Дзвонити 099 946 37 90
      Продається  2�кімн. квартира  у

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

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

     Продається 2�кімн . кварти�
ра  (62 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.

Т. 095�4604332, 0954751346.

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

Звертатися 0501719817.

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

Зверт. по тел.  096 639 06 96.

     Продається недорого невеликий
будиночок у Мукачеві. Дзвонити 095�
137�70�56.
     Продається будинок цегляний у два

поверхи (80 вiдсоткiв готовностi) на
центарльнiй вулицi  с.Iванiвцi (5 км вiд
Мукачева). Цiна за домовленiстю.

Тел. 099�7323657.
     Продається будинок в Мукачеві  на

вул. Люби Шевцової. Пл.75 кв.м, га�
раж, літня кухня, усі комунікації, госпо�
дарські прибудови, зем. ділянка 5 со�
тин.тел.0993094492
     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 кух�
ня, господарськi прибудови, 5 сотин
землi. Цiна по домовленостi. Зверта�
тися: 099�3094492.

     Продається будинок на вул.
Ів. Франка пл. 100 кв. м.,   6 сотин
землі. Ціна за домовленістю.
Тел. 0955128177

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

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

     Продам, або здам у найм
умебльований будинок в с. Клю�
чарки сімейній парі на договірних
умовах. Звертатися 050�
2733765.

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

     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 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

Здам в оренду на вул. Яр. Муд�
рого (ближче до центру міста) оф�
існе приміщення 45 кв. м. на друго�
му поверсі 2 кабінети з  кондиціо�
нерами та коморка (придатне під
будь�який  вид діяльності) за ціною
2000 грн. на місяць.

Тел. 0663858222

     Продається б/у письмен�
ный стол. Тел.: 2�23�14.

  Êóïëþ

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 пре�
делами села Коропец., 2 км до
г.Мукачева. 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 на тривалий строк
3�кімнатна квартира  (умебльована з
побутовою  технікою) на Першотрав�
невій набережній.

Зверт. 0661253955.
     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. 066 532 74 79.

     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 перли�
та в особняках и квартирах
этажных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

     Продається стіл�тумба, газо�
вий конвектор,сервіз столовий,
сервіз чайний, масляний обігрівач
1 КВт. Тел.: 066 176 63 70.

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

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 бувший у корис�

туванні диван. Довідки тел. 2–14–
98

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ категорії «Д»

та автослюсар.

Тел.: 050-5463088.
.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ ГОЛОВНИЙ

БУХГАЛТЕР З ДОСВІДОМ
РОБОТИ.

Тел.:050 5048634

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)

     Продається корова “кар�
патська бура” тільна 3�ма те�
лятами (молочна) та теличка
1�річна, тільна.

Тел.: 050 211 65 66

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

БАРМЕНИ
 ТА ОФІЦІАНТИ

Тел.: 095 145 43 16

     Продаються: сталь листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба газо�
ва 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 топ�
ка, бачок, духовка). Т.: 066 822
70 07.

     Продається колючий дріт 3
бухти по 50 м. Звертатися по
тел.:066 052 92 76.

Здається приміщення під
масажний кабінет в центрі
міста. Звертатися по тел.:
050 9369849, 050 560 05 75

     Продається дублянка чор�
но�червоного кольору. Натураль�
на. Розмір 36�38, на ріст 165�
175. В дуже хорошому стані. Теп�
ла. З великим комірем. Ціна 1750
грн. Тел.: 050 8855557.

     Продається телевізор
SONY, модель KV�29C1D
TRINITRON COLOR. Виробник Ан�
глія. Практично новий. Ціна 1000
грн. Діагональ 68 см.

Тел.: 050 8855557

     Продається чоловіча демі�
сезонна шкіряна куртка з черво�
но�білими вставками. В хорошо�
му стані. Розмір XXL. Ціна 1545
грн. Тел.: 050 8855557

Комплексний ремонт квартир
та офісів за доступними цінами
(шпаклівка, фарбування, гіпсо�
картон, плитка). тел.0955771283



Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999927 ëþòîãî  2014 ð.

8 (1010)8 (1010)8 (1010)8 (1010)8 (1010)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

1) Продається будинок по вул. Кубанська, пл. 125 м.кв., 6
сот землі,  потребує ремонту, ст. ціна 47000 у.од. Тел.
0661543416

2) Продається земельна ділянка 7 сот (14*50) по вул. Чер�
воноармійська, позаду 7 училища, тел. 0661543416

3) Терміново продається земельна ділянка 15 сот (20*75) в
с.Павшино, є фундамент, гарне розташування, поруч новобу�
дови, ст. ціна 12000 у.од.  тел. 0509425800

4) Продається земельна ділянка 10 сот в с. Павшино біля
АЗС "Маркет" поруч траса, ст. ціна 9500 у.од. тел. 0661543416

5) Терміново продається 3 км. квартира пл.58 м.кв., 5 по�
верх по вул. Закарпатська, середній стан, ст. ціна 22000 у.од.
0661543416

6) Продається 2 км. квартира на 2 поверсі в р�ні Пентагон,
автономне опалення, металопластикові вікна, ст. ціна 30000
у.од., торг.  тел. 0661543416

7) Продається земельна ділянка 15 сот з нежилим при�
міщенням по вул. Миру, ст. ціна 65000 у.од. тел. 0509425800

8) Продаються складські приміщення пл. 1200 м.кв. по вул.
Пряшівська об'їзна на ділянці 39 сот( земля в оренді)  ст. ціна
22000 у.од. тел. 0661543416

9) Продається земельна ділянка 10 сот в с. Н.Коропець
мальовниче місце, під лісом, поруч новобудови, є газ, елект�
рика,  ст. ціна 12000 у.од. торг, 0509425800

10)Здаються в оренду офісні приміщення по вул. Пушкіна
пішохідна зона ( у дворі )пл. 30 м.кв., та 45 м.кв. 0509425800

11)Здається або продається павільон на ринку ГІД пл. 32
м.кв., розгляну всі варіанти, тел. 0509425800

12)Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

13)Продається цегляний напів особняк 60 кв.м., 7 сот землі,
що потребує ремонту в  с. Ключарки  при центральній дорозі,
ст. ціна 9500 у.од. тел. 0661543416

14)Терміново продається кімната пл..16 м. кв, в гуртожитку,
(приватна власність) , в кімнаті є вода, каналізація. Ст..ціна
5500 ум.од. можливий торг. Тел..0661543416

15)Терміново продається  гараж в кооперативі "Жигулі", по
вул.Павліка Морозова. Гараж великий, утеплений,об лашто�
ваний, знизу великий підвал.ст.ціна 3000 ум.од, можливий торг.
тел. 0509425800

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

�водiй автомашини "КАМАЗ", "МАЗ�МАН" категорiя
� C, Е.

�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,
кранiв);

�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення
або ПТУ);

�формувальники  залiзобетонних виробiв;
�рамник (пилорами Р�63);
�рамник стрiчковоє пили;
�електрогазозварник  ручного зварювання;
�машинiст  козлового, мостового, баштового кранiв;
�стропальник (посвiдчення);
�iнженер виробничо�планового вiддiлу (освiта – вища,

стаж роботи).Квалiфiкацiя за дипломом – iнженер�тех�
нолог, iнженер�будiвельник);

�iнженер�технолог дервеообробної дiльницi (освiта
вища, стаж роботи); квалiфiкацiя за дипломом – iнженер
лiсового господарства);

�головний бухгалтер, бухгалтер (освiта – вища, стаж
роботи), квалiфiкацiя  за дипломом – бухгалтерський
облiк, програма � 1с).

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

завод ЗБВіК біля переїзду.

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

УВАГА: ВИКИДИ!
ТОВ « Іва�Транс» має намір отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Заува�
ження від громадських організацій та окремих громадян
можуть надсилатися протягом 30 календарних днів на
адресу Мукачівського міськвиконкому : м.Мукачево,вул.
Пушкіна ,2 , тел.2�20�27
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, Ç ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
07.20 Òåìà äíÿ. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.30 Åðà á³çíåñó.
07.50 Øâèäêèé ñí³äàíîê. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
09.55, 17.25 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó". 10.45 Ò/ñ "Ìîí-
òåÊð³ñòî". 11.35 Íå â³ð õóäîìó
êóõàðþ. 12.00, 18.55, 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Ïðàâî íà
çàõèñò. 12.30 Ðîÿëü â êóùàõ.
13.05 Êðîê äî ç³ðîê. 13.45 Äè-
òÿ÷èé ôåñòèâàëü "Ñâÿòî äèòÿ-
÷èõ ìð³é". 14.40 Â³êíî â Àìå-
ðèêó. 15.15 Euronews. 15.20,
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.35 Äî 80-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íà-
ðîäæåííÿ Þ.Ãàãàð³íà. Ä/ô
"Þ.Ãàãàð³í. Çàñòåðåæåííÿ
äîë³". 15.55 Äîðîñë³ ³ãðè. 16.50
ßê öå?. 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñ-
ïåêòèâà. 19.20 Ñï³âàº ²âàí Ïî-
ïîâè÷. 19.40, 21.40 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåð-
äåöü". 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.00 Ï³äñóìêè. 23.45
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.05 Õ/ô
"Çà ùàñòÿì". 01.20 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30 "ÒÑÍ" 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.10 Õ/ô "Ä³äè-
ðîçá³éíèêè" (1). 11.00 Õ/ô
"1+1". 13.05 Õ/ô "Íåñïîä³âà-
íà ðàä³ñòü". 16.45, 04.10 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1).
20.15 Ò/ñ "¥þëü÷àòàé 2" (1).
22.15, 02.00 "Ãðîø³". 23.45,
04.35 Ò/ñ "Êàñë - 2" (2). 00.40,
02.50 Õ/ô "Ñåð³éíà êîõàíêà"
(3).

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Òåðîð ëþáîâ'þ".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20, 12.25 Õ/
ô "Äâà ²âàíè". 13.40 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.35 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.30 "Æäè ìåíÿ". 18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 03.15 "Ïîäðî-
áèö³". 20.35, 03.50 Ò/ñ "Ñåðà-
ô³ìà Ïðåêðàñíà". 23.55 Ò/ñ
"Ïåòðîâè÷". 01.45 Õ/ô "Á³äíà
Liz"

 ICTV
05.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.40 Ñâ³òàíîê. 06.45, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 07.40
Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 10.05 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30, 13.00 Ò/
ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.05 Õ/ô
"Âîëîäàð áóð³". 16.35 Õ/ô
"Ê³íåöü ñâ³òó". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàé-
îí-2". 21.55, 03.50 Ñâîáîäà
ñëîâà. 23.45 Õ/ô "Ðàéîí ¹9"
(2). 01.40 Ò/ñ "Ê³ñòêè". 02.20
Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó ñïèñêó". 03.05
Ïðî-Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.00 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" .  08.45
"Æèòè çäîðîâî!". 09.45, 16.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷".  10.15
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45, 02.00 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20 "×àñ
îá³äàòè!". 13.15 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè".  13.40 "Ñë³ä".
14.15 "Âîíè òà ìè". 15.05 "Ó
íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 17.00, 00.10 "Íàîäèíö³ ç
óñ³ìà".  17.55, 01.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" .  19.00 "×àñ".
19.30, 02.50 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.25 Ò/ñ "×îðí³ ê³øêè". 22.10
"Ïîçíåð". 23.05 Í³÷í³ íîâèíè.
23.15 "Ðèììà Ìàðêîâà. Õà-
ðàêòåð íå öóêîð, äóøà - ðàô³-
íàä"

ÑÒÁ
05.10 "×óæ³ ïîìèëêè. Òðèð³÷-
íèé îáâèíóâà÷". 05.55 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Áèòâà çà ä³òåé". 06.50,
16.00 "Âñå áóäå äîáðå!". 08.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.25 Õ/ô "Ñïîêóòà"(1).
12.05, 20.00, 23.20 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 13.00,
01.25 "ÌàñòåðØåô - 2". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Õ/
ô "Ìàìà-äåòåêòèâ"(1). 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 5". 00.15
"Îäèí çà âñ³õ". 03.55 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.

07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10
Ò/ñ "ßêùî òè íå ç³ ìíîþ" (1).
13.00, 17.25 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
16.00, 03.40 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.30,
04.25 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 20.10 Ò/ñ "Øàìàí-2" (1).
22.00, 03.10 Ïîä³¿ äíÿ. 22.30 Õ/
ô "Ãëàä³àòîð" (2). 01.40 Õ/ô
"Áèòâà íà íîæàõ". 05.05
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.55
Ì/ñ "Ðóñàëîíüêà" (1). 09.20
ªðàëàø. 09.45 Îäíà çà âñ³õ.
12.10 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 13.05
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà - âî¿í"
(1). 14.00 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþ-
áèòü" (1). 15.00, 19.00 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 16.00 Áîãèíÿ øîï³-
íãó. Ïîâåðíåííÿ. 17.00, 20.00
Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.00 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 21.00 Êðà¿íà Ó. 21.55 6
êàäð³â. 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 23.15 Äóðíºâ+1. 23.45 Ìåæ-
äó íàìè. 00.45 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 01.30 Ò/ñ "Äºòêà" (2).
02.15 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 03.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó

 «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 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿ-
ãàº". 12.25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - Äîê/c. 14:00 - Ì/
ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê/c. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 -
Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19.25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 - Õ/ô.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 - "
Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë

06.10, 06.55 Kids Time. 06.15
Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ". 06.35
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00 Ï³äéîì.
08.00 Ò/ñ "Â³îëà Òàðàêàíîâà".
09.00, 17.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 15.10 Õ/ô "Îäèíîãî
ðàçó ó Âåãàñ³". 18.00 Àáçàö!.
19.00, 23.55 Ðåïîðòåð. 19.05 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 20.00 Ðåâ³çîð.
22.35 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì.
00.00 Õ/ô "Çàãóáëåíå ìàé-
áóòíº" (2). 01.45 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 01.50, 03.10 Çîíà íî÷³.
01.55 ×åìï³îí ÷åìï³îí³â. 02.10
Ä³àëîãè Â. Ñ³ëüâåñòðîâ. 03.15
Ìåäèöèíà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. 03.25
Ñëîâî ³ ç³ëëÿ. 03.40, 04.15 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 4 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25
Êðà¿íà on-line. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 07.50 Øâèäêèé ñí³äàíîê.
08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00, 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Ò/ñ "Ìîí-
òåÊð³ñòî". 11.35 Ñâ³òëî. 12.10,
18.55, 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 13.25 Äî
200-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ò.Øåâ÷åíêà. Õ/ô "Êàï³òàíøà".
15.15 Euronews. 15.35, 05.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.50
"Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñü-
êîþ. 16.30 Ñïåöïðîåêò "Æèâà
äóøà ïîåòîâà ñâÿòàÿ...". Íîâà
ï³ñåííà Øåâ÷åíê³àíà. 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 19.35,
21.40 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Ìå-
ëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü". 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.45 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 00.05 Õ/ô "Áëàãî÷åñòèâà
Ìàðòà" 1 ñ.. 01.20 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ. 02.20 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-
áàòþê. 03.10 Êîíòðîëüíà ðîáî-
òà. 03.30 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.35, 04.55 "ÒÑÍ"
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.10, 20.15 Ò/ñ "¥þëü÷à-
òàé 2" (1). 10.50, 11.50, 00.40,
01.35 Ò/ñ "Ãðîìîâè - 2". 12.50
"Íå áðåøè ìåí³ - 4". 13.50,
02.25 Ò/ñ "Ñïðàâà ë³êàð³â".
14.45, 04.05 "Êðàñóíÿ çà 12 ãî-

äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 11:50 - Äîê/c. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
"Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/c. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/c  . 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà
. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î".
21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/
ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
06.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
06.35 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00
Ï³äéîì. 08.00 Ò/ñ "Â³îëà Òàðà-
êàíîâà". 09.00, 17.05 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 09.50 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè". 15.10 Õ/ô
"Âæå õòî á ãîâîðèâ-3". 18.00
Àáçàö!. 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð.
19.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 22.00 Õ/
ô "Ñóò³íêè" (2). 00.20 Õ/ô "Ïî-
ö³ëóíîê âàìï³ðà" (2). 02.00,
02.55 Çîíà íî÷³. 02.05 Äå òè,
Óêðà¿íî?. 03.00 Ï³ä çíàêîì
á³äè. 03.45, 04.10 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 03.50 Òàñÿ

ÑÅÐÅÄÀ, 5 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00, 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.00
Ïðÿìå âêëþ÷åííÿ ç Êàá³íåòó
ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 10.20 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî". 11.20 Óêðà¿íñü-
êà ï³ñíÿ. 12.10, 18.50, 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Ïðåì'ºðà.
Ä/ô "Ãðèã³ð Òþòþííèê. Äîëÿ"
ô.1. 13.25 Ñïåöïðîåêò "Æèâà
äóøà ïîåòîâà ñâÿòàÿ...". Ñâ³ò
ïîåç³¿. Ò.Øåâ÷åíêî. 13.50 Øëÿõ
äî ×åìï³îíàòó ñâ³òó Ô²ÔÀ 2014
Áðàçèë³ÿ. 14.35 Euronews.
14.45, 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.00 ÏÀÐËÀ-
ÌÅÍÒÑÜÊ² ÑËÓÕÀÍÍß Ó ÂÅÐ-
ÕÎÂÍ²É ÐÀÄ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ. 18.05
Ïðî ãîëîâíå. 18.35 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 19.20 Star-øîó.
20.55 Ìåãàëîò. 21.45 Êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà "Íàö³îíàëü êîëåê-
òèâè - Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó".
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.45 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 00.05 Õ/ô "Áëàãî-
÷åñòèâà Ìàðòà" 2 ñ.. 01.20 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ. 02.30 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî!. 03.15 Äî-
ðîñë³ ³ãðè

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.40, 04.50 "ÒÑÍ"
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.10, 20.15 Ò/ñ "¥þëü÷à-
òàé 2" (1). 10.55, 11.55, 00.45,
01.40 Ò/ñ "Ãðîìîâè - 2". 12.55,
03.15 "Íå áðåøè ìåí³ - 4".
13.55, 02.30 Ò/ñ "Ñïðàâà
ë³êàð³â". 14.45, 04.05 "Êðàñó-
íÿ çà 12 ãîäèí - 2". 15.40 Ò/ñ
"Ñâàòè - 4" (1). 16.45, 05.05
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Àñ³" (1). 22.15 "×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ - 3". 23.55 Ò/ñ "Êàñë - 2" (2)

IÍÒÅÐ
05.25, 23.00 Ò/ñ "Ïåòðîâè÷".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20 Ò/ñ "Ïî-
âåðíåííÿ Ìóõòàðà-2". 11.20,
12.25, 17.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.55
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 18.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.50 "Ïîäðî-
áèö³". 21.00 Ôóòáîë. Çá³ðíà Óê-
ðà¿íè - Çá³ðíà ÑØÀ. 00.55 Õ/ô
"Åë³çàáåòòàóí" (2). 03.45 Ò/ñ
"Ñåðàô³ìà Ïðåêðàñíà"

 ICTV
05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.20 Ôàêòè. 05.45 Ñâ³òàíîê.
06.50, 16.55 Ò/ñ "Îïåðè".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05, 14.00 Àíåêäîòè ïî-óê-
ðà¿íñüêè. 10.25, 13.00 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.10 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â.

äèí - 2". 15.40 Ò/ñ "Ñâàòè - 4"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 22.15, 03.10
Ðåàë³ò³-øîó "Ñ³ì'ÿ". 23.50 Ò/ñ
"Êàñë - 2" (2). 05.15 "Òåëåìà-
ãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25, 23.55 Ò/ñ "Ïåòðîâè÷".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20 Ò/ñ "Ïî-
âåðíåííÿ Ìóõòàðà-2". 11.20,
12.25, 17.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.55
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 18.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 03.25 "Ïîäðî-
áèö³". 20.35, 04.00 Ò/ñ "Ñåðà-
ô³ìà Ïðåêðàñíà". 01.40 Õ/ô
"Öèâ³ëüíèé ïîçîâ" (2)

 ICTV
05.20 Ôàêòè. 05.45 Ñâ³òàíîê.
06.50, 16.50 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 14.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25,
13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.10 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â. Ìåíòè-5". 15.00,
20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí-2".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 21.55 Ò/ñ
"Ë³ñíèê". 23.45 Õ/ô "Ïî÷àòîê"
(2). 02.15 Õ/ô "Ì³ëüéîíåð ³ç
íåòð³â" (2). 04.05 Ò/ñ "Ê³ñòêè".
04.45 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó ñïèñêó"

ÎÐÒ
08.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.45 "Æèòè çäîðîâî!". 09.45,
16.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45, 02.00 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20 "×àñ
îá³äàòè!". 13.15 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.40 "Ñë³ä". 14.15
"Âîíè òà ìè". 15.10 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.00,
00.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.55,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30, 02.50 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.25 Ò/ñ "×îðí³
ê³øêè". 22.10 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
22.50 Í³÷í³ íîâèíè. 23.00 "Ëà-
ðèñà Ëóæèíà. "Âîíà áóëà â Ïà-
ðèæ³"

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè."Ì³é áàòü-
êî - ìàí³ÿê!". 06.05 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Âèïðîáóâàííÿ áåç-
ä³òí³ñòþ". 06.55, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.50, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.20 Õ/ô "Äîìîïðàâèòåëü"(1).
12.05, 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 12.55, 00.15
"ÌàñòåðØåô - 2". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 19.05 "Ìîÿ
ïðàâäà. Áîðèñ Ìî³ñåºâ. Êàçêè
äëÿ äîðîñëèõ". 20.55 Õ/ô
"Ìàìà-äåòåêòèâ"(1). 22.25 "Êî-
õàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 02.55
Í³÷íèé åô³ð

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 3"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00, 20.10 Ò/ñ "Øà-
ìàí-2" (1). 11.50 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 15.00, 23.20 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (1). 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.30
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
22.00, 02.10 Ïîä³¿ äíÿ. 00.20 Ò/
ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (2).
02.40 Õ/ô "Ãëàä³àòîð" (2)

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 06.50 Ì/ñ
"Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.55 Ì/ñ "Ðóñà-
ëîíüêà" (1). 09.20 ªðàëàø.
09.45, 21.00 Êðà¿íà Ó. 12.10
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 13.05 Ò/ñ
"Êñåíà - ïðèíöåñà - âî¿í" (1).
14.00 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþáèòü"
(1). 15.00, 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 16.00 Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïî-
âåðíåííÿ. 17.00, 20.00 Ò/ñ "Êóõ-
íÿ" (1). 18.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
21.55 6 êàäð³â. 22.50 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 23.45 Ìåæäó
íàìè. 00.45 Ò/ñ "Çàêðèòà øêî-
ëà" (2). 01.30 Ò/ñ "Äºòêà" (2).
02.15 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 03.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ"
(ïîâòîð). 11.05- Ïðîãíîç ïîãî-

Ìåíòè-5". 15.05, 20.05 Ò/ñ
"×óæèé ðàéîí-2". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 21.55 Ò/ñ "Ë³ñíèê".
23.45 Õ/ô "Ì³ñòî çëîä³¿â" (2).
01.50 Õ/ô "Ïî÷àòîê" (2). 04.10
Ò/ñ "Ê³ñòêè". 04.50 Ò/ñ "Ó ÷îð-
íîìó ñïèñêó"

ÎÐÒ
08.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.45 "Æèòè çäîðîâî!". 09.45,
16.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45, 02.00 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20 "×àñ
îá³äàòè!". 13.15 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.40 "Ñë³ä". 14.15
"Âîíè òà ìè". 15.10 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.00,
00.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.55,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30, 02.50 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.25 Ò/ñ "Ìà-
íåêåííèöÿ". 22.25 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 22.55 Í³÷í³ íîâèíè.
23.05 "Òðè æèòòÿ ªâãåíà
ªâñòèãíººâà"

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè. Çàøìîðã
äëÿ íàðå÷åíîãî". 06.00 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Ïåðøå êîõàííÿ ç³ðîê-
3". 06.45, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.20 "Ìîÿ
ïðàâäà. Áîðèñ Ìî³ñåºâ. Êàçêè
äëÿ äîðîñëèõ". 10.15 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 12.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 12.50, 00.40 "ÌàñòåðØåô
- 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 19.50 Õ/ô "Ìàìà-äåòåê-
òèâ"(1). 22.25 "Õàòà íà òàòà".
03.25 Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00

Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.

09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Ò/ñ

"Ñë³ä" (1). 10.00, 20.10 Ò/ñ

"Øàìàí-2" (1). 11.50, 04.05

Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.00 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1). 16.00,

02.40 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/

ñ "Ñàøêà" (1). 19.30, 03.25

Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".

22.00, 02.10 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20

Ò/ñ "ÎÑÀ" (2). 00.20 Ò/ñ "Ìåí-

òîâñüê³ â³éíè 7" (2)

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 06.50 Ì/ñ
"Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.55 Ì/ñ "Ðóñà-
ëîíüêà" (1). 09.20 ªðàëàø.
09.45 Îäíà çà âñ³õ. 12.10 Äàé-
îø ìîëîäüîæ!. 13.05 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.00
Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1).
15.00, 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.00 Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïîâåð-
íåííÿ. 17.00, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ"
(1). 18.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
21.00 Êðà¿íà Ó. 21.55 6 êàäð³â.
22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
23.45 Ìåæäó íàìè. 00.45 Ò/ñ
"Çàêðèòà øêîëà" (2). 01.30 Ò/ñ
"Äºòêà" (2). 02.15 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
03.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
11:50 - Äîê/c. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/c .
14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
c. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/c  . 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:25 -  "Ñïîðò ×àñ". 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà   . 20.00 - "Ìàºø ïðà-
âî" . 20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 -  "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ.
22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15
Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ". 06.35
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00 Ï³äéîì.
08.00 Ò/ñ "Â³îëà Òàðàêàíîâà".
09.00, 17.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³

ðàçîì". 14.40 Õ/ô "Ñóò³íêè".
18.00 Àáçàö!. 19.00, 00.20 Ðå-
ïîðòåð. 19.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
22.00 Õ/ô "Ñóò³íêè. Ñàãà. Ìî-
ëîäèê" (2). 00.25 Õ/ô "²íôîð-
ìàòîð!". 02.10 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.15, 03.00 Çîíà íî÷³.
02.20 Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàð-
òèíè. 02.35 Ïòàõè ãí³çäà Ìàð³¿.
03.05 ×îðíèé êîë³ð ïîðÿòóíêó.
03.30 Âîëÿ â³äõîäèòü ç áîÿìè.
03.45, 04.20 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 03.50 Êíÿãèíÿ Îëüãà. 04.00
Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Íå âäàð-
òå æ³íêó íàâ³òü êâ³òêîþ. 04.45
Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè
Øåôà
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06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà.
07.25 Êðà¿íà on l ine.  07.30
Åðà á³çíåñó. 07.50 Øâèäêèé
ñí³äàíîê. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðà-
äè. 08.45 Êîðèñí³  ïîðàäè.
09.00, 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.30 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî".
11.35 Êíèãà.ua. 12.10, 18.55,
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30 Ïðå-
ì'ºðà. Ä/ô "Ãðèãîð Òþòþííèê.
Äîëÿ" ô.2. 13.25 Á³àòëîí. Êó-
áîê ñâ³òó. Ñïðèíò (÷îë.). 15.15
Euronews. 15.25, 05.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò.  Àãðîñåêòîð. 15.45
Áëèæ÷å äî íàðîäó. 16.25 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (æ³í.).
17.55 Òàðàñ Øåâ÷åíêî â Ïå-
òåðáóðç³ .  18.40 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 19.25 Äî 200-
ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåíÿ
Ò.Øåâ÷åíêà. Ä/ô "Ãåí ñâîäè".
20.00 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Íàö³îíàëü êîëåêòèâè - Òàðà-
ñîâ³ Øåâ÷åíêó". 21.40 "Íàäâå-
÷³ð 'ÿ" ç Ò.  Ùåðáàòþê. 22.45
Ñï³âàº ²âàí Ïîïîâè÷. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.45 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.05 Õ/ô "Êëóá æ³íîê"
1 ñ. .  01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
02.20 Äîðîñë³ ³ãðè

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.30 "ÒÑÍ" 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.10, 20.15 Ò/ñ "¥þëü÷àòàé 2"
(1). 10.50 Ò/ñ "Ãðîìîâè - 2".
11.50, 12.50, 00.35, 01.25 "Íå
áðåøè ìåí³ - 4". 13.50, 02.15 Ò/
ñ "Ñïðàâà ë³êàð³â". 14.45, 03.00
"Êðàñóíÿ çà 12 ãîäèí - 2". 15.40
Ò/ñ "Ñâàòè - 4" (1). 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1).
22.15, 03.45 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 23.45, 04.35 Ò/ñ "Êàñë -
2" (2). 05.20 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.20, 23.55 Ò/ñ "Ïåòðîâè÷".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20 Ò/ñ "Ïî-
âåðíåííÿ Ìóõòàðà-2". 11.20,
12.25, 17.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.55
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 18.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.35, 03.10 Ò/ñ "Ñåðàô³ìà
Ïðåêðàñíà". 01.40 Õ/ô "Ì³ñöå
íà öâèíòàð³" (2)

 ICTV
05.20 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.50, 16.55 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 14.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25,
13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.15 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â. Ìåíòè-5". 15.10,
20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí-2".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 21.55 Ò/ñ
"Ë³ñíèê". 23.45 Õ/ô "Ìîòîðîø-
íî ãîëîñíî ³ íåñàìîâèòî áëèçü-
êî" (2). 01.55 Õ/ô "Çàë³çíà ëåä³"
(2). 03.30 Ò/ñ "Ê³ñòêè". 04.10 Ò/
ñ "Ó ÷îðíîìó ñïèñêó". 04.55
Ïðî-Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
08.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.45 "Æèòè çäîðîâî!". 09.45,
16.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45, 02.00 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20 "×àñ
îá³äàòè!". 13.15 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.40 "Ñë³ä". 14.15
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ãîâîðÿòü". 15.00, 23.20 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (1). 16.00, 02.40 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
19.30, 03.25 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 22.00, 02.10 Ïîä³¿
äíÿ. 00.20 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 7" (2). 05.40 Ñð³áíèé
àïåëüñèí

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 06.50 Ì/ñ
"Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.55 Ì/ñ "Ðó-
ñàëîíüêà" (1). 09.20 ªðàëàø.
09.45 Â³òàëüêà. 12.10 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 13.05 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.00 Ò/ñ
"Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1). 15.00,
19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.00
²êîíà ñòèëþ. 17.00 Ï³â öàðñòâà
çà êîõàííÿ. 18.00 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 20.00 Õ/ô "Çàâòðà íå
ïîìðå í³êîëè" (2). 22.25 6
êàäð³â. 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 23.45 Ìåæäó íàìè. 00.45
Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 01.30
Ò/ñ "Äºòêà" (2). 02.15 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
03.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î" . 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 12.00 - Äîê/c. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ì/ô. 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/c. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/c. 17.50 -
Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 - "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ .
22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15
Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ". 06.35
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00 Ï³äéîì.
08.00 Ò/ñ "Â³îëà Òàðàêàíîâà".
09.00, 17.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.50, 19.05 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 14.45 Õ/ô "Ñóò³íêè.
Ñàãà. Çàòüìàðåííÿ" (2). 18.00
Àáçàö!. 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð.
22.00 Õ/ô "Ñóò³íêè. Ñàãà.
Ñâ³òàíîê: ×àñòèíà 1" (2). 00.10
Õ/ô "Ñóò³íêè. Ñàãà. Ñâ³òàíîê:
×àñòèíà 2" (2). 01.55, 02.55,
03.50 Çîíà íî÷³. 02.00 Íàðîä-
æåííÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî. 03.00
Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì
Äðóãèé). 03.55 Çèìà íàä³¿.
04.20 Êè¿â íà ìåæ³ ñòîë³òü.
04.50, 05.45 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.55 ²âàí Ôðàíêî

ÑÓÁÎÒÀ, 8 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

09.05 Ïàðàë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Á³àò-
ëîí (æ³í.÷îë.). 13.05 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äó-
âàííÿ (÷îë.). 13.45 Ïðàâîñëàâ-
íèé â³ñíèê. 14.20 Á³àòëîí. Êó-
áîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàí-
íÿ (æ³í.). 15.10 Àðì³ÿ. 15.20
Ìîìåíòè æèòòÿ. 16.25 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 17.15 Â ãîñòÿõ
ó Ä.Ãîðäîíà. 18.05 Óêðà¿íñüêèé
àêöåíò. 18.35 Ñïåöïðîåêò
"Æèâà äóøà ïîåòîâà ñâÿòàÿ..."
Õ/ô "Òàðàñ Øåâ÷åíêî. Çà-
ïîâ³ò". 20.55 Ìåãàëîò. 21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ïà-
ðàë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.35 Áåç öåíçóðè. 22.00
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Çàâò-
ðà. PRO. 23.40 Õ/ô "Çèìîâà
âèøíÿ". 01.35 "Íàùàäêè" ç
Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåí-
êîì. 02.35 Ðîÿëü â êóùàõ

Êàíàë «1+1»
06.15, 19.30 "ÒÑÍ" 07.00 "Õòî
òàì?". 08.05, 08.30 Ì/ñ "Êî-

"Âîíè òà ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.00,
00.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.55,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30, 02.50 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.25 Ò/ñ "Ìà-
íåêåííèöÿ". 22.25 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 22.55 Í³÷í³ íîâèíè.
23.05 "Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà.
Ç³ðêà êîñì³÷íîãî ùàñòÿ"

ÑÒÁ
05.10 "×óæ³ ïîìèëêè. Áåç ãîëî-
âè â³ä êîõàííÿ". 05.50 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Êóäè çíèêàþòü ç³ðêè".
06.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 10.05 Õ/ô "Íå
ìîæó ñêàçàòè "ïðîùàâàé"(1).
11.50 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 12.40, 00.15 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 19.50 Õ/ô "Ìàìà-äå-
òåêòèâ"(1). 22.25 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà". 03.15 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 4"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00, 20.10 Ò/ñ "Øà-
ìàí-2" (1). 11.50, 04.05 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.00 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (1). 16.00, 02.40 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
19.30, 03.25 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 22.00, 02.10 Ïîä³¿
äíÿ. 23.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (2). 00.20
Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (2).
04.55 Ñð³áíèé àïåëüñèí

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 06.50 Ì/ñ
"Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.55 Ì/ñ "Ðóñà-
ëîíüêà" (1). 09.20 ªðàëàø.
09.45, 21.00 Êðà¿íà Ó. 12.10
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 13.05 Ò/ñ
"Êñåíà - ïðèíöåñà - âî¿í" (1).
14.00 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþáèòü"
(1). 15.00, 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 16.00 Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïî-
âåðíåííÿ. 17.00, 20.00 Ò/ñ "Êóõ-
íÿ" (1). 18.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
21.55 6 êàäð³â. 22.50 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 23.45 Ìåæäó
íàìè. 00.45 Ò/ñ "Çàêðèòà øêî-
ëà" (2). 01.30 Ò/ñ "Äºòêà" (2).
02.15 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 03.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î" . 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïî-
âòîð). 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
11:50 - Äîê/c. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðà-
âî". 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ" (ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/c. 16.20 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
c. 17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 -  Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15
Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ". 06.35
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00 Ï³äéîì.
08.00 Ò/ñ "Â³îëà Òàðàêàíîâà".
09.00, 17.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.50 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 14.40 Õ/ô "Ñóò³íêè.
Ñàãà. Ìîëîäèê" (2). 18.00 Àá-
çàö!. 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð.
19.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 22.00 Õ/
ô "Ñóò³íêè. Ñàãà. Çàòüìàðåí-
íÿ" (2). 00.20 Õ/ô "Éîãî êëèêà-
ëè Âîðîí" (2). 01.50, 04.30
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.55,
02.50 Çîíà íî÷³. 02.00 Ðàéñüê³
ñàäè ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî.
02.20 Ç ïîëîíó íà âîëþ. 02.35
Îñòàíí³ ëèöàð³. 02.55 Âèùå
íåáà. 03.20 Îñòàíí³é ëîöìàí.
03.35, 04.00 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 03.40 Óñì³øíèê. 04.35
Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè
Øåôà
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07.50 Øâèäêèé ñí³äàíîê.

08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45

Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00, 21.00

Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Ò/ñ "Ìîí-

òåÊð³ñòî". 11.30 Äî 200-ð³÷÷ÿ

â³ä äíÿ íàðîäæåíÿ Ò.Øåâ÷åí-

êà. Ä/ô "Ãåí ñâîäè". 12.10,

17.25, 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.

12.25 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 13.25

Óêðà¿íñüêîãî ðîäó. 13.45 Ñïåö-

ïðîåêò "Æèâà äóøà ïîåòîâà

ñâÿòàÿ": Õ/ô "Íàçàð Ñòîäîëÿ".

15.15 Euronews. 15.35, 05.50

Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.50

Ñïåöïðîåêò "Æèâà äóøà ïî-

åòîâà ñâÿòàÿ..." Àðõ³âè...Ëþäè.-

..Äîë³... Ò.Øåâ÷åíêî (Â³äîìèé

³ íåâ³äîìèé). 17.15 Ô³íàíñîâà

ïåðñïåêòèâà. 18.00 Öåðåìîí³ÿ

â³äêðèòòÿ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð.

20.40 Ñïåöïðîåêò "Æèâà äóøà

ïîåòîâà ñâÿòàÿ..." Ñâ³ò ïîåç³¿.

Òàðàñ Øåâ÷åíêî. 21.40 Ôîëüê-

music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-

êóíäà óäà÷³. 23.00 Ï³äñóìêè.

23.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.00

Õ/ô "Êëóá æ³íîê" 2 ñ.. 01.20

Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàä-

öÿòêà". 02.30 Ä/ô "Ñïðàâæíÿ

Æàííà, ôàëüøèâà Æàííà".

03.20 Ðîÿëü â êóùàõ

   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 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.10 Ò/ñ
"¥þëü÷àòàé 2" (1). 10.50, 01.35,
02.25 Ò/ñ "Ãðîìîâè - 2". 11.50,
12.50, 03.15 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 13.50, 04.05 Ò/ñ "Ñïðàâà
ë³êàð³â". 14.45, 04.50 "Êðàñóíÿ
çà 12 ãîäèí - 2". 15.45 Ò/ñ "Ñâà-
òè - 4" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 20.15
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 20.50
"Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013". 22.45
"Ñóïåðãåðî¿ ". 23.50 Õ/ô "Ìà-
ðàäîíà"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïåòðîâè÷". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.15,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.20 Ò/ñ "Ïîâåð-
íåííÿ Ìóõòàðà-2". 11.20, 12.25,
17.00, 03.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.55
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 18.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.50 "Ïîäðî-
áèö³". 20.35, 04.05 Ò/ñ "Ñåðà-
ô³ìà Ïðåêðàñíà". 23.55 Êîí-
öåðò "Ô³ë³ï Ê³ðêîðîâ. ²íøèé"

 ICTV
05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.25 Ôàêòè. 05.55 Ñâ³òàíîê.
06.55, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 07.50, 09.15, 13.00 Ò/ñ "Âè-
íèùóâà÷³". 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàé-
îí-2". 21.55 Ò/ñ "Ë³ñíèê". 23.45
Õ/ô Îñêàð-2013: "Àðãî" (2).
01.45 Õ/ô "Ìîòîðîøíî ãîëîñ-
íî ³ íåñàìîâèòî áëèçüêî" (2).
03.45 Ò/ñ "Ê³ñòêè". 04.25 Ò/ñ "Ó
÷îðíîìó ñïèñêó". 05.10 Ïðî-
Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
08.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.45 "Æèòè çäîðîâî!". 09.45,
16.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45 "Ìîäíèé âèðîê". 12.00
²íø³ íîâèíè. 12.20 "×àñ îá³äà-
òè!". 13.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 13.40 "Ñë³ä". 14.15 "Âîíè
òà ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ". 16.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.55 "×åêàé
íà ìåíå". 17.50 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 18.50 "Ïîëå ÷óäåñ".
20.00 "×àñ". 20.30 "Íàäáâàííÿ
Ðåñïóáë³êè". 22.50 Õ/ô
"Îñ³íí³é ìàðàôîí". 00.25 Õ/ô
"Äî ×îðíîãî ìîðÿ"

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Âèïðîáó-
âàííÿ äëÿ ñàìîòíüî¿ ìàìè".
06.10 Õ/ô "Àâàð³ÿ - äî÷êà ìåí-
òà"(1). 07.55, 18.20 "Íåéìîâ³ð-
íà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.15 Õ/
ô "Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðèâàá-
ëèâ³øà"(1). 10.55 Õ/ô "Ïðèíöå-
ñà òà æåáðà÷êà"(1). 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.35
"Õîëîñòÿê - 4". 00.55 Õ/ô "Íå
ìîæó ñêàçàòè "ïðîùàâàé"(1).
02.25 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
12.50, 17.20, 21.10, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Øàìàí-2"
(1). 11.50, 04.50 Òîê-øîó "Íåõàé

ðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1).
08.55 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ" (1).
09.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.55
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 10.10, 11.15,
12.15, 13.15 Ò/ñ "Ñâàòè - 4" (1).
14.20 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013".
16.10 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà - 5". 20.15
"1+1 óäîìà: 8 áåðåçíÿ". 22.00
Õ/ô "×îãî õî÷óòü æ³íêè" (1).
00.30 Õ/ô "Æàííà Ä'Àðê" (1).
03.10 Õ/ô "Áðàòñâî ïî êðîâ³"
(2). 04.40 Õ/ô "Ìàðàäîíà" (1)

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Ñåðàô³ìà Ïðåêðàñ-
íà". 06.25 Õ/ô "Êàçêà ïðî æ³íêó
³ ÷îëîâ³êà". 08.00 "Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñüêîãî". 08.30
Êîíöåðò "Òîá³, ºäèí³é". 09.30
"Íîâèíè". 10.00 Ä/ô "Æâàíåöü-
êèé. Îäèñåÿ îäåñèòà". 11.00 Õ/
ô "Ìîñêâà ñëüîçàì íå â³ðèòü".
14.05, 02.50 Ò/ñ "Íå çð³êàþòü-
ñÿ, êîõàþ÷è". 18.00, 20.35 Õ/ô
"Ï³äì³íà â îäíó ìèòü". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 22.30 Êîíöåðò "8
Áåðåçíÿ ó Âåëèêîìó ì³ñò³".
00.30 Õ/ô "Ìàìè"

ICTV
05.20, 04.35 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òà-
íîê. 07.10 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí-
2". 08.55 Õ/ô "×àêëóíêà". 10.40
Ç³ðêà YouTube. 11.20 Äà÷à.
12.05 Õ/ô "Çà áîðòîì". 14.00
Õ/ô "Ôðàíöóçüêèé ïîö³ëóíîê".
15.50, 19.50 Ò/ñ "Íà êðèëàõ".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
21.40 Õ/ô "Íàøà Russia. ßéöÿ
äîë³". 23.05 Õ/ô "Ðæåâñüêèé
ïðîòè Íàïîëåîíà". 00.35 Õ/ô
"ªâðîïåéñüêèé æèãîëî" (2).
01.55 Õ/ô "Äèÿâîëèöÿ" (2).
03.30 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêèé
òàòî". 04.20 Ïðî-Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
06.10 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!". 06.45 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 07.00 "Ðîçóìíèö³ é
ðîçóìíèêè". 07.45 "Ñëîâî ïàñ-
òèðÿ". 08.15 "Ñìàê". 08.50 "Æàð-
òè æàðòàìè, à Æâàíåöüêîìó -
80!". 10.15 "²äåàëüíèé ðå-
ìîíò". 11.20 Õ/ô "Áóäüòå ìî¿ì
÷îëîâ³êîì". 12.55 Õ/ô "Ä³â÷à-
òà". 14.45 "Ï³ñí³ ïðî ëþáîâ".
17.00 Õ/ô "Ëþáîâ ³ ãîëóáè".
19.00 "×àñ". 19.20 Õ/ô "Ìîñê-
âà ñëüîçàì íå â³ðèòü". 22.00 Õ/
ô "Æîðñòîêèé ðîìàíñ". 00.35
Õ/ô "Ïåðåä÷óòòÿ ëþáîâ³". 01.40
Õ/ô "Ùîâå÷îðà îá îäèíàä-
öÿò³é". 03.00 "Ïîëå ÷óäåñ"

ÑÒÁ
06.00 Õ/ô "Ìåð³ Ïîïï³íñ, äî
ïîáà÷åííÿ!"(1). 07.05 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 07.55 "¯ìî
âäîìà". 09.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.10 Õ/ô "Êàì³ííèé
ã³ñòü"(1). 12.10 "Õîëîñòÿê - 4".
16.40 "Õàòà íà òàòà". 19.00
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-6". 22.00
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 5". 23.00 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà". 00.45
Õ/ô "Àâàð³ÿ - äî÷êà ìåíòà"(1).
02.25 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 02.20 Ïîä³¿. 07.10,
08.30 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00 Ò/ñ
"Â î÷³êóâàíí³ ëþáîâ³" (1). 14.40
Õ/ô "Íàðå÷åíà ìîãî íàðå÷åíî-
ãî" (1). 16.30, 19.20 Ò/ñ "Â³äëè-
ãà" (1). 21.20 Õ/ô "Ïðî ùî ìîâ-
÷àòü ä³â÷àòà" (1). 23.10 Þâ³ëåé-
íèé êîíöåðò ².Àëëåãðîâî¿.
01.00 Õ/ô "Ïðîùåííÿ" (1).
02.40, 04.10 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 7" (2). 05.40 Ñð³áíèé
àïåëüñèí

Ò Å Ò
06.00, 12.15 Ì/ô "Ïðàâäèâà
³ñòîð³ÿ ×åðâîíî¿ Øàïêè" (1).
07.30 Áàéäèê³âêà. 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). 10.35 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1).
10.55 Ì/ô "Ä³íîìàìà" (1).
13.40 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 15.15
Õ/ô "Ñåðöå¿äêè" (1). 17.30 Õ/
ô "Çàâòðà íå ïîìðå í³êîëè"
(1). 19.55 Â³òàëüêà. 21.00 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 22.50 Ñóïåðäèñ-
êîòåêà 90-õ. 02.05 Õ/ô "Ì³ñ
Áåðåçåíü" (3). 03.30 Ç íî÷³ äî
ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/c . 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ô³òíåñ-ðàíîê äëÿ
ïàíÿíîê". 9:30 - Ì/ô. 10:30 -
Íîâèíè "×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 -
Äîê/c. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/
c. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Õ/ô. 18.30 - "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 19:00 - Íîâèíè "×àñ".
19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -
Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35
- Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
06.20, 05.20 Ì/ñ "Íàçàä ó ìàé-
áóòíº". 08.10 Ì/ñ "×åðåïàøêè-
í³íäçÿ". 09.05 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³-øîó". 10.00 Ðåâ³çîð.
12.40 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì.
14.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 15.40 Õ/
ô "Ñóò³íêè. Ñàãà. Ñâ³òàíîê.
×àñòèíà 1" (2). 18.00 Õ/ô "Ñóò-
³íêè. Ñàãà. Ñâ³òàíîê. ×àñòèíà
2" (2). 20.00 Õ/ô "Ì³ññ Êîíãåí-
³àëüí³ñòü". 22.00 Ïåäàí-Ïðèòó-
ëà øîó. 23.25 Õ/ô "¯æ, ìîëèñÿ,
ëþáè". 02.10, 03.10 Çîíà íî÷³.
02.15 Ñåìåðåíêè. 03.15 Ìîÿ
àäðåñà - Ñîëîâêè. Ïàñòêà.
03.35 Äðàìà íà äâ³ ä³¿. 04.15,
05.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.20
Àõ íå ãîâîð³òü ìåí³ ïðî ëþ-
áîâ.... 04.55 Øàíóéòå ìàéñòð³â
çàìîëîäó
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09.00 Îêîëèöÿ. 09.25 Ïîäî-
ðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ.
10.00, 12.00 Óðî÷èñòîñò³ äî
200-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Òàðàñà Øåâ÷åíêà.  11.05 ßê
Âàøå çäîðîâ 'ÿ?.  13.30 Ïà-
ðàë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæí³ ãîí-
êè (÷îë.) .  15.20 Ïà-
ðàë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæí³ ãîí-
êè (æ³í.). 16.55 Á³àòëîí. Êó-
áîê ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (÷îë.) .
17.55 Á³àòëîí.  Êóáîê ñâ ³òó.
Ìàñ-ñòàðò (æ³í.). 18.50 Ñïåö-
ïðîåêò "Æèâà äóøà ïîåòîâà
ñâÿòàÿ..." Õ/ô "Òàðàñ Øåâ÷åí-
êî" .  21.00,  01.20 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 22.05 Ïàðàë³ìï³éñüê³
³ ãðè.  Ï³äñóìêè äíÿ.  22.15,
02.15 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.
22.25 Ñï³âàº ²âàí Ïîïîâè÷.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè.
23.40 Òîê-øîó "Äðóæèíà".
02.25 Õ/ô "Âîíè éøëè íà
Ñõ³ä". 04.55 "Ñåêðåòè óñï³õó"
ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ

 Êàíàë «1+1»
07.40 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10,
08.35 Ì/ñ "Êîðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³
Ïóìáà" (1). 09.00 "Ëîòî-çàáàâà".
10.00 "ÒÑÍ" 10.35 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò-5". 11.40 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ - 3". 12.55 "Ç³ðêîâà
õðîí³êà". 14.00 Ì/ô "Ìàøèí³
êàçêè. Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
14.15 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 15.45
Õ/ô "Ìàíåêåííèöÿ" (1). 19.30
"ÒÑÍ-Òèæäåíü". 20.15 "Ãîëîñ
êðà¿íè 4. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ".
22.40 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.40
"Ùî? äå? êîëè?". 00.45 Õ/ô
"Åòþäè âòðüîõ" (3). 02.25 Õ/ô
"Æàííà Ä'Àðê" (1)

IÍÒÅÐ
05.40 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüîçàì íå

â³ðèòü". 08.10 "Øêîëà äîêòî-

ðà Êîìàðîâñüêîãî. Íåâ³äêëàä-

íà äîïîìîãà". 08.50 "Ãîðî-

äîê". 09.30 "Íåä³ëüí³ íîâèíè".

10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íà êðàþ

ñâ³òó". 11.00 Ä/ô "Øåâ÷åíêî.

200 ðîê³â ñàìîòíîñò³". 12.05 Õ/

ô "Ï³äì³íà â îäíó ìèòü". 16.05

Õ/ô "Òàðèô "Ùàñëèâà ðîäè-

íà". 18.00, 21.00 Ò/ñ "Ôðîäÿ".

20.00, 03.25 "Ïîäðîáèö³ òèæ-

íÿ". 22.50, 04.10 Õ/ô "Ëþáëþ

9 Áåðåçíÿ". 00.25 Õ/ô "Ïî÷óé

ìîº ñåðöå". 02.05 Õ/ô "Êàçêà

ïðî æ³íêó ³ ÷îëîâ³êà"

 ICTV
04.50 Ñâ³òàíîê. 05.50 Äà÷à.
06.40 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí-2".
08.20 Òàê$³. 08.45 Êîñìîíàâ-
òè. 09.45 Ç³ðêà YouTube. 10.50
Êîçèðíå æèòòÿ. 11.20 Âàì ³ íå

ñíèëîñÿ!. 11.55 Ò/ñ "Ë³ñíèê".
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.40 Õ/ô
"Õîëîñòÿöüêà âå÷³ðêà ó Âå-
ãàñ³". 21.55 Õ/ô "Õîëîñòÿöüêà
âå÷³ðêà-2. Ç Âåãàñó ó Áàíãêîê"
(2). 23.45 Õ/ô "Äèêèé, äèêèé
Âåñò". 01.00 Õ/ô "Â³÷íî ìîëî-
äèé". 02.40 Õ/ô "Äîí Æóàí äå
Ìàðêî" (2). 04.10 Ò/ñ "Àìåðè-
êàíñüêèé òàòî". 05.05 Ïðî-
Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
06.05 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí".
06.35 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä".
07.00 "Çäîðîâ'ÿ". 08.10 "Äîêè
âñ³ âäîìà". 09.00 "Ç³ðêà íà ³ì'ÿ
Ãàãàð³í". 10.15 Õ/ô "Ä³â÷àòà".
12.25 Õ/ô "Ñòåðåæèñÿ àâòîìî-
á³ëÿ". 14.10 Õ/ô "Ëþáîâ ³ ãîëó-
áè". 16.05 "Òî÷í³ñ³íüêî!". 19.00
"×àñ". 19.20 "Ãàãàð³í. Ïåðøèé
ó êîñìîñ³". 21.15 Õ/ô "Áåç³ìåí-
íà ç³ðêà". 23.45 Õ/ô "Ä³òè ïî-
íåä³ëêà". 01.15 Õ/ô "Âèë³ò çàò-
ðèìóºòüñÿ". 02.30 Õ/ô "Øàëåí³
ãðîø³"

ÑÒÁ
05.45 Õ/ô "Ìåð³ Ïîïï³íñ, äî
ïîáà÷åííÿ!"(1). 07.00 "¯ìî âäî-
ìà". 08.00, 10.45 Õ/ô "Ìàìà-
äåòåêòèâ"(1). 09.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 09.55 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 15.55 ""Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-6". 19.00 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â. Ñâî¿ ïðîòè ÷óæèõ".
21.05 "Îäèí çà âñ³õ". 22.15 Õ/
ô "Ìð³ÿòè íå øê³äëèâî"(1).
00.05 Õ/ô "Íàé÷àð³âí³øà òà
íàéïðèâàáëèâ³øà"(1). 01.45
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.50 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"Íàðå÷åíà ìîãî íàðå÷åíîãî"
(1). 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî.
10.00, 11.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
12.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 4"
(1). 16.00 Ò/ñ "Â³äëèãà" (1).
19.00, 03.00 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00
Ñòðàñò³ íà ïàðêåò³. 22.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 23.30 Âåëèêèé
ôóòáîë. 01.15 Õ/ô "Öüêóâàííÿ"
(2). 03.45, 05.15 Ò/ñ
"Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (2)

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Ä³íîìàìà" (1).
07.30 Áàéäèê³âêà. 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).
10.35 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 10.55
Ì/ô "Áàðá³ òà òðè ìóøêåòåðè"
(1). 12.40 Õ/ô "Ñåðöå¿äêè" (1).
14.55 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 15.50
Ì³é çìîæå. 17.10 Êðà¿íà Ó.
19.00 Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 22.50 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.45 Õ/ô "Çàòÿãíè
ìåíå â ïåêëî" (3). 02.10 Ò/ñ
"Ðåàëüíà êðîâ" (3). 03.30 Ç íî÷³
äî ðàíêó

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/c. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:05 - ìóçè÷íà ïðîãðàìà
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè
"×àñ" . 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/
c. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15 -
"Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 22:00 -
Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 -
Õ/ô . 01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
14.10 Õ/ô "Ìèòòºâîñò³ Íüþ-
Éîðêà". 16.00 Õ/ô "×óìîâà ï'ÿò-
íèöÿ". 17.50 Õ/ô "Ì³ññ Êîíãå-
í³àëüí³ñòü". 20.00 Õ/ô "Ì³ññ
Êîíãåí³àëüí³ñòü-2". 22.00 Õ/ô
"Îõîðîíåöü". 00.35 Âåëèê³ ïî-
÷óòòÿ. 01.45, 02.35 Çîíà íî÷³.
01.50 Çàãóáëåíèé ðàé. 02.40
Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Òÿãàð
ìîâ÷àííÿ. 03.00 Ìàðêî Êðî-
ïèâíèöüêèé. 03.40 Çîíà íî÷³
(êîï³ðàéò). 03.45, 04.10 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 03.50 Îáîæíþ-
âàíà
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ОВЕН (21.03�20.04).
Ваша працездатність
суттєво підвищиться.
Постарайтеся  не ба�

зікати зайво, щоб після не
шкодувати про це. Може
знадобитися максимум
зібраності і уважності.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Ви будете ней�
мовірно щасливі і
будь�які можливі
спроби перешкодити

вам не увінчаються успіхом,
а лише подвоять попу�
лярність вашої персони. Мо�
жуть виникнути проблеми,
пов'язані з гострою нестачею
часу.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Бажано ре�
тельно планувати всі
свої справи. Най�
більш імовірна реалі�

зація оригінальних проектів,
тільки не забудьте виклика�
ти на допомогу вашу ак�
тивність і інтуїцію.

РАК (22.06�23.07).
Ви будете забезпе�
чені гарною працез�
датністю і відчутним
припливом сил. Не�

зважаючи на необхідність
інтенсивної роботи, знайте
міру.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Уникайте вплутува�
тися навіть у найп�
ростіші авантюри,
залишайтеся уваж�

ними і обережними. Можли�
во прийдеться терміново
опановувати нові знання і на�
вички.

ДІВА (24.08�23.09).
Для позитивних змін у
вашій долі наступає
сприятливий час. Ви
можете розраховува�

ти на удачу в тих справах, в
яких необхідно виявити
ініціативу, рішучість і напо�
ристість.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Спокій і витрим�
ка можуть неоднора�
зово вам придатися.

Не варто всерйоз сприйма�
ти слова колег по роботі. По�
старайтеся обійтися без зай�
вих обіцянок, їхнє виконання
може бути сполучене з дея�
кими труднощами.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Не дозволяй�
те втягувати себе в
круговорот чужих
проблем, спробуйте

більш розумно впорядкувати
свій спосіб життя. При  спілку�
ванні з колегами по роботі
будьте обережні, а при бес�
ідах з начальством подвійно.

СТРІЛЕЦЬ  (23.11�
21.12). Сприятлива
смуга для вас триває,
сприяє рішенню  до�
сить важких завдань.

Самий час насолодитися
плодами своєї діяльності.
Намагайтеся не піддатися
суєті, ви й так усе встигнете.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Для втілення в
життя своїх ідей вам
обов'язково  знадо�

биться допомога однодумців.
Не забувайте прислухатися
до голосу  інтуїції, що дозво�
лить уникнути багатьох по�
милок .

ВОДОЛІЙ (21.01�19.
02). Можливо, хтось
звернеться до вас за
порадою або ви  самі
візьмете участь у

чьей�нибудь долі. Навко�
лишні можуть знайти у вашій
особі справжнього друга, а от
начальство з незрозумілої
причини може виявитися
чимсь невдоволено.

РИБИ (20.02�20.03).
Можлива ситуація,
коли доводиться зай�
матися декількома

справами одночасно, але
результати цієї праці вас по�
радують вже на наступного
тижнч. Свої плани краще не
афішувати, а почати здій�
снювати їх.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  3.03.14 – 9.03.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 27
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 14
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

12 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðè;
ïîìåðëî – 19 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

Шведская компания по изготовлению гробов предлагает своим клиентам лечь
в ящик с музыкой. Дело в том, что в этих изделиях вмонтирована специальная
звуковая система.

Через кабели гроб соединен с надгробным камнем, к которому подключен Ин�
тернет 4G. Поэтому оставшиеся на земле могут самостоятельно выбирать му�
зыку для покойника. Если же человек не доверяет музыкальным вкусам родных,
он может выбрать композиции заранее.   Купить себе гроб с музыкальным со�
провождением каждый желающий может за 23,5 тысячи евро.

☺ ☺ ☺

Ñ òåõ ïîð, êàê  ìîÿ ïîä-
ðóãà çàáåðåìåíåëà, ìíî-
ãîå èçìåíèëîñü...

Ìîå èìÿ, íîìåð ìîáèëü-
íîãî òåëåôîíà, ìåñòî
æèòåëüñòâà.

Õèòðûé ìàëûø äîïëà-
òèë íåñóùåìó åãî  àèñòó
200 áàêñîâ è ñòàë ãðàæ-
äàíèíîì Øâåöèè.

Ïîëèöåéñêèé  óâèäåë
ïðåñòóïíèêà... Íî òîò
áûë ñòàðøå åãî ïî çâà-
íèþ.

Þáèëåéíóþ  âñòðå÷ó
îäíîêëàññíèêîâ áûëî ðå-
øåíî  îðãàíèçîâàòü íà
îêåàíñêîé  ÿõòå äâîå÷íè-
êà  Ñèäîðîâà.

"Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ! Ïè-
øåò âàì Ñâåòà èç Óðþ-
ïèíñêà.  ×òî äåëàòü, åñëè
ïóãîâèöà ó ìåíÿ  íà ãðóäè
ïîñòîÿííî  ðàñòåãèâà-
åòñÿ?"

Îò ðåäàêöèè:
"Ãîðäèòüñÿ!"

Ïî÷åòíîå  çâàíèå "Ïñè-
õîëîã  ãîäà" â î÷åðåäíîé
ðàç  çàâîåâàëà âîäêà.

Ñåìüÿ áåç áîðùà – ýòî
ñîæèòåëüñòâî.

– Ñêàæèòå, Àëåêñàíäð,
à ó âàñ äî ìåíÿ æåíùèíû
áûëè?

– Íåò, íå áûëî.
– È ñåé÷àñ íå áóäåò.

☺ ☺ ☺

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
У зв’язку з відкриттям  у місті  но'
вого масажного кабінету, з
дійснюється попередній запис
пацієнтів  на такі види масажу
'ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
'ЛІКУВАЛЬНО'ОЗДОРОВЧИЙ
'РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ'КЛАСИЧНИЙ
'АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ

Звертатися:  м. Мукачево,
вул. Садова, 25�А (2�й поверх).

Тел. 099'775'14'05.
Руслан Борисович                     Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
2  áåðåçíÿ 2014 ðîêó  î 12.00 â³äáóäåòüñÿ

 òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî ïðèñâÿ÷åíå 200-ð³÷÷þ ç äíÿ
íàðîäæåííÿ Ò. Ã. Øåâ÷åíêà

«Ïåðåõðåñòÿ Òàðàñîâî¿ äîë³».
Òîãî æ äíÿ  î 17.00 – ì³ñòè÷íà êîìåä³ÿ íà äâ³ ä³¿

². Ôð³äáåðãà
«Äóðà, ýòî ëþáîâü».

Китаянка из города
Ухань, подметающая
улицы своего города,
имеет на банковском
счету более полутора
миллионов долларов.
Но от своей работы она
отказываться не спе'
шит, а ее дети тоже за'
няты непрестижным
физическим трудом.

«Деньги — не оправда�
ние лени»,—уверена 54�
летняя Ю Южень, офици�
ально получающая 230
долларов в месяц за
свою нелегкую работу, но
имеющая на своем счету
в банке 10 миллионов
юаней (по курсу это со�
ставляет около $1,6 млн).

Каждый день — шесть
дней в неделю — она вста�
ет в три часа утра, наде�
вает свою оранжевую
униформу и идет убирать
улицы.
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Как сообщает британ�
ское издание Mirror,
большую часть жизни
китаянка проработала
поваром, водителем
грузовика и дворни�
ком. Ее финансовые
дела резко пошли в
гору лет пять назад, ког�
да государство выкупи�
ло у женщины землю, на

которой она тогда про�
живала. Полученную
сумму китаянка не пус�
тила на предметы рос�
коши, а с умом вложи�
ла в недвижимость. Ей
повезло: теперь она
владеет 21 зданием,
каждое из которых при�
носит ей немалый до�
ход. Тем не менее

Ю Южень и дальше пла�
нирует работать двор�
ником.

«Я не хочу сидеть дома
и ничего не делать, по�
давая детям дурной
пример. Важно быть
сконцентрированным на
какой�то работе, и день�
ги здесь ни при чем.
Лень порождает всевоз�
можные дурные каче�
ства. Я хочу быть образ�
цом поведения для сво�
их детей», — говорит ки�
таянка.

По словам начальника
Ю Южень, за четырнад�
цать лет работы под его
началом женщина ни
разу не опоздала, а от�
пуск брала всего три
раза, и то каждый раз
всего на один день — по
печальным обстоятель�
ствам: хоронила своих
родственников.
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ШВЕДСКАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГРОБ


