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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.

ÐÎÑIÉÑÜÊÈÉ ãàçîâèé ãiãàíò "Ãàçïðîì"  ç
êâiòíÿ 2014 ðîêó ïðèïèíÿº ïiëüãè  íà ïîñòàâêó ãàçó
Óêðà¿íi.

ÄÅßÊI ìiíiñòðè óðÿäó  Íiìå÷÷èíè  íî÷óþòü â
ðîáî÷èõ êàáiíåòàõ, ùîá çàîùàäèòè ãðîøi íà îðåí-
äîâàíèõ êâàðòèðàõ.

ÎÁÂÀË  ðèíêó îáiéøîâñÿ  Ðîñi¿ çáèòêîì â 55
ìiëüÿðäiâ äîëàðiâ.

ÍÀ ÏÅÐØÅ ìiñöå íàéáàãàòiøèõ ëþäåé  ïëàíåòè
ïiñëÿ ïåâíî¿ ïåðåðâè  çíîâó ïîâåðíóâñÿ  Áiëë
Ãåéòñ – çàñíîâíèê íàéõîäîâiøèõ êîï’þòåðíèõ ïðî-
ãðàì. Ó éîãî êèøåíi íà ñüîãîäíi – 76 ìëðä.
äîëàðiâ.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ  Ïiâäåííî¿ Êîðå¿ Ïàê Êií Õå îãî-
ëîñèëà  ïðî ôîðìóâàííÿ  êîìiòåòó ç ïiäãîòîâêè äî
îá’ºäíàííÿ  ç ÊÍÄÐ.

À. ßÖÅÍÞÊ  ïîìèëèâñÿ, êîëè ïîâiäîìèâ, ùî
äåðæàâíà êàçíà ïóñòà. Íà ñüîãîäíi  íà Êàçíà÷åéñü-
êîìó ðàõóíêó êðà¿íè áëèçüêî 3,6 ìëðä ãðèâåíü.

Ó ÑÂIÒI íàëi÷óºòüñÿ  áëèçüêî 6 òèñÿ÷ ðiçíèõ
ìîâ. Îäíàê  96 âiäñîòêiâ  ç íèõ âêîðèñòîâóþòüñÿ
ëèøå 4 âiäñòîêàìè íàñåëåííÿ ïëàíåòè.

ÌÀËÅÍÜÊÀ íåéòðàëüíà Øâåéöàðiÿ  âèòðà÷àº íà
ñâî¿ çáðîéíi ñèëè  ó øiñòü ðàçiâ áiëüøå êîøòiâ,
àíiæ Óêðà¿íà.

ÍÀÉÊÐÀÙÈÌ ôiëüìîì 2014-ãî ðîêó âèçíàíî
àìåðèêàíñüêó êiíîñòði÷êó "12 ðîêiâ ðàáñòâà" ðå-
æèñåðà Ñòiâà Ìàêêâiíà.

Â ÓÊÐÀ¯ÍI  ìåøêàþòü  áëèçüêî òðüîõ òèñÿ÷
âîâêiâ.

ÏIÂÍI×ÍÈÉ  ñõiä Ðóìóíi¿ âèçíàíèé
íàéáiäíiøèì ðåãiîíîì ªâðîñîþçó, à íàéáàãàòiøèì
ñòàâ Ëîíäîí.

Німецькі експерти�кліматологи заявили, що 2014�й може стати найга�
рячішим в історії людства, повідомляє інформаційне агентство «РОС�
БАЛТ». Одна з передумов цього прогнозу – значне підвищення темпера�
тури води в екваторіальній частині Тихого океану.

Цей природний феномен спричинив суттєву зміну в напрямі вітрів, які
формуються у цій зоні.

Відтепер, вважають вчені, вони почали викликати засуху там, де ко�
лись домінувала дощова погода. А дощі почали випадати у пустелях.

2014 Ð²Ê ÌÎÆÅ ÑÒÀÒÈ ÍÀÉÃÀÐß×²ØÈÌ
Ó ÑÂ²ÒÎÂ²É ²ÑÒÎÐ²¯

 м. Мукачево, вул. Миру,7
тел. 5�48�26, моб.0953707373

ÍÅÇËÀÌÍ²!
Ùîéíî íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Ôåîäîñ³éñüêîãî
çåí³òíî-ðàêåòíîãî ïîëêó, äå êîìàíäèðîì
ïîëêîâíèê Àíäð³é Ìàòâ³ºíêî. Â³ä÷óâà-
þ÷è øàëåíèé ïñèõîëîã³÷íèé òèñê, âîíè
ñüîãîäí³ óðî÷èñòî, âèêîíóþ÷è Äåðæàâ-
íèé Ã³ìí, ï³äíÿëè íàä ÷àñòèíîþ æîâòî-
áëàêèòíå çíàìåíî.

–  “Ìè â³ðí³ Ïðèñÿç³ Óêðà¿íñüêîìó
íàðîäîâ³!” –  çàÿâèëè â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³ ïîëêó.

Çà ñëîâàìè îäíîãî ç îô³öåð³â ÷àñòè-
íè, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî âîíè â³äð³çàí³
â³ä ³íôîðìàö³¿ ³ íå çíàþòü ïðî çàãàëüíó
ñèòóàö³þ â äåðæàâ³, âåñü îñîáîâèé ñêëàä
ïîëêó áóäå âèêîíóâàòè ñâî¿ çàâäàííÿ ³
ñëóæèòèìå Óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³.

Çàðàç îñîáîâèé ñêëàä öüîãî ïîëêó,
âëàñíå, òàê ñàìî ÿê ³ ³íøèõ ï³äðîçä³ë³â
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïîòðåáóþòü
íàøî¿ ç âàìè ïñèõîëîã³÷íî¿ òà ìîðàëü-
íî¿ ï³äòðèìêè. Òîìó çâåðòàºìîñü äî
æóðíàë³ñò³â ç ïðîõàííÿì ïîøèðèòè ìà-
òåð³àëè ïðî íàøèõ êðèìñüêèõ ïîáðà-
òèì³â. Àäæå, çà ñëîâàìè â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â ¿õ ïîãðîçàìè çìóøóþòü íå âèêî-
íóâàòè ñâîãî îáîâ’ÿçêó. Âîíè òðèìàþòü-
ñÿ ëèøå çàâäÿêè â³éñüêîâîìó áðàòåð-
ñòâó òà íàø³é ç âàìè ï³äòðèìêè.
Îô³öåðè Ðåã³îíàëüíîãî ìåä³àöåíò-
ðó Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Ï³ñëÿçàâòðà ñâ³é Äåíü íà-

ðîäæåííÿ â³äçíà÷àº ïàòð³àðõ
ìåäèöèíè Ìóêà÷åâà, âåëè-
êèé  çíàâåöü ³ñòîð³¿ êðàþ,
çíàíà é øàíîâàíà â ì³ñò³ íàä
Ëàòîðèöåþ ëþäèíà, Ïî÷åñ-
íèé ãðîìàäÿíèí Ìóêà÷åâà
Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷

ÊÐÈËÎÂ.
Ùèðî â³òàºìî ³ìåííèêà é

áàæàºìî Éîìó ì³öíîãî êàðïàòñüêîãî çäîðîâ’ÿ,
ì³öíîñò³ äóõó ³ íàñíàãè äëÿ çä³éñíåííÿ âñüîãî çà-
äóìàíîãî, à òàêîæ îñîáèñòîãî ùàñòÿ, ðîäèííîãî
çàòèøêó òà áëàãîïîëó÷÷ÿ íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³òà!

ªâãåí ÔÅÄ²Â,
ãîëîâà Ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà



Ñ÷àñòüå êàæåòñÿ ñîçäàííûì äëÿ òîãî, ÷òîá èì äåëèòüñÿ. (Æ. Ðàñèí).Ñ÷àñòüå êàæåòñÿ ñîçäàííûì äëÿ òîãî, ÷òîá èì äåëèòüñÿ. (Æ. Ðàñèí).Ñ÷àñòüå êàæåòñÿ ñîçäàííûì äëÿ òîãî, ÷òîá èì äåëèòüñÿ. (Æ. Ðàñèí).Ñ÷àñòüå êàæåòñÿ ñîçäàííûì äëÿ òîãî, ÷òîá èì äåëèòüñÿ. (Æ. Ðàñèí).Ñ÷àñòüå êàæåòñÿ ñîçäàííûì äëÿ òîãî, ÷òîá èì äåëèòüñÿ. (Æ. Ðàñèí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Áë³ö-³íòåðâ’þ ç êåð³âíèêîì Çàêàðïàòñüêî¿
äèðåêö³¿ ÏÀÒ «ÒÅÐÐÀ ÁÀÍÊ» ïðî äåïîçèòí³ âêëàäè

Сьогоднішня тема бліц�інтерв’ю присвячена одній з найактуальніших
тем для наших громадян – депозитні вклади

Àêòóàëüíå. Äåïîçèòí³ âêëàäè

Áåçïåðå÷íî, îñòàíí³ ïàðó ì³ñÿö³â áóëè
ñóòòºâèì âèïðîáîâóâàííÿì äëÿ íàøî¿ êðà¿-
íè: ðåâîëþö³ÿ, ïðè¿çä „òóðèñò³â” ç Ðîñ³¿ òà
ïðîâåäåííÿ „íàâ÷àíü” íà òåðèòîð³¿ íàøî¿
êðà¿íè, à âíàñë³äîê âñ³õ öèõ ïîä³é – çíà÷íå
êîëèâàííÿ êóðñó äîëàðó. Âñå öå ñïîíóêà-
ëî íàøèõ ãðîìàäÿí ï³òè íà íå ñàìèé, ç
ô³íàíñîâî¿ ñòîðîíè, âèâàæåíèé êðîê – öå
ðîç³ðâàííÿ äåïîçèòíèõ óãîä. Êîøòè, ÿê³ ðî-
êàìè íàêîïè÷óâàëèñü ç ïðèáóòêîì òà, ùî
íàéâàæëèâ³øå, ç íàä³éí³ñòþ âðàç îïèíèëè-
ñÿ ï³ä ïîäóøêîþ. Ç îäí³º¿ ñòîðîíè ìîæíà
çðîçóì³òè ëþäåé, àäæå îäíà ò³ëüêè äóìêà,
ùî ÷åñíî çàðîáëåí³ ãðîø³ ìîæóòü êóäèñü
çíèêíóòè çìóøóº çíÿòè ¿õ ç ðàõóíêó áàíêó
³ òðèìàòè â çäàâàëîñÿ á íàä³éíîìó ì³ñö³ –
ï³ä ïèëüíèì íàãëÿäîì ñàìîãî ñåáå. Òà õ³áà
ìîæíà áóòè âïåâíåíèì íà âñ³ ñòî, ùî öå
íàéíàä³éí³øèé ñïîñ³á çáåð³ãàííÿ ãðîøåé?
Îäíîçíà÷íî – í³! Àäæå ïðîïîðö³éíî àêòè-
â³çàö³¿ çíÿòòÿ äåïîçèòíèõ âêëàä³â, ñòàëè àê-
òèâí³øèìè ³ çëî÷èíö³, äëÿ ÿêèõ âè ùå ³ ðî-
áèòå ïîñëóãó. Ùå îäíèì ³ç ñïîñîá³â „âáå-
ðåãòè” ñâî¿ êîøòè áàãàòî ëþäåé ââàæàëè
îáì³íîì ãðèâí³ íà ³íîçåìíó âàëþòó – òàê,
öå ìîæëèâî, àëå äëÿ âñ³õ íàñ çàëèøèòüñÿ
çàãàäêîþ ñê³ëüêè ëþäåé «ïîãîð³ëè» íà òà-
êèõ îïåðàö³ÿõ, âèì³íÿâøè âñ³ ãðèâí³ ïðè-
ì³ðîì, íà äîëàð ÑØÀ ÷è âðî â òó ìèòü,
êîëè ö³ âàëþòè ñòð³ìêî ï³äí³ìàëèñÿ â ö³í³,
àäæå çàðàç ãðèâíÿ çíîâó âèõîäèòü íà ïåâ-
íó ïðÿìó, îòæå, ÷èìàëî ãðîìàäÿí ò³ëüêè
ïåðåïëàòèòè ïðè êóï³âë³ ³íîçåìíèõ ãðîøåé.

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ
Çà ï³äñóìêàìè äåâ¢ÿòè ì³ñÿö³â

ï.ð.ïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè
ðàéîíó ðåàë³çîâàíî  ïðîìèñëîâî¿
ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â‚ ïîñëóã) íà ñóìó
97,2 ìëí.ãðí., ïèòîìà âàãà ÿêî¿ â
çàãàëüíîîáëàñíîìó îáñÿç³ ñêëàäà-
ëà 1,5%.

Ñ²ËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ
Íà ïî÷àòîê æîâòíÿ ï.ð. çàãàëü-

íå âèðîáíèöòâî çåðíîâèõ ³ çåðíî-
áîáîâèõ êóëüòóð (âêëþ÷àþ÷è êó-
êóðóäçó) ñêëàëî 71,3 òèñ.ò (ó ïî-
÷àòêîâî îïðèáóòêîâàí³é âàç³), ùî
ñêëàëî 99,3% â³ä îáñÿã³â íà
â³äïîâ³äíó äàòó ìèíóëîãî ðîêó.
Ïøåíèö³ âèðîáëåíî 26,5 òèñ.ò (íà
4,5% á³ëüøå). Ïîð³âíÿíî ç ïî÷àò-
êîì æîâòíÿ 2012ð. ó ãîñïîäàð-
ñòâàõ óñ³õ êàòåãîð³é çðîñëà óðî-
æàéí³ñòü çåðíîâèõ ³ çåðíîáîáîâèõ
êóëüòóð: ó ñåðåäíüîìó ç 1 ãà ç³áðà-
íî¿ ïëîù³ îäåðæàíî ïî 40,8 ö çåð-
íà. Ó  ñ³÷í³-âåðåñí³ ï.ð. çðîñëî,
ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³äîì
ìèíóëîãî ðîêó, âèðîáíèöòâî
ìÿñà, ìîëîêà òà ÿºöü. Ó çàãàëü-
íîìó ñóáºêòàìè âñ³õ êàòåãîð³é
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
âèðîáëåíî 7910 ò ìÿñà (ðåàë³çà-
ö³ÿ õóäîáè òà ïòèö³ íà çàá³é ó æèâ³é
âàç³), 34,1 òèñ.ò ìîëîêà òà 46,7
ìëí.øò. ÿºöü.

Çà ðîðàõóíêàìè, íà 1 æîâòíÿ ï.ð.
ó âñ³õ êàòåãîð³ÿõ ãîñïîäàðñòâ çðîñ-
ëà, ïîð³âíÿíî ç ïîêàçíèêîì íà
â³äïîâ³äíî äàòó ìèíóëîãî ðîêó, ÷è-
ñåëüí³ñòü ïîãîë³âÿ ñâèíåé, îâåöü òà

À ÇÀÐÏËÀÒÀ ÍÈÆ×À ÇÀ ÑÅÐÅÄÍÜÎÎÁËÀÑÍÓ
Про основні показники економічного становища Мукачівського району

за січень�вересень 2013 року

ê³ç, ïòèö³, òîä³, ÿê ïîãîë³âÿ âåëèêî¿
ðîãàòî¿ õóäîáè, ó ò.÷. êîð³â äåùî
çìåíøèëîñÿ.

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ
²íäèâ³äóàëüíèìè çàáóäîâíèêàìè

ðàéîíó ïðîòÿãîì 9 ì³ñÿö³â ñ³÷íÿ-
÷åðâíÿ ï.ð. ïðèéíÿòî â åêñïëóàòà-
ö³þ 17219 ì. êâ. æèòëà, ùî ñêëàëî
85,4% â³ä îáñÿã³â çà â³äïîâ³äíèé
ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. ²ç çàãàëüíî-
ãî îáñÿãó ïðèéíÿòî â åêñïëóàòàö³þ
ó ðàéîí³ æèòëà íà ñ³ëüñüêó
ì³ñöåâ³ñòü ïðèïàäàëî 85,5% àáî
14728 ì.êâ., ùî íà 16,8% ìåíøå,
í³æ çà ñ³÷åíü-âåðåñåíü ìèíóëîãî
ðîêó.

Ó ñ³÷í³-âåðåñí³ ï.ð. ï³äïðèºì-
ñòâàìè ðàéîíó âèêîíàíî áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò íà ñóìó 1,8 ìëí.ãðí.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Àâòîòðàíñïîðòíèìè ï³äïðèºì-

ñòâàìè ðàéîíó ïåðåâåçåíî 382,8
òèñ.ò âàíòàæ³â, ùî íà 10,3% á³ëüøå,
í³æ çà  â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëî-
ãî ðîêó. Âàíòàæîîáîðîò çð³ñ íà
9,5% òà ñêëàâ 477,6  ìëí.òêì. Ïî-
ñëóãàìè ïàñàæèðñüêîãî àâòîòðàí-
ñïîðòó ñêîðèñòàëèñÿ  2122,7 òèñ.
ïàñàæèð³â, ùî íà 14,6% á³ëüøå, í³æ
çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî
ðîêó. Ïàñàæèðîîáîðîò çð³ñ çà öåé
ïåð³îä íà 4,8% ³ ñêëàâ 52,8
ìëí.ïàñ.êì.

 ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÅÊÎÍÎÌ²×ÍÀ
Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ

Îáñÿã åêñïîðòó çîâí³øíüî¿
òîðã³âë³ òîâàðàìè çà ñ³÷åíü-âåðå-
ñåíü ï.ð. ñòàíîâèâ 11,7 ìëí.äîë.-

ÑØÀ, ³ çð³ñ ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³ä-
íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó íà
17,7% ³ìïîðòó, â³äïîâ³äíî –21,7
ìëí.äîë. ÑØÀ ³ çð³ñ íà 8,4%.
Â³äºìíå ñàëüäî çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³
òîâàðàìè ñêëàëî ìàéæå 10,0
ìëí.äîë.ÑØÀ.

Çàãàëüíèé îáñÿã ïðÿìèõ ³íîçåì-
íèõ ³íâåñòèö³é (àêö³îíåðíîãî êàï³-
òàëó) â åêîíîì³êó ðàéîíó íà 1 æîâ-
òíÿ  ï.ð. ñêëàâ 24,3 ìëí.äîë.ÑØÀ.

ÐÈÍÎÊ ÏÐÀÖ²
Ð³âåíü çàðåºñòðîâàííîãî áåçðîá-

³òòÿ  â ðàéîí³  íà ê³íåöü âåðåñíÿ   ï.ð.
ñêëàâ 1,1% ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ
ïðàöåçäàòíîãî â³êó.

ÇÀÐÎÁ²ÒÍÀ ÏËÀÒÀ
Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà íîì³íàëüíà  çà-

ðîá³òíà ïëàòà øòàòíîãî ïðàö³âíèêà
ðàéîíó çà ñ³÷åíü-âåðåñåíü  ï.ð.
ñêëàëà 2193 ãðí., ³ çðîñëà ïîð³âíÿ-
íî ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì íà 3,5% òà
áóëà íà

13,0%  íèæ÷îþ â³ä ñåðåäíüîãî
ïîêàçíèêà ïî îáëàñò³.

ÍÀÑÅËÅÍÍß
Íà 1 æîâòíÿ  2013ð. â Ìóêà÷³âñü-

êîìó ðàéîí³ çà ïîïåðåäí³ìè äàíè-
ìè ïðîæèâàº 101,1 òèñ.îñ³á. Óïðî-
äîâæ ñ³÷íÿ-âåðåñíÿ ï.ð. ÷èñåëüí³ñòü
íàñåëåííÿ çðîñëà íà 52 îñîáè,  ÿê
çà ðàõóíîê ïðèðîäíîãî, òàê ³ çà ðà-
õóíîê ì³ãðàö³éíîãî ïðèðîñòó, ÿê³  çà
äåâÿòü ì³ñÿö³â ï.ð. ñêëàëè, â³äïîâ-
³äíî, 19 îñ³á òà 33 îñîáè.

Â.ÊÅËÜÌÀÍ,
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ñòàòè-
ñòèêè â Ìóêà÷³âñüêîìó ð-í³.

На питання: що ж робити зі
своїми заощадженнями нам
розповів  директор Закар�
патської дирекції «ТЕРРА
БАНК» Богдан ГАНЧИН –
людина, яка розуміється на
тому, як зберігати гроші.

–  Пане Богдане, що по�
радите робити з заощад�
женнями, якщо вони, пев�
на річ, є? І взагалі чи стаб�
ільна національна валюта �
гривня? Чи, можливо, є
сенс обмінювати її на дола�
ри, євро чи іншу валюту?

– Заощадження однознач!
но потрібно зберігати в бан!
ку. Повірте, що надійнішого
місця немає. Кожен вибирає
банк по своїм критеріям та
суть залишається одна і це
надійність. Не можу відпові!
дати за всі банки, але до при!
кладу у нас в „ТЕРРА БАНК”
за ці неспокійні місяці не
було ні одного клієнта якому
б не виплатили відсотки по
депозиту або не повернули
вклад, якщо клієнт цього ба!
жав. Доречі теж цікава тен!
денція!багато клієнтів писа!
ло заяви на розірвання депо!

зитних договорів, а в ос!
танній день перед підписан!
ня угоди пересвідчившись,
що банк має змогу поверну!
ти вклад!відмовлялися і за!
лишали кошти на рахунках.
Це можна назвати одним
словом!паніка. І дарма. Ні
для кого не секрет, що курс
валют знаходиться на сьо!
годні в прямій залежності від
політичної ситуації в Україні
та можливості отримувати
кредити від міжнародних
фондів і на даний час він вже
стабілізується тільки на ос!
нові позитивних заяв від
світових організацій щодо
фінансової підтримки Украї!
ни та деескалації конфлікту
в Криму.

–  Цікаво. Можливо роз�
повісте більше про ставки
та актуальні пропозиції
для клієнтів саме вашого
банку?

– Звичайно. Хочу одразу
наголосити, що наш банк по!
стійно проводить акції як для
вже діючих і дорогих нам
клієнтів так і для залучення
нових, не менш цінних. Ось

наведу близький приклад:
програма «Подяка» від «ТЕР�
РА БАНК» для наявних
клієнтів і програма лояль!
ності для нових вкладників,
які укладають договір на де!
позит «Весняні барви». Так,
у рамках програми «Подяка»
«ТЕРРА БАНК» пропонує по!
стійним клієнтам додатко!
вий відсоток за наявним
строковим вкладом в розмірі
0,15% річних у гривні та
0,1% у доларах США і євро.
В той час як  «Весняні бар!
ви» пропонують до 27%
річних у гривні, 12,5% річних
у доларах США і 11% річних
в євро.

– Порівняно з іншими
банками ви пропонуєте
досить вигідні умови для
розміщення заощаджень.
З чим це зв’язано?

– Якщо це було приховане
запитання про надійність
нашого банку, то можу за!
певнити, що «ТЕРРА БАНК»
відповідає всім нормативам
Національного банку України
та неухильно виконує всі зо!
бов’язання перед Клієнта!

ми. Разом з тим, розуміємо,
що ситуація сьогодні дає нам
можливість залучати кошти
по підвищеним відсотковим
ставкам. Через тиждень!два,
впевнений відсотки будуть
знижуватись. Тому рекомен!
дую скористатися нашою
пропозицією в найближчий
час.

– Дякую Вам, за цю ціка�
ву розмову! Впевнена, що
кожен замислиться і вирі�
шить для себе, що таке
надійність і чи є сенс дові�
рити свої заощадження
надійному банку.

Т. РИБАР

ВЫБРАЛИ САМЫХ
ДОСТОЙНЫХ

Êîìèòåò ïî Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè Óê-
ðàèíû èìåíè Òàðàñà Øåâ÷åíêî óòâåðäèë
ñïèñîê ïðåòåíäåíòîâ íà ñîèñêàíèå Øåâ-
÷åíêîâñêîé ïðåìèè 2014 ãîäà. Îôèöèàëü-
íî îíè ñòàíóò ëàóðåàòàìè ïîñëå ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî óêàçà ïðåçèäåíòà Óêðàèíû.

Â ýòîì ãîäó íà âûñøóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
ïðåìèþ ñòðàíû áûëî ïðåäñòàâëåíî îêîëî
60 ïðîèçâåäåíèé è äåÿòåëåé èñêóññòâ. Äî
òðåòüåãî òóðà äîøëè 11, èç êîòîðûõ ïóòåì
ãîëîñîâàíèÿ áûëî îòîáðàíî 5. Ïðåòåíäåí-
òàìè íà ïîëó÷åíèå íàãðàäû ÿâëÿþòñÿ: Ìè-
ðîñëàâ Äî÷èíåöü — çà ðîìàíû “Êðèíè÷àð.
Äèàðþèø ñàìîãî áîãàòîãî ÷åëîâåêà Ìóêà-
÷åâñêîé äîìèíèè” è “Ãîðåö. Âîäû ãîñïîä-
íèõ ðóñåë”; Èðèíà Ãàþê — çà êíèãó “Èë-
ëþñòðèðîâàííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ àðìÿíñêîé
êóëüòóðû â Óêðàèíå”; Ëþäìèëà Ìîíàñòûð-
ñêàÿ — çà èñïîëíåíèå âåäóùèõ ïàðòèé â
ñïåêòàêëÿõ Íàöèîíàëüíîé îïåðû Óêðàèíû
â ñåçîíàõ 2009-2013; Ëþáîìèð Ìåäâèäü
— çà öèêë õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé
“Ðåìèíèñöåíöèè”, à òàêæå Âàñèëèé Âàñè-
ëåíêî (äèðèæåð-ïîñòàíîâùèê), Ìàðèÿ Êó-
ðî÷êèíà (ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê), Ëþäìè-
ëà Ñòðåëüöîâà (õîðìåéñòåð-ïîñòàíîâùèê),
Âàñèëèé Ðÿáåíüêèé (õóäîæåñòâåííûé ðóêî-
âîäèòåëü ïðîåêòà), Òàòüÿíà Ïëåõàíîâà (èñ-
ïîëíèòåëüíèöà ïàðòèè Çåíòû) — çà îïåðó
Ð.Âàãíåðà “Ëåòó÷èé ãîëëàíäåö” â Äîíåöêîì
òåàòðå îïåðû è áàëåòà èì. À.Ñîëîâüÿíåí-
êî.

Ê 200-ëåòíåìó þáèëåþ Òàðàñà Ãðèãîðüå-
âè÷à ôèíàíñîâûé ðàçìåð Øåâ÷åíêîâñêîé
ïðåìèè óâåëè÷åí âäâîå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì — äî 520 òûñÿ÷ ãðèâåí.

ÍÅ ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ
ÄÎÂ²ÐÓ



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333313  áåðåçíÿ  2014 ð.
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ñò.

Íàøè âêóñû ïðèòóïëÿþòñÿ îò ñûòîñòè. (Ï. Áóàñò).

Недільне передобіддя з
ясним сонцем і холодним
весняним вітром зібрало на
площі перед Мукачівським
державним університетом,
де стоїть погруддя Кобза!
реві, сотні мукачівців і, що
головне, багато молоді.
Вони прийшли на відзначен!
ня 200!річчя з Дня народ!
ження генія українського на!
роду Тараса Григоровича
Шевченко. Переважна
більшість була з корзинами
квітів, червоними гвоздика!
ми. До слова запарошгуєть!
ся міський голова Мукачева
Золтан Ленд’єл. У своєму
виступі він, зокрема, відзна!
чив, що поетична спадщина
Кобзаря –  це 240 творів,
живописна – 1200 робіт.  Т.Г.
Шевченку встановлено пам!
’ятники у 35 країнах світу. У
травні 1965 року у Вашинг!
тоні було відкрито пам’ятник
Великому Кобзареві. На
відкритті були присутні чо!
тири президенти США:
Г.Трумен, Д.Айзенхауер, Дж.
Кеннеді, Л.Джонсон. У своїй
промові Л.Джонсон сказав:
«Шевченко цілком заслуго!
вує на почесті, якими його
оточують. Він був більше, як
українець – він був держав!
ним мужем і громадянином
світу. Він був більше як по!
етом – він був хоробрим вой!
овником за права і волю лю!
дей. Видання його поем були

Äî 200-ð³÷÷ÿ ç Äíÿ íàðîäæåííÿ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà

Â²Í ÍÀÂ²×ÍÎ ÎÑÅËÈÂÑß Â ÑÅÐÖ² ÊÎÆÍÎÃÎ Ç ÍÀÑÂ²Í ÍÀÂ²×ÍÎ ÎÑÅËÈÂÑß Â ÑÅÐÖ² ÊÎÆÍÎÃÎ Ç ÍÀÑÂ²Í ÍÀÂ²×ÍÎ ÎÑÅËÈÂÑß Â ÑÅÐÖ² ÊÎÆÍÎÃÎ Ç ÍÀÑÂ²Í ÍÀÂ²×ÍÎ ÎÑÅËÈÂÑß Â ÑÅÐÖ² ÊÎÆÍÎÃÎ Ç ÍÀÑÂ²Í ÍÀÂ²×ÍÎ ÎÑÅËÈÂÑß Â ÑÅÐÖ² ÊÎÆÍÎÃÎ Ç ÍÀÑ
Â³í íàö³¿ ïðàïîð, äóõîâíà îêðàñà,
Äëÿ íàñ Òè, Êîáçàðþ, í³êîëè íå âìðåø.
×èì äàë³ â³ä íàñ Òè â³äõîäèø ó ÷àñ³,
Òèì áëèæ÷å äî íàñ Òè ïî äóõó ñòàºø.

такі вартісні, що кожна ро!
дина старалась мати дві
книжки – Біблію і Шевчен!
ка». Він також повідомив під
оплески присутніх, що на
його прохання на засіданні
комісії з питань збереження
історичної спадщини, най!
менування та перейменуван!
ня вулиць, встановлення па!
м’ятних знаків в місті Мука!
чево при виконавчому комі!
теті Мукачівської міської
ради  позитивно розглянуто
питання про присвоєння
площі, яка знаходиться біля
Мукачівського державного
університету – площа Тара!
са Шевченка. Відтак народ!

ний жіночий хор міського
Будинку культури «Ліра» ви!
конав пісню на слова Тараса
Шевченка «Думи мої, думи
мої…».

Голова міського Товари!
ства «Просвіта» ім. Т.Г.Шев!
ченка, Почесний громадя!
нин Мукачева Василь Со!
філканич проголосив: «Ми
щиро захоплюємося висо!
ким образом Кобзаря, його
громадянською принципов!
істю і моральною чистотою,
відданістю правді и свободі.
Український народ впізнає
себе в творчості й долі Шев!
ченка, свою історію, долю,
славу й покликання і цим на!

ціонально самостверд!
жується, духовно очищуєть!
ся, морально змінюється.
Шевченко виступає сьогодні
духовим будівничим нашої
держави. Він росте й роз!
вивається в часі, історії, і
нам ще йти і йти до його
осягнення. Ми на вічному
шляху до Шевченка. Серед
тих визначних діячів, чиї
серця, помисли, талант
спрямовані на служіння на!
родові,чия душа сповнена
високої любові до Батьків!
щини, Шевченко по праву
займає почесне місце, бо з
таким вогнем у душі захищав
свободу і незалежність

Вітчизни, честь і гідність
народу. Безсмертне ім’я ве!
ликого українського поета і
художника Т. Г. Шевченка
відоме скрізь як ім’я люди!
ни, що віддала своє життя
боротьбі за свободу украї!
нського народу. Своєю твор!
чістю Т. Г. Шевченко відкрив
нову епоху в українській літе!
ратурі, створив чудові зраз!
ки поезії, які могутньо заз!
вучали над світом як гнівне
звинувачення царизмові, як
пристрасний заклик до ак!
тивної боротьби за кращу
долю. Натхненні поетичні
твори Тараса Шевченка –
неоціненний скарб світової
літератури – стали надбан!
ням широких народних мас».
І наступна пісенна подяка:
змішаний хор «Відгомін»
виконує пісню «Садок виш!
невий коло хати».

Проникливо прочитала
власного вірша!посвяту
Кобзареві член літературно!
го об’єднання «Рідне слово»
та громадської організації
«Союз українок», поетеса
Юзефа Комарницька. А за
нею перед погруддям Тара!
су Шевченку стає восьми!
класниця ЗОШ № 2 ім.
Т.Г.Шевченка Ангеліна Лаш!
кай, яка під оплески учас!

ників зібрання продекламу!
вала власного вірша до 200!
річчя народження Кобзаря.
Недавно з Києва надійшла
приємна новина: у рік
відзначення 200!річчя з Дня
народження Тараса Григоро!
вича Шевченка нашому зем!
лякові, талановитому пись!
меннику Мирославу Дочин!
цю присуджено Державну
премію імені Тараса Григо!
ровича Шевченка.

Учасники мітингу пам’яті
поклали до погруддя Кобза!
реві корзини з квітами, бу!
кети гвоздик.

Того ж дня в обласному
російському драмтеатрі
відбулися урочистості з на!
годи 200!річного ювілею
Т.Г.Шевченка. З вітальним
словом до присутніх звер!
нувся міський голова Мука!
чева Золтан Ленд’єл. Відтак
він вручив громадським ак!
тивістам Мукачева Почесні
грамоти, Грамоти та Подяки
міськвиконкому. Величний
концерт подарували кращі
мистецькі колективи міста
та виконавці.

Микола РІШКО,
головний редактор

газети «Мукачівська
Ратуша»

   Першого березня 1954!го року поріг Мукачівського ди!
тячого будинку!інтернату переступила молоденька піонер!
вожата Магдалина Дешко. Директор закладу С.Ю.Турок
представив її педколективу. Так розпочалася незабутня мить
у  життєвому вирі педагогіки на неозорій освітянській ниві
відомого в Мукачеві й у широких педагогічних колах Закар!
паття   вчителя!методиста вищої кваліфікації,  відмінниці
народної освіти України, відмінниці народної освіти СРСР,
лауреата медалі К.Ушинського, кавалера медалі "20 років
незалежності України",  переможця багатьох педагогічних
конкурсів, номінанта  премій, Почесних грамот,  чотирира!
зового депутата міської ради, незмінного очільника депу!
татської  комісії по роботі з молоддю, автора трьох моно!
графій, численних газетних і журнальних публікацій Маг!
далини Іванівни Фенцик. У 1962!у році її призначили зас!
тупником директора по виховній роботі в ЗОШ № 20, а в
1975!у ! перевели на цю ж посаду в ЗОШ № 6, де трудиться
й сьогодні.

   А тоді, 60 років тому, піонервожата Магдалина Дешко
почала заміняти, коли виникала така потреба,  вчителів по!
чаткових класів. Спілкуючись з першокласниками бачила,
як нелегко дається  школярикам  крута  дорога сходження
на олімп знань. Тоді вона  відчула, як важливі на тій дорозі
саме перші кроки, думала про одне: як зробити, щоб діти
вчилися легко, весело? Щоб були вони на уроках розкуті,
жартівливі, допитливі, винахідливі, кмітливі, щоб не боя!
лися її і вільно спілкувалися  і з нею, і між собою. Оті перші
кроки на педагогічній ниві Магдалина Іванівна робила хоч і
рішуче, та обережно, щоб не погасити в душі дитини інте!
ресу до навчання, бажання спостерігати, захоплюватися,
ділитися враженнями… По!новому завирувала й піонерсь!
ка робота в школі!інтернаті: зльоти, літературні вечори,
культпоходи, поїздки по пам'ятних  місцях, зустрічі з відо!
мими людьми… Одне слово, вихованці Мукачівського ди!
тячого будинку!інтернату полюбили всім серцем свою вчи!
тельку Магдалину Іванівну.

  Головне в житті ! це саме життя. І той, хто може напов!
нювати кожну мить глибоким змістом, той нескінченно про!
довжує своє життя. Свої можливості, своє бажання протя!
гом усього свідомого життя Магдалина Іванівна реалізува!
ла практичними діями, свої мрії втілювала у конкретні спра!
ви. Приміром, з шкільної лави Магдалину Іванівну вабила
таїна великої, милозвучної української мови, дуже ніжної і
сповненої пестливих висловів та надзвичайно тонких зво!
ротів, її зачаровували літературні твори,   художні й  по!
етичні слова, їх  магічність, а тому в 1967!у році закінчила
філологічний факультет Ужгородського держуніверситету.
З того часу її уроки української мови  ! це вивчення не тільки
граматики, а й риторики, красномовства, поетики. Це вод!
ночас виховання добрих почуттів, насамперед патріотич!
них. Літературознавчі роботи Магдалини Іванівни позна!
чені високим професіоналізмом, глибиною думки, науко!
вою аргументацією і є яскравим явищем в літературному
процесі.

   Магдалина Іванівна не просто педагог, а педагог!нова!

ÑÀÌÀ ÎÁÐÀËÀ ÄÎËÞ

тор. До неї приходили й приїздили на семінари, відкриті
уроки (хоча відкриті у неї всі уроки). Бо всі уроки вона буду!
вала виходячи з методичної концепції, яку підказала їй вчи!
тельська практика.  Не випадково до неї, вчительки!мето!
диста, чиїми тематичними розробками й сьогодні корис!
туються молоді українські філологи, саме в класи, де вик!
ладала Магдалина Іванівна,  прагнули потрапити всі учні. І
вона, не рахуючись із часом, залишалася після уроків, щоб
позайматися з дітьми додатково, когось підтягувала, ко!
мусь додавала знання зверх учбової програми. Бо любила
і любить свою професію самовіддано.

   Жінка чесна, порядна, принципова, прямолінійна,
М.І.Фенцик завжди була і є уособленням вчительки!под!
вижниці. З нею дуже цікаво, вона прекрасний співбесід!
ник, у якої можна багато чому навчитись, як мовиться, звіри!
ти себе у часі. Саме про неї, Магдалину Іванівну, позаштат!
ного кореспондента  міськрайонної газети "Прапор пере!
моги" колишній редактор, заслужений працівник культури
Української РСР М.М.Дашковський сказав так: "Я не знаю в
Мукачеві більшого фахівця з української мови й літерату!
ри,  аніж Магдалина Іванівна Фенцик. Вона володіє таким
ясним розумом, такою терплячою наполегливістю і праць!
овитістю, що їх вистачило б на трьох… Розумна, вимоглива,
кмітлива, без тіні чванства, а,  головне,  знаюча, ерудована
викладачка рідної мови й літератури. Я в захопленні, як
трепетно і ніжно вона закохана у рідне слово ! раз і назав!
жди".

   Не випадково її учням хотілося бути схожою на свою
улюблену викладачку, іти життєвою стежкою, протоптаною
саме нею. За 60 років педагогічної діяльності у Магдалини
Іванівни було стільки учнів, що й не полічити одразу. Тільки
викладачів української мови й літератури аж 30! А ще ж
вчила математиків, фізиків, хіміків, біологів, інженерів, еко!
номістів, медиків, священиків, військових, робітників, служ!
бовців, працівників сільського господарства, майбутніх кан!
дидатів і докторів… Вони підхопили запалений  вчитель!
кою факел і понесли далі. Вона для учнів усіх поколінь, що їх

вивела в люди, !  ясне со!
нечко, а вони її промінці, що
розсипалися по усіх!усю!
дах.  Рада, що в ЗОШ № 6
трудяться викладачами ше!
стеро випускників навчаль!
ного закладу, які також були
її учнями.

   Уявити громадську ро!
боту без участі в ній М.І.Фен!
цик неможливо. Піонери
школи!інтернату, учні ЗОШ
№ 20, ЗОШ № 6 на все життя
вдячні Магдалині Іванівні за
пам'ятні поїздки по рідному
краю, відвіданні священних
меморіальних комплексів
Бреста й Волгограда, Киє!

ва й Москви, Ленінграда й Прибалтики… Рясніють спогади
вчительки численними фестивалями,  тематичними, літе!
ратурними вечорами, ранками, радують досягненнями ви!
хованці очолюваної нею Малої академії, громадської орган!
ізації МАЛІЖ. Щороку вони посідають призові місця й не!
суть у школу дипломи, Почесні грамоти, інші нагороди. А як
іскряться очі вчительки, коли тримає в руках черговий дру!
кований орган  ! шкільну газету "Веселка", підготовлену
вихованцями  керованого нею гуртка юних журналістів.
Магдалина Іванівна ініціатор і натхненник створення в ЗОШ
№ 6 кімнати!музею відомого на весь колишній СРСР пись!
менника Юрія Мейгеша, з яким працювала в Мукачівській
школі!інтернаті. До речі, до його відкриття М.І.Фенцик док!
лала не тільки сил, старань,  але й власних грошових зао!
щаджень…

    І перебуваючи на заслуженому відпочинку ні на день не
пориває зв'язків з педколективом рідної школи. Магдалина
Іванівна завідуюча музеєм Юрія Мейгеша,  підміняє в час
хвороби викладачів!філологів, консультує випускників, ко!
лег!вчителів, які здобувають вищу освіту без відриву від
роботи в школі…

   Головне, що й сьогодні, 60 літ опісля приходу в школу,
Магдалина Іванівна справедливо вважає, що учень не посу!
дина, яку слід заповнити знаннями, а факел, який потрібно
запалити.

   Вітаючи Магдалину Іванівну Фенцик із 60!річчям педа!
гогічної діяльності  колектив Мукачівської ЗОШ № 6 висло!
вив ювілярці такі побажання: бажаємо Вам, дорога Магда!
лино Іванівно, міцного здоров'я, щастя, довгого віку, за!
тишку та радості в домі. А учні свою любов до Вчительки
висловили такими словами: Вас не забудемо ніколи, в яко!
му б не були краю, і пам'ятатимемо школу і Вас, Магдалино
Іванівно, найкращу вчительку свою…

   Давно ж бо відомо: немає вищого ордена в державі, як
визнання твоїх заслуг і чеснот колегами й учнями,  з якими
вона працює і яких вчить.

Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної Спілки журналістів України
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15 березня 2014 року
відзначає 75�річчя з Дня
народження голова вете�
ранської організації с.Зня�
цьово

Þð³é ²ëë³÷
ÏÎÏÎÂÈ×!

Шановний Юрій Ілліч!
Ваша біографія – приклад

добросовісного відповідаль�
ного ставлення до дорученої
справи на всіх етапах трудового шляху.

Ви почали писати ії з 1975 року комбайнером зерно�
радгоспу „Шахтар” В.Новосільського району, що на До�
неччині. Потім працювали бригадиром колгоспу ім.Ча�
паєва у своєму рідному селі. У 1973 році Вас обрано
головою Зняцівської сільради. Через два роки, без
відриву від виробництва закінчили Вищу партійну
школу при ЦК Компартії України. Дев’ять разів обира�
лися сільським депутатом у рідному селі. У 2002 році
очолили ветеранську організацію і внесли значний
особистий вклад в зміцнення співпраці ії з сільською
радою у питанні соціального захисту ветеранів, патрі�
отичного виховання молоді на традиціях старшого по�
коління, збереження нам’яті про звитяги кращих лю�
дей села.

Про ваш авторитет свідчить те, що Ви незмінно оби�
раєтеся головою ветеранської організації, яка стала
кращою у краї. Висловлюємо впевненість в тому, що
Ви і надалі будете активно використовувати свій ба�
гатий життєвий досвід і організаторські здібності у
роботі ветеранської організації. Бажаємо Вам добро�
го здоров’я, сімейного благополуччя, добра і трудово�
го довголіття.

З днем народження Вас вітаємо. Всіляких благ у
Вашому житті бажаємо. Щоб Ви ніколи не хворіли, Щоб
Ви ніколи не старіли, Щоб вічно були молодим.

Ç ïîâàãîþ Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè
². ÊÀ×ÓÐ, Ãîëîâà ðàéðàäè âåòåðàí³â
Ô.Ê²Í×,  Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
17 áåðåçíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåéíèé

Äåíü íàðîäæåííÿ
ÏÀÃ²Ðß Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷ –

äîöåíò êàôåäðè ïðèðîäíè÷èõ äèñöèïë³í òà
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðîáó-

òó, íàòõíåííÿ òà íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿!
Ïðèéì³òü ùèð³ ñëîâà ïîäÿêè çà Âàøó ïðà-
öþ, çà Âàø âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê óí³-
âåðñèòåòó.   

Íåõàé êîæåí íîâèé äåíü íà Âàøîìó æèò-
òºâîìó øëÿõó áóäå ùåäðèì íà óñï³õè ³ âà-
ãîì³ çäîáóòêè, áàãàòèì íà ðàä³ñí³ çâ³ñòêè ³
ïðèºìí³ ïîä³¿. Íåõàé óñå äîáðå, ùî ïîäàðî-
âàíî äîëåþ, ç ðîêàìè ëèøå ïðèìíîæèòü-
ñÿ, òà ïðèíîñèòü ðàä³ñòü ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ Âàì
³ Âàø³é ðîäèí³.

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî

óí³âåðñèòåòó

ËÞÄÈÍÀ  Ç  ÒÂÎÐ×ÈÌ
ÂÎÃÍÈÊÎÌ

Òå, ùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè íàø ñòàðîñòà
êëàñó â³äí³ñ äîêóìåíòè ó
â³ää³ë êàäð³â çàâîäó «Ìó-
êà÷³âïðèëàä» íå çäèâóâà-
ëî í³êîãî. Ñåðåä ìàé-
áóòí³õ ìåõàí³ê³â
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
â³í áóâ âèçíàíèì ë³äå-
ðîì. Éîìó îäíàêîâî ëåã-
êî äàâàëèñÿ ìàòåìà-
òè÷í³ é ãóìàí³òàðí³ äèñ-
öèïë³íè. Äîñêîíàëî îñâî¿â
ðîáîòó íà òîêàðíîìó é ñâåðäëóâàëüíîìó âåð-
ñòàòàõ, äîáðå çíàâ ðåìîíòíó ñïðàâó… Íà çà-
âîä³

Òèáåð³ÿ-Òåîäîðà Éîñèïîâè÷à
ÑÒÀÍÊÎÂÈ×À

 íàïðàâèëè êðåñëÿðåì ó â³ää³ë ãîëîâíîãî êîí-
ñòðóêòîðà. Ñïðàâó öþ â³í çíàâ äîñêîíàëî. Ç
êðåñëåííÿ äåòàëåé ³ âóçë³â ìàøèí ó íüîãî áóëè
ëèøå â³äì³íí³ îö³íêè. ² òóò, ó â³ää³ë³ ãîëîâíîãî
êîíñòðóêòîðà Òèáåð³é Éîñèïîâè÷ âèÿâèâ ñåáå
ëþäèíîþ îá³çíàíîþ, ç òâîð÷îþ æèëêîþ. Òî æ
íà ñëóæáó â Ðàäÿíñüêó Àðì³þ â³äïðàâëÿâñÿ ç
ïîñàäè òåõí³êà. À ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ â÷îðàøí³é
ñåðæàíò â³éñüê ÏÏÎ ïåðåéøîâ ïðàöþâàòè ó åê-
ñïåðèìåíòàëüíèé öåõ çàâîäó äå äàâàëè ïóò³â-
êó â æèòòÿ íîâèì ïðèëàäàì, òîâàðàì íàðîäíî-
ãî ñïîæèâàííÿ. Öå áóëî ì³ñöå, äå íà ïîâíó ñèëó
ðîçêðèëàñÿ òâîð÷à îñîáèñò³ñòü Ò.É.Ñòàíêîâè-
÷à. Éîãî íîâàòîðñüê³ ï³äõîäè äî òâîðåííÿ íî-
âèõ âèðîá³â, ðàö³îíàë³çàòîðñüê³ ïðîïîçèö³¿ çàâ-
æäè çíàõîäèëè ñõâàëåííÿ, â³äçíà÷àëèñÿ Ïî÷åñ-
íèìè ãðàìîòàìè, ãðîøîâèìè âèíàãîðîäàìè…
Ïðî íüîãî ïèñàëè â çàâîäñüê³é áàãàòîòèðàæö³,
ì³ñüêðàéîíí³é ³ îáëàñí³é ãàçåòàõ. ² ìàëî õòî
çíàâ, ùî çà âñ³ìà äîñÿãíåííÿìè áóâ êîï³òêèé
òðóä, äîñêîíàëà îá³çíàí³ñòü  Òèáåð³ÿ Éîñèïî-
âè÷à ó íîâèíö³.

Â³äçíà÷èâñÿ íàø îäíîêëàñíèê ³ íà ñ³ìåéíîìó
ôðîíò³.  Ðàçîì ç ÷àð³âíîþ, ìèëîþ, äîáðîþ, ïî-
ðÿäíîþ äðóæèíîþ ³ í³æíîþ ëàñêàâîþ, òóðáî-
òëèâîþ ìàò³ð’þ âèõîâàëè ï’ÿòåðî ä³òåé: Áåàòó,
Ïåòðà, Àíäðåþ, Îòò³ëà, Êàòåðèíó. Ðàä³þòü íå-
â³ñòêàì, çÿòÿì, ëåë³þòü ñåìåðî îíóê³â. Äðóæèíà
íå íàò³øèòüñÿ, íå íàõâàëèòü ÷îëîâ³êà. ² º çà ùî.
Óñå âì³º Òèáåð³é Éîñèïîâè÷. Äî âñüîãî äîêëà-
äàº ðóê ñàì. Ïîëàãîäèòü, â³äðåìîíòóº, ï³äêëþ-
÷èòü. Óñ³ âèäè ðîá³ò ï³äâëàäí³ éîãî äîïèòëèâî-
ìó ðîçóìó, óì³ëèì, ðîáîòÿùèì ðóêàì. ² ä³òåé
âèõîâàâ òàêèìè æ ðîáîòÿùèìè, áåðó÷êèìè, äî
áóäü-ÿêî¿ ðîáîòè çäàòíèìè.

Äëÿ îíóê³â ä³äóñü íàéêðàùèé îïîâ³äà÷, ó ïðè-
ãîòóâàíí³ äîìàøí³õ çàâäàíü íåàáèÿêèé ïî-
ì³÷íèê, ïîÿñíèòü øêîëÿðèêó òå, ÷îãî â êëàñ³ íå
çðîçóì³â. Òîæ ó ñ³ì’¿ Ò.É.Ñòàíêîâè÷ ïðîñòî íå-
çàì³ííèé.

Ñüîãîäí³, ó äåíü 70-ð³÷÷ÿ óñ³ ä³òè é îíóêè, çÿò³
é íåâ³ñòêè ïðèéäóòü â³òàòè ãëàâó ñ³ì’¿, ãîñïî-
äàðÿ äîìó, ÷óäîâîãî áàòüêà, í³æíîãî, ëàñêàâî-
ãî ä³äóñÿ. ² â õàò³ îäðàçó ñòàíå ò³ñíî. Áàãàòå
ñ³ìåéñòâî. Äóìàºìî, òîìó é áàãàòå, ùî éîãî
ñòàð³éøèíà – ëþäèíà ùåäðà íà äîáðî… Ìè,
Âàø³ îäíîêëàñíèêè, äîðîãèé Òèáåð³þ Éîñèïî-
âè÷ó,  áàæàºìî ó äåíü Âàøîãî þâ³ëåþ ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ³ íåõàé Âàø
òîé ìîëîäå÷èé çàïàë, ç ÿêèì Âè âèéøëè íà ñâîþ
ñàìîñò³éíó äîðîãó, ïîìíîæåíèé íà íèí³øí³é
äîñâ³ä, ðàäóº óñ³õ îòî÷óþ÷èõ Âàñ íîâèìè âàãî-
ìèìè çäîáóòêàìè, ë³ò äî ñòà!

Äóæå ëþáëÿ÷³ é øàíóþ÷³ Âàñ –  äðóæèíà,
äîíüêè – Áåàòà, Àíäðåÿ, Êàòåðèíà, ñèíè
Ïåòðî, Îòò³ëî, çÿò³, íåâ³ñòêè, ñåìåðî
îíóê³â, òîâàðèø³-îäíîêëàñíèêè, âèïóñêíè-
êè Ìóêà÷³âñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹2 ³ìåí³
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà 1961 ðîêó, ð³äí³, äðóç³…

ÁÓÄÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÀ!

Ç ÑÂ²ÒËÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

Ëþáèìóþ, äîáðóþ, î÷àðîâà-
òåëüíóþ Äî÷åíüêó, ìóäðóþ, êðà-
ñèâóþ, íåæíóþ Ñåñòðè÷êó

Îëüãó Âëàäèìèðîâíó
 ÊÓÄËÈÍÊÎÂÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì
ðîæäåíèÿ! Ïóñòü â þáèëåéíûé
Äåíü ñ âåñåííèìè ëó÷àìè Òåáå
óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû, ïóñòü
âñåãäà èäóò ïî æèçíè ñ Òîáîé ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷à-
ñòüå è ìå÷òû. Íà ñâåòå íåìíîãî íàéòè òàêèõ, êàê Òû
ëþäåé! Òû ñîãðåâàåøü âñåõ óëûáêîþ ñâîåé. Òû
äàðèøü ñòîëüêî  äîáðîòû, âíèìàíèÿ,
òåïëà… È ìû æåëàåì, ÷òîá âñåãäà Òû
ñ÷àñòëèâà áûëà. Æåëàåì, ÷òîáû æèçíü
Òåáå äàëà âñå òî, ÷åì ìîëîäîñòü ñâåò-
ëà, ÷òîá øëà Òû îò óëûáîê  ê ñìåõó, îò
ìåëêèõ óäà÷ – ê óñïåõó, ÷òîá ñâåòîì
Òâîåãî ëèöà Òû ïîêîðÿëà âñå ñåðäöà.
Ïóñòü áåðåæåò Òåáÿ Ãîñïîäü, íàãðàæ-
äàÿ ñ÷àñòüåì, çäîðîâüåì è óäà÷åé!

   Î÷åíü ëþáÿùèå Òåáÿ –
ìàìà, ñåñòðû Íàòàëèÿ, Òàòüÿíà ñ ñåìüÿìè,

ðîäíûå, äðóçüÿ…

ÇÄÎÐÎÂ’ß  ²  ÁÎÆÎ¯  ÁËÀÃÎÄÀÒ²
Ùîéíî â³äçíà÷èëà þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ

íàäçâè÷àéíà æ³íêà: ãàðíà íà âðîäó, ÷àð³âíà Äðóæè-
íà, òóðáîòëèâà, í³æíà, ëàñêàâà Ìàìà, áåðåãèíÿ
ñ³ìåéíîãî  âîãíèêà, âèñîêîïîðÿäíà ³ äîáðîçè÷ëèâà,
ùèðà ñåðöåì ³ áàãàòà íà äóøåâíå äîáðî ïîä-
ðóãà

Âàëåíòèíà Þð³¿âíà
ÔÅÄÎÒÎÂÀ.

Ç ðîñè é âîäè Òîá³, ñîíÿ÷íèõ ðàíê³â,
òåïëèõ ñâ³òàíê³â, ìèðó ó õàò³ é Áîæî¿ áëà-
ãîäàò³ ùèðî çè÷àòü

Òâî¿ íàéêðàù³ ïîäðóãè –
Îëüãà ÑÒÀÄÍÈÊ ³ Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ!
Шановні мешканці Мукачівщини, доводимо

до вашого відому, що згідно закону України про
мисливське господарство та полювання закін�
чився мисливський полювальний сезон в угід�
дях ТОВ «Майорня» та Закарпатській області. З
приходом весни починаються парування,
гніздування, окоти, виведення різної дичини, а
в населення починаються весняно�польові ро�
боти на городах, полях та в садах. Тому мис�
ливці нашого краю просять батьків і керівників
навчальних закладів провести роз‘яснювальну
роботу з дітьми про наслідки пожеж, а насе�
лення – не палити сухотрави, не брати на поля,
городи та до лісу собак, які можуть руйнувати
гнізда та нищити молодняк дичини.

З повагою мисливці.

ÑËÎÂÀ ÃËÓÁÎÊÎÉ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ.

Õî÷ó âûðàçèòü ÷åðåç âàøó ãàçåòó ñëîâà ãëó-
áîêîé áëàãîäàðíîñòè íà÷àëüíèêó êîìáèíà-
òà áëàãîóñòðîéñòâà Æèòêó Âëàäèìèðó Èâà-
íîâè÷ó çà âíèìàíèå ê íóæäàì æèòåëåé,
îïåðàòèâíîñòü â îñóùåñòâëåíèè êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà ëèíèè åëåêòðîîñâåùåíèÿ óëè-
öû Êàðïåíêà-Êàðîãî, ãäå òîëüêî áëàãîäàðÿ
åìó âîïðîñ áûë ðåøåí ïîëîæèòåëüíî è ñíÿò
ñ ïîâåñòêè äíÿ. Áîëüøîå åìó çà ýòî ñïàñè-
áî!

Æèòåëü óëèöû Êàðïåíêà-Êàðîãî
ÁÅËÅÉ.

ÙÀÑÒß, ÐÀÄÎÑÒI, ÇÄÎÐÎÂ’ß
Ñâié 35-ði÷íèé þâiëåé ðàçîì  ç

íàìè âiäçíà÷àþòü ñåñòðà i áðàò-
äâ³éíÿøêè
Íàòàëiÿ ÄÎÁÎØ-ÐÓÑÈÍÊÀ

i Ñòåïàí ÐÓÑÈÍÊÀ.
Ùèðî ïîçäîðîâëÿºìî íà-

øèõ äîðîãèõ þâiëÿðiâ i  áà-
æàºìî ¿ì:
35 – ýòî ìíîãî è ìàëî!
35 – ýòî âàøåãî ñåðäöà òåïëî!
35 – ñëèøêîì áûñòðî îíè ïðîáåæàëè,
Ñëèøêîì  ìíîãî âîäû óòåêëî.
Çà äåëàìè  è çàáîòàìè  ïðîìåëüêíóëè ãîäû
Áûëè ðàäîñòè, ïå÷àëè, áûëè è íåâçãîäû.
Íî ñåãîäíÿ ìû æåëàåì îáî âñå çàáûòü—
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ,
                                  äî ñòà ëåò ïðîæèòü!
Ìû âàñ ïðîùàåì è âû íàñ ïðîñòèòå. Ïóñòü
Áîã âàñ  ïðîñòèò è áëàãîñëîâèò òîëüêî íà âñå
òîëüêî äîáðîå.

Ñ óâàæåíèì áàáóøêà è ëþáÿùàÿ ìàìà.



ÍÎÂÛÉ ÊÀÁÌÈÍ:
ÎÒ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ ÄÎ ÁÅÄÍßÊÎÂ

1. Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è òîðãîâëè Ïàâåë Øåðåìåòà çàðàáî-
òàë â 2013 ãîäó 1,75 ìëí. ãðí. Áîëü-
øå âñåõ èç íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà.
 Ïðàêòè÷åñêè âñå äîõîäû – îò ïðåïî-
äàâàòåëüñêîé è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè
(1,75 ìëí. ãðí). Çàðïëàòà Øåðåìåòû çà
öåëûé ãîä ñîñòàâèëà âñåãî 14 òûñ. ãðí.
Íîâîíàçíà÷åííûé ìèíèñòð ïîñòåñíÿë-
ñÿ óêàçàòü â äåêëàðàöèè äîõîäû ÷ëå-
íîâ åãî ñåìüè. Çàäåêëàðèðîâàííûå ñáå-
ðåæåíèÿ Øåðåìåòû ñîñòàâëÿþò 50 òûñ.
ãðí.

2. Ìèíèñòð þñòèöèè Ïàâåë Ïåò-
ðåíêî çàäåêëàðèðîâàë äîõîäû çà 2012
ãîä. Òîãäà îí çàðàáîòàë 1,6 ìëí. ãðí.
Ãîäîâàÿ çàðïëàòà ó íåãî ñîñòàâèëà 87,4
òûñ. ãðí., åùå  1,4 ìëí. ãðí. îí çàðà-
áîòàë íà ïðîäàæå èìóùåñòâà. Èíôîð-
ìàöèè î äîõîäàõ ÷ëåíîâ ñåìüè íåò. Íà
áàíêîâñêèõ ñ÷åòàõ ó Ïåòðåíêî íàñîáè-
ðàëîñü 6,3 ìëí.ãðí.

3.  Íîâûé Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðñå-
íèé ßöåíþê â 2013 ãîäó çàäåêëàðè-
ðîâàë 1,3 ìëí. ãðí. äîõîäîâ. 257 òûñ.
ãðí èç íèõ ñîñòàâëÿåò çàðïëàòà, 903
òûñ. ãðí – äèâèäåíäû, ïðîöåíòû è ðî-
ÿëòè. 209 òûñ. ãðí. ßöåíþê âíåñ â ðàç-
äåë “Äðóãèå âèäû äîõîäîâ”.

Çàäåêëàðèðîâàë ßöåíþê òàêæå äîõî-
äû æåíû Òåðåçèè – ÷óòü áîëåå 1
ìëí.ãðí. (67,8 òûñ. ãðí – çàðïëàòà, 400
òûñ. ãðí – îò ïðîäàæè èìóùåñòâà,
562,5 òûñ. ãðí – îò ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè). Íà áàíêîâñêèõ ñ÷å-
òàõ ó ßöåíþêà íàõîäèòñÿ 5,5 ìëí ãðí,
ó åãî æåíû – 1,03 ìëí. ãðí.

4.  Âèöå-ïðåìüåð Âëàäèìèð Ãðîéñ-
ìàí â 2012 ãîäó çàðàáîòàë 827 òûñ.
ãðí. Çàðïëàòà ñîñòàâèëà 142 òûñ. ãðí,
äèâèäåíäû – 21 òûñ. ãðí. Íà 6 òûñ. ãðí.
Ãðîéñìàí ïîëó÷èë â ïîçàïðîøëîì ãîäó
ïîäàðêîâ, à 657 òûñ. çàðàáîòàë íà ñäà-
÷å â àðåíäó ñâîåãî èìóùåñòâà.

Êàñàòåëüíî äîõîäîâ ñåìüè, Ãðîéñìàí
íàïèñàë, ÷òî âñåãî ÷ëåíû åãî ñåìüè â
òå÷åíèå 2012 ãîäà çàðàáîòàëè 878 òûñ.
ãðí, çàíèìàÿñü ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ (861 òûñ. ãðí) è ïîëó-
÷àÿ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü (16 òûñ.
ãðí).

Â áàíêå âèöå-ïðåìüåð õðàíèò 399
òûñ.ãðí, 150 òûñ.èç ñóììû îáùèõ ñáå-
ðåæåíèé îí ïîëîæèë íà ñ÷åò â 2012
ãîäó. ×ëåíû åãî ñåìüè ðàñïîëàãàþò
ñáåðåæåíèÿìè â ðàçìåðå 38 òûñ.ãðí. 

5.  Ñòàðûé-íîâûé ìèíèñòð ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè Ëþäìèëà Äåíèñîâà òàê-
æå ïîäàëà äåêëàðàöèþ çà 2012 ãîä.
Òîãäà îíà çàðàáîòàëà áåç ìàëîãî 690
òûñ. ãðí: 11,2 òûñ. ãðí çàðïëàòû, 548,6
òûñ.- äèâèäåíäû, 130 òûñ. – äîõîäû îò
àðåíäû èìóùåñòâà. Â áàíê Äåíèñîâà
ïîëîæèëà 16 òûñ. ãðí.

6. Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Îëåã
Ìóñèé â 2013 ãîäó â îáùåì ïîëó-
÷èë 493,3 òûñ. ãðí(21,7 òûñ. ãðí  èç
ýòîé ñóììû ñîñòàâèëà çàðïëàòà, íà 471,
6 òûñ. Ìóñèé ïðîäàë èìóùåñòâà).
Æåíà Ìóñèÿ ïîïîëíèëà ãîäîâîé ñåìåé-
íûé áþäæåò íà 37,7 òûñ. ãðí.

7.Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Àðñåí
Àâàêîâ çàäåêëàðèðîâàë çà 2012
ãîä 367 òûñ. ãðí. äîõîäîâ. Çàðïëàòà
ñîñòàâèëà 61,2 òûñ. ãðí., äèâèäåíäû –
433 ãðí. Åùå íà 305 òûñ. ãðí ãëàâíûé
ìèëèöèîíåð Óêðàèíû ïðîäàë öåííûõ
áóìàã.

Íåìíîãî ïîìîãëà ôèíàíñîâî áåäíî-
ìó ìèíèñòðó âíóòðåííèõ äåë åãî ñå-
ìüÿ, ïîëîæèâ â ñåìåéíóþ êîïèëêó 104
òûñ. ãðí.

Ñáåðåæåíèé íè ó ñàìîãî Àâàêîâà, íè
ó ÷ëåíîâ åãî ñåìüè íåò.

8. Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Ñåðãåé
Êâèò çàðàáîòàë â 2012 ãîäó 405,9
òûñ. ãðí. 183,6 òûñ. ãðí îí ïîëó÷èë â
êà÷åñòâå çàðïëàòû. Ïðàêòè÷åñêè òàêóþ
æå ñóììó – 185,9 òûñ. ãðí – ñîñòàâè-
ëè äèâèäåíäû. Ïîëó÷àë Êâèò è ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîìîùü â ðàçìåðå 36,7 òûñ.
ãðí.

Âìåñòå ñ òåì ïðååìíèê Òàáà÷íèêà
óêàçàë, ÷òî íà åãî ñ÷åòàõ â áàíêå ëå-
æèò 1,085 ìëí. ãðí. Ïðàâäà òàêàÿ æå

ñóììà óêàçàíà è â ãðàôå ïîãàøåíèÿ
îñíîâíîé ñóììû êðåäèòà.

9. Â÷åðàøíèé íàðäåï îò “Ñâîáîäû”,
à ñåãîäíÿøíèé ìèíèñòð ÀÏÊ Èãîðü
Øâàéêàçàäåêëàðèðîâàë çà ïðîøëûé
ãîä 338,8 òûñ.èãðí äîõîäîâ. Çàðïëà-
òû îí ïîëó÷èë íà 208,5 òûñ. ãðí, à ìà-
òåðèàëüíîé ïîìîùè – íà 35,3 òûñ. Òàê-
æå Øâàéêà ïîëó÷èë 95 òûñ. ãðí îò ïðî-
äàæè èìóùåñòâà.

Ñåìüÿ Øâàéêè çàðàáîòàëà 57 òûñ.
ãðí.

10.  Âèöå-ïðåìüåð Àëåêñàíäð Ñû÷ -
äåêëàðèðîâàë äîõîäû çà 2012 ãîä.
Èç 256,6 òûñ. ãðí, óêàçàííûõ â äåê-
ëàðàöèè, 240 òûñ. ãðí ñîñòàâèëà çàðï-
ëàòà, 16 òûñ. – äîõîä îò ïðåïîäàâàòåëü-
ñêîé è òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ñåìüÿ
Ñû÷à çàðàáîòàëà 34,6 òûñ. ãðí.

Â áàíêàõ íè Ñû÷, íè åãî ñåìüÿ äåíåã
íå õðàíÿò.

11.  Ìèíèñòð ýíåðãåòèêè Þðèé Ïðî-
äàí â ïðîøëîì ãîäó ïîëó÷èë 214,6
òûñ. ãðí äîõîäà. Äèâèäåíäû ñîñòàâè-
ëè 197 òûñ. ãðí. À ãîä ðàáîòû íîâî-
íàçíà÷åííîãî ìèíèñòðà ïðåæíèå ðàáî-
òîäàòåëè îöåíèëè â 16,8 òûñ. ãðí, òî
åñòü ñîãëàñíî äåêëàðàöèè, îí ïîëó÷àë
ìèíèìàëüíóþ çàðïëàòó. Ó æåíû Ïðî-
äàíà îáùèé ðàçìåð äîõîäîâ ñîñòàâèë
109,1 òûñ.ãðí. Ïðàâäà, çàðïëàòà ó íåå
áûëà âûøå – çà ãîä îíà ïîëó÷èëà 30,5
òûñ.ãðí.

Íåñìîòðÿ íà íèùåíñêóþ çàðïëàòó,
Ïðîäàí è åãî æåíà ñóìåëè îòëîæèòü íà
ñ÷åòàõ â áàíêàõ îêîëî 115 òûñ. ãðí.

12.  Ìèíèñòð Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ -
Îñòàï Ñåìåðàê çàäåêëàðèðîâàë 155
òûñ. ãðí äîõîäà çà 2013 ãîä. Î äîõî-
äàõ ñåìüè íå óïîìÿíóë.

13.  Âèöå-ïðåìüåð Âèòàëèé ßðåìà-
 â 2012 ãîäó æèë íà 125,9 òûñ. ãðí.
Åãî æåíà ïðèíåñëà ñåìüå äîõîä â ðàç-
ìåðå 132,6 òûñ. ãðí. Â áàíêàõ ó ßðå-

ìû ëåæèò 240,8 òûñ. ãðí
14.  Ìèíèñòð êóëüòóðû Îëåã Íè-

ùóê â äåêëàðàöèè ïîñ÷èòàë íóæíûì
óêàçàòü òîëüêî ñóììó ñâîåãî îáùåãî
äîõîäà â ðàçìåðå 72 òûñ.ãðí. è äîõî-
äà æåíû – 80 òûñ. Ïðàâäà, Íèùóê çà-
áûë èëè íå ïîñ÷èòàë íóæíûì çàïîë-
íèòü íå òîëüêî îñòàëüíûå ãðàôû äåê-
ëàðàöèè, íî è íå óêàçàë ãîä, çà êîòî-
ðûé îí ïîëó÷èë óïîìÿíóòûå äîõîäû.

15.  Ìèíèñòð ýêîëîãèè Àíäðåé
Ìîõíèê çàïîëíÿë äåêëàðàöèþ  çà 2012
ãîä. Íàðîäíûé äåïóòàò îò “Ñâîáîäû”
çà ãîä ïîëó÷èë àæ 33 òûñ .ãðí, èç êî-
òîðûõ 31 òûñ. – çàðïëàòà íàðäåïà. Îä-
íàêî ñìåõîòâîðíûå äîõîäû Ìîõíèêà
âûãëÿäÿò íàñòîÿùèì áîãàòñòâîì íà
ôîíå äîõîäîâ åãî ñåìüè – áëèçêèå
“ñâîáîäîâöà” çàðàáîòàëè çà ãîä 5
òûñ.ãðí. Ó÷èòûâàÿ òàêîé óðîâåíü çàäåê-
ëàðèðîâàííûõ äîõîäîâ, î ñ÷åòàõ Ìîõ-
íèêà â áàíêå â äåêëàðàöèè ðå÷ü íå èäåò.

16.  Ìèíèñòð ìîëîäåæè è ñïîðòà Ä-
ìèòðèé Áóëàòîâ ïîõâàñòàëñÿ, ÷òî â
êàêîì-òî ãîäó çàðàáîòàë 29,5 òûñ. ãðí.
Ïðàâäà, óòî÷íèòü, çà êàêîé èìåííî ãîä
îí ðåøèë çàïîëíèòü äåêëàðàöèþ, Áó-
ëàòîâ íå óêàçàë. Ñáåðåæåíèé íåò.

17.  Ìèíèñòð èíôðàñòðóêòóðû Ìàê-
ñèì Áóðáàê ðåøèë çàäåêëàðèðîâàòü
äîõîäû çà 2012 ãîä. Ñóììà åãî çàðà-
áîòêà ñîñòàâèëà 26 òûñÿ÷ 175 ãðí.
Ñåìüÿ Áóðáàêà ïîëó÷èëà 1,353 ìëí. ãðí
(1,327 ìëí. ãðí ñîñòàâèëè äîõîäû îò
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 66
òûñ. – îò ïðîäàæè äâèæèìîãî è íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà)

18.  È.î.ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äå-
ë Àíäðåé Äåùèöà çà 2012 ãîä çàäåê-
ëàðèðîâàë ëèøü 10 òûñ. ãðí çàðïëàòû.

Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àëåêñàíäð
Øëàïàê âîîáùå ðåøèë íå çàìîðà÷è-
âàòüñÿ òàêîé åðóíäîé, êàê îáÿçàòåëü-
íîå äëÿ ÷ëåíîâ Êàáìèíà äåêëàðèðîâà-
íèå äîõîäîâ. Êàê è è.î.ìèíèñòðà îáî-
ðîíû Èãîðü Òåíþõ

27 февраля Верховная рада Ук�
раины утвердила новый состав
правительства. Что из себя пред�
ставляют эти министры и какими
заработками они могут похвас�
таться? На этот вопрос мы поста�
рались ответить, составив список
членов новоназначенного Кабми�
на в порядке уменьшения их годо�
вых доходов.

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ
Министр финансов Александр

Шлапак, как и и.о. министра обороны
Игорь Тенюх, свои доходы не задек�
ларировали.

Уроженец Иркутска Александр Шла�
пак в 90�х работал директором львов�
скогофилиала «Приватбанка». В 2000�
хбыл заместителем министра, а потом
министром экономики, затем – замом
главы НБУ. В 2007�2010 гг. – первый
заместитель главы секретариата пре�
зидента.

56�летний Игорь Тенюх — уроженец
Львовской области, кадровый морской
офицер. Активный участник Оранже-�
вой революции. Занимал должности
замначальника Генштаба и командую�
щего Военноморскими силами ВСУ. В
апреле 2010 г. уволен в запас по со�
стоянию здоровья.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555513  áåðåçíÿ  2014 ð.

¹ 10 (1012)¹ 10 (1012)¹ 10 (1012)¹ 10 (1012)¹ 10 (1012)

ñò.

Óñïåõ – ýòî ïóòü, à íå öåëü. (Á. Ñâèòëåíä).
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Äîìàøíÿ ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄ²ßÄîìàøíÿ ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄ²ßÄîìàøíÿ ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄ²ßÄîìàøíÿ ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄ²ßÄîìàøíÿ ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄ²ß Áåðåçåíü

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777713  áåðåçíÿ  2014 ð.

¹ 10 (1012)¹ 10 (1012)¹ 10 (1012)¹ 10 (1012)¹ 10 (1012)

ñò.

Ìíîãî ëþäåé ÷åñòíûõ áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî äóðàêè. (Ô. Äîñòîåâñêèé).

ВИСТАВКА ПЕРНАТИХ ДРУЗІВ

Минулої суботи та неділі у Мукачеві відбулася традиційна виставка голубів з ініціативи Ернеста Кізмана та його
родини, в якій взяли участь любителі пернатих з Мукачева, Ракошина, Берегова, Хуста та обласного центру. Цього
року в експозиції пернатих було представлено близько сорока різних порід. Сімнадцять голубів різних порід показав
цього разу Йосип Гальо. Виставку відвідало багато дітей та туристів міста. Ветеран голуб‘ ятник з Ракошина Андрій
Меденці побажав учасникам виставки творчої наснаги та успіхів у їх благородному хобі.

Фото і текс ДАНИЛЮКА.
На лівому знімку Йосип Гальо з своїм 5�ти річним внуком.

ßêîñü ÿ ï³øîâ äî ìàãàçèíó. Ùîá
êóïèòè îíóêîâ³ âèíîãðàäíèé ñ³ê.
Óâàæíî  ïðî÷èòàâøè ³íôîðìàö³þ,
ÿêà ì³ñòèëàñÿ íà óïàêîâö³, ÿ ëðî-
÷èòàâ: “ì³ñòèòü àíòèîêñèäàíòè”.
Öåé âèñë³â âèÿâìâñÿ äëÿ ìåíå íå
çðîçóì³ëèì. Äîâåëîñÿ ïî äîïîìî-
ãó çâåðíóòèñÿ äî òëóìà÷íîãî ñëîâ-
íèêà. ² îñü ÿêå ïîñíåííÿ ÿ îòðè-
ìàâ. Ç íèì ³ ä³ëþñÿ ç ÷èòà÷àìè,
ñïîä³âàþ÷èñü,      ùî âîíè òàêîæ
íå çíàþòü,ïðî ö³ àíòèîêñèäàíòè.
Òàê îñü ö³ åëåìåíòè. êîëè âîíè  â
íàøîìó îðãàí³çì³ â íîðì³, òî âîíè
çäàòí³ áîðîòèñÿ  ç â³ðóñàìè ³ áàê-
òåð³ÿìè. Àëå ç â³êîì ¿õ ñòàº â
îðãàí³çì³ íåêîíòðîëüîâàíà
ê³ëüê³ñòü ³ âîíè çàì³ñòü êîðèñò³
ïî÷èíàþòü ðóéíóâàòè éîãî âíóòð-
³øíüî. Ç òàêèì çâîðîòí³ì ÿâèùåì
ìåäèêè ïîâ’ÿçóþòü ðîçâèòîê òàêèõ
çàõâîðþâàíü, ÿê ðàê, àðòðèò, õâî-
ðîáè ñåðöÿ  ³ âèðàçêè, à òàêîæ ñòà-
ð³ííÿ. ²  ùî íàéãîëîâí³øå, â³ä óñ³õ
öèõ íåïðèºìíîñòåé ìîæóòü çàõè-
ñòèòè àíòèîêñèäàíòè. Öåé êðèòåð³é
³ ñòàâ êëþ÷îâèì ïðè ñêëàäàí³ â÷å-
íèìè ñïèñêà íàéêîðèñí³øèõ íà-
ïî¿â. Âèãëÿäàº â³í  òàê.

ÃÐÀÍÀÒÎÂÈÉ Ñ²Ê. Êð³ì
â³òàì³í³â  À, Ñ, Å â³í ì³ñòèòü
êàëüö³é, ôîñôîð, ìàãí³é, çàë³çî,
íàòð³é. Â³í äóæå êîðèñíèé äëÿ ñåð-
öÿ, ïðè ã³ïåðòîí³¿, àíåì³¿ ³ ìà-
ëîêð³â’¿. Íåïðèéíÿòíèé ïðè ï³äâè-
ùåí³é êèñëîòíîñò³.

×ÅÐÂÎÍÅ ÂÈÍÎ. Çîâñ³ì íå-

ÑÎÊÈ, ÙÎ ÑÒÐÈÌÓÞÒÜ ÐÀÊÎÂ² ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß

ùîäàâíî â÷åí³ ä³éøëè âèñíîâêó,
ùî âîíî ìàº   çäàòí³ñòü â ïðî-
ô³ëàêòèö³ ðàêîâèõ çàõâîðþâàíü.
Ë³êàð³-ä³ºòîëîãè ïðîïîíóþòü âæè-
âàòè âèíî ðàçîì ç ¿æåþ. Îäíàê
íàðêîëîãè  òÿãíóòü ñâ³é á³ê: äîçà
íå ìàº ïåðåâèùóâàòè 30 ã íà äåíü.

ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÉ Ñ²Ê. Ì³ñòèòü
áàãàòî â³òàì³í³â ãðóïè Â òà àñêîð-
á³íîâî³ êèñëîòè, ÿêà äîïîìàãàº áî-
ðîòèñÿ ç ì³êðîáàìè. Öåé áàäüîðèé
íàï³é äîïîìàãàº çáåðåãòè ì³öíó
ïàì’ÿòü, áîðåòüñÿ ç ðàêîì ãðóäåé ³
óòðèìóº  ïðóæí³ñòü òà åëàñòè÷í³ñòü
øê³ðè.

ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÈÉ Ñ²Ê. Êî-
ðèñíèé ïðè ã³ïåðòîí³¿, çí³ìàº âòî-
ìó, àêòèâ³çóº ðîáîòó  êðîâîíîñ-
íèõ ñóäèí. ÎÄÍÀÊ ÏÐÎÒÈÏÎÊÀ-
ÇÀÍÈÉ ËÞÄßÌ Ç Ï²ÄÂÈÙÅ-
ÍÎÞ ÊÈÑËÎÒÍ²ÑÒÞ ² ÍÅ-
ÑÒÀÒÊÎÌ ÊÀËÜÖ²Þ Â
ÎÐÃÀÍ²ÇÌ².

ßÁËÓ×ÍÈÉ Ñ²Ê. Éîãî âæè-
âàþòü ïðè àòåðîñêëåðîç³ õâîðîáàõ
ïå÷³íêè ³ íèðîê. Â³í òàêîæ íîðìà-
ë³çóº ðîáîòó øëóíêà, âèâîäèòü ç
îðãàí³çìó òîêñèíè ³ øâèäêî
â³äíîâëþº ñèëè ï³ñëÿ  ô³ºè÷íèõ
íàâàíòàæåíü.
   ×ÅÐÅØÍÅÂÈÉ Ñ²Ê. Ì³ñòèòü
â³òàì³íè, ÿê³ íåîõ³äí³ î÷àì ³ çóáàì,
áîðåòüñÿ ç ³íôåêö³ÿìè. Çíèæóº ðè-
çèê ðîçâèòêó áàãàòüõ âèä³â  ðàêà.
À ùå äîïîìàãàº çáåðåãòè ïàì’ÿòü
ó çð³ëîìó â³ö³.

×ÎÐÍÈ×ÍÈÉ Ñ²Ê. Ó íàðîä³
â³í øàíóºòüñÿ òèì, ùî çáåð³ãàº ç³ð.
Íàñïðàâä³ éîãî ïîêëèêàííÿ íàáà-
ãàòî øèðø³ – ßãîäà äîïîìàãàº
áîðîòèñÿ ç öóêðîâèì ä³àáåòîì,
ïîïåðåäæóº çàõâîðþâàííÿ ÿñåí ³
çáåð³ãàº ìîëîä³ñòü óñüîãî îðãàí-
³çìó.

² íàðåøò³, ïðî ïîâñÿêäåííèé
àðîìàòíèé íàï³é – ×ÀÉ. Â³í òîí³-
çóº ³ áàäüîðèòü.Àëå, ÿê íå äèâíî,
÷óäî-÷àé ùå é çäàòíèé  áîðîòèñÿ
ç õâîðîáàìè ñåðöÿ òà ð³çíèìè
³íôåêö³ÿìè.

Âèñíîâîê ïðîñòèé:íå îáìåæóé-
òå ñâ³é îðãàí³çì ó ñïîæèâàíí³
ñîê³â. Ïåðåë³÷åí³ íàïî¿ ì³ñòÿòü àí-
òèîêñèäàíòè, ÿê³ äîïîìàãàþòü
îðãàí³çìðâ³ áîðîòèñÿ ç íåáåçïå÷-
íèìè õâîðîáàìè. Òîæ ïèéòå ñîêè
³ áóäüòå çäîðîâ³.
             Çà ìàòåð³àëàìè ïðåñè
äî äðóêó ï³äãîòóâàâ æóðíàë³ñò
ç Ìóêà÷åâà  ²ÂÀÍ  ÊÎÏ×À.

«Правила поведінки за столом не є надто складними,
але чомусь люди дотримуються їх лише частково", – каже
викладач етикету Людмила Косіна. Застерігає від основ3
них помилок.

•  Все, що взяли у руки, — ваша їжа. Не можна відламу3
вати шматок хліба і класти його назад до загального ко3
шика.

•  За столом має працювати одна рука. Не можна в
одній тримати хліб, а в іншій — виделку, ложку, келих.
Одночасно можна тримати лише виделку та ніж (їмо сала3
ти, закуски, основні страви), ложку і виделку (їмо десерт)
або перекладати двома приборами страву із загальної
тарілки на свою.

• Виделку треба тримати у лівій руці, а ніж — у правій.
Шульгам дозволяється порушувати це правило.

•  Тримаючи прибори у руках, не жестикулюйте. В азі3
атських країнах це можуть розцінити як вияв агресії. У нас
— також.

• Не "вилизуйте" тарілку — залиште на ній "прикраси"
зі страв: листочок петрушки, кропу, маслину. А то подума3
ють, що ви — з голодного краю...

• Не соліть і не перчіть страву до того, як її скуштуєте.
Не ображайте господиню! Попросили передати сільни3
цю, передайте і перечницю. їх завжди передають "у парі".

•   Горнятка тримають за вушко, а не обхоплюють посу3
дину обома руками.

•  Нехарчові відходи (порожні пакетики з3під цукру, пла3
стикові контейнери від вершків, обгортку від цукерок) кла3
дуть на край тарілки (основної) або на край блюдця (з
якого їдять десерт).

Наталія ДРУЖБЛЯК.

ЗАСТІЛЬНИЙ ЕТИКЕТ

У дуплах ваших яблунь,
груш, слив чи іншої садо3
вини накопичуються
шкідники та хворобот3
ворні мікроорганізми.
Сюди ще й затікає вода,
котра замерзає взимку й
може розірвати дерево.
Щоб цього не сталося,
необхідно заліковувати

ДУПЛА ФРУКТОВИХ ДЕРЕВ «ЗАПЛОМБУЙТЕ»
І ЗРОБІТЬ ЦЕ САМЕ ЗАРАЗ

рани. І робити це слід
саме пізньої осені. На3
самперед гострою ста3
мескою вичистіть гни3
лизну 3 аж до здорових
тканин. Це місце обо3
в’язково продезінфікуй3
те 5%3ним розчином за3
лізного чи 3%3ним мідно3
го купоросу. Відтак великі

діри слід закладати
шматками битої цегли та
«заштукатурити» густим
бетонним розчином (1
частина цементу та 5 ча3
стин піску). Добрий
ефект дасть також розп3
лавлений асфальт,
змішаний із 33ма части3
нами сухої тирси.

А ось малі дупла на мо3
лодій садовині краще за3
бити добре припа-сова3
ною дерев’яною проб3
кою. Спилюючи її
зовнішній кінець, зріжте
трішки прилеглої живої
частини штамба. На3
плив, що утвориться, зго3
дом затягне щілину.

ПОДАЛІ ВІД ПОРОХОТЯГІВ
Діти, матері яких під час вагітності користувалися

фенами, мікрохвильовками і порохотягами, ризику3
ють отримати астму, вважають американські вчені. На
їхню думку, щоденне (якщо не щогодинне) викорис3
тання електроприладів пояснює, чому збільшується
кількість астматиків.

Основний спосіб захисту від електромагнітних полів
– відстань. Вагітним треба менше користуватися елек3
троприладами і перебувати подалі від тих пристроїв,
що працюють постійно, радять учені.
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Торт треба пекти в теплій, але не гарячій духовці,

при помірній температурі. Якщо торт погано пропече3
ний, він осяде.

Температура при випіканні кондитерських виробів
залежить від виду тіста, розміру й форми. Розрізня3
ють три види температури: помірну (130—180°С), се3
редню (180—200°С), високу (220—270°С).

Газову духовку слід розігрівати за 10 хв. до випікан3
ня виробів, електричну — за 25 хв.

ÂÀÐÅÍ² ßÉÖß Ó Ï²ÊÀÍÒÍÎÌÓ ÑÎÓÑ²
Почистіть круто зварені яйця, розріжте на довільну

кількість часточок (від 2 до 8), викладіть їх на тарілку і
залийте заздалегідь приготовленим гірчичним чи сир3
ним соусом.

*   Гірчичний соус. 30 г борошна підсмажити у 1 сто3
ловій ложці вершкового масла, залити 0,5 л бульйону чи
води, додати за смаком гірчицю, лимонну кислоту, сіль,
цукор. Ретельно перемішати, прокип’ятити 1—Зхв.

*   Сирний соус. Ретельно протертий сир добре пере3
мі-шати з олією (додавати у кілька прийомів), щоб маса
мала консистенцію густої сметани. Можна додати чорний
або чер-воний перець, інші приправи на ваш смак.
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верховий будинок (156 кв. м) у смт.
Кольчино по вул. Шелестівській. Із зе�
мельною ділянкою 20 сотин, виноград�
ник, сад. Стартова ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     На 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 будинок по вул.
Тимiрязєва. Є лiтня кухня,
господарськi прибудови, парник,
сад, огород та 13,5 сотин землi.
Цiна 60 тис у.о.

Тел: 050�90�90�968.

     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  земельна дiлянка

30 сотин пiд забудову у Паланку на
вул 50�рiччя Перемоги, 17 з усiма
документами. На дiлянцi: бутовий
камiнь  i щебiнь. Тел. 050�665�466.
     Продається земельна дiлянка

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

     Продається земельна дiлянка
11 сотин пiд комерцiю на вул.
Кооперативнiй напроти ринку "ГIД".
Зверт. 050�6656466.
     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.

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

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

  Êîìåðö³ÿ
     Продається у центрi Мукачева на

вул. Духновича  квартира  у чеськiй бу�
дові – 110 кв. м. з усiма комунальними
зручностями. Є мiсце для авто. Цiна
договiрна. Дзвонити: 0959194093.
     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�кiмнатна квартира в

Росвиговi з усiма зручностями.
Тел.: 0505875385.

     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�кiмнатна квартира в
Ужгородi на проспектi Свободи пло�
щею 44 кв.м. на першому поверсi. З
усiма комунальними зручностями  , є
пiдвал. Або розмiнюється  на 2�кiмн.
квартиру в Мукачевi в районi Росвиго�
ва з доплатою. Цiна за домовленiстю.
Зверт.: 0507454577.

     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�

  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 пропону�
ються цуценята. Зверт 066�
034 30 33.
     Продаються  кiмнатнi квiти

(великi)  по 50 грн за штуку.
Зверт. 3�54�96.

     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
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 зварювальників,
токарів, працівників на заводи,
швачок, столярів, поварів,опіку�
нок, робітників на м’ясокомбі�
нати, теплиці та на сезонні с/х
роботи.
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.

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 сiвалка унiвер�
сальна нова. Звертатися по тел.
095�3260426.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ категорії «Д»

та автослюсар.

Тел.: 050-5463088.
.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ ГОЛОВНИЙ

БУХГАЛТЕР З ДОСВІДОМ
РОБОТИ.

Тел.:050 5048634

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.

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 74 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

  Àâòî

Продається ВАЗ�2115, 2009
р.в. ухорошому станi (перший
власник), оригінальний пробiг
93 000 км. Додається комплект
літньої і зимової “гуми”. Цiна
5700 у.о. Можливий торг.

 Зверт. 0506278545.

ПРОДАЄТЬСЯ FIAT�DOBLO
2008 р.в. (1.3 multijet, T/D, 156
тис. оригінального пробігу,
AIRBAG, ABS, ШТАТНА МАГНІТО�
ЛА), НЕ БИТИЙ, НЕ КРАШЕНИЙ,
З ЄВРОПИ. Тел. 050 016 00 20
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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

Підприємство Приватне акціонерне товариство "МТС Украї�
на", яке займається наданням телекомунікаційних послуг і
існує з 1993 року, має наміри отримати дозвіл на викиди заб�
руднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел дизельних генераторів, які встановлені за адресами:

Закарпатська обп. м. Мукачево, вул. Добролюбова, 11, тру�
ба котельні; Закарпатська обп., Мукачевський р�н, с. Гронда,
вул.Елеваторна.

За рік в атмосферне повітря викидається: двооксиду азоту:
0,009 т/рік; двооксиду сірки: 0,0008 т/рік; оксид вуглицю: 0,0004
т/рік;  двооксиду вуглицю: 0,1821 т/рік; суспендовані тверді ча�
стинки: 0,00002 т/рік.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом
30�ти днів з дня опублікування оголошення  у  районну раду м.
Мукачево за адресою: Закарпатська обп. м. Мукачево, вул.
Горького, 21.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

      Втраченi документи  на ведення пiдпри�
ємницької дiяльностi П.П.Смерницької  Людмили
Михайлiвни (код 0736110900), вважати недiйсними.

Мукачівський міськрайонний суд
оголошує конкурс на заміщення

тимчасово вакантної посади
консультанта з кадрової роботи

Вимоги до кандидатів на посаду консультанта
суду з кадрової роботи –  вища освіта за спеціаль�
ністю „Правознавство” або „Правоохоронна
діяльність” з освітньо – кваліфікованим рівнем
магістра або спеціаліста, стаж роботи на державній
службі в судових органах України не менш 2 років
загальний стаж роботи за фахом не менш 3 років..

Додаткова інформація щодо основних функціо�
нальних обов’язків, розміру, умов оплати праці,
переліку питань для перевірки знання законодав�
ства тощо надається за телефоном 3�16�68 та на
офіційному сайті Мукачівського міськрайонного
суду порталу Судова влада

inbox@mkm.zk.court.gov.ua.
Документи приймаються протягом 30 календар�

них днів з дня виходу публікації про оголошення
конкурсу.

  Наша адреса:  м. Мукачево,
вул.  Л.Толстого,13. Тел: 8 (231) 3516568

ОГОЛОШЕННЯ!
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×åëîâåê – ýòî ñóùåñòâî, èùóùåå ïðè÷èíû. (Ã. Ëèõòåíáåðã).×åëîâåê – ýòî ñóùåñòâî, èùóùåå ïðè÷èíû. (Ã. Ëèõòåíáåðã).×åëîâåê – ýòî ñóùåñòâî, èùóùåå ïðè÷èíû. (Ã. Ëèõòåíáåðã).×åëîâåê – ýòî ñóùåñòâî, èùóùåå ïðè÷èíû. (Ã. Ëèõòåíáåðã).×åëîâåê – ýòî ñóùåñòâî, èùóùåå ïðè÷èíû. (Ã. Ëèõòåíáåðã).

03.40 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10 Ò/ñ "Âèñîêà êóõ-
íÿ" (1). 13.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
14.00, 15.20, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00, 22.30 Ò/ñ "Øàìàí-2" (1).
22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Õ/ô
"Õàëê" (2). 02.10 Õ/ô "Ãðàíè÷íà
ãëèáèíà" (2). 04.25 Õ/ô "Ïðîñòî
Äæåêñîí" (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.
10.10 Îäíà çà âñ³õ. 12.35 Äàé-
îøü ìîëîäüîæ. 13.30 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.25
Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1).
15.20, 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.15 Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïîâåð-
íåííÿ. 17.10, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ"
(1). 18.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
21.00 Â³òàëüêà. 22.00 6 êàäð³â.
22.55 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.20
Äóðíºâ+1. 23.50 Íàäòî ãðóáî
äëÿ Þ-òóá'à. 00.15 Ìåæäó íàìè.
00.45 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
01.30 Ñâ³ò íàâèâîð³ò. 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". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 12.25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Äîê/ñ. 14:00
- Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20
- ïðîãðàìà "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 "Ãóáêà Áîá". 07.00 Ï³äéîì.
08.00, 19.00, 22.00 Ò/ñ "Âîðîí-
³íè". 09.00, 17.05 Ò/ñ "Íå ðî-
äèñü âðîäëèâà". 09.50 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 15.05 Õ/ô "Ðîæåâà
ïàíòåðà". 18.00, 00.25 Ðåïîð-
òåð. 18.20 Àáçàö!. 20.00 Ðåâ³-
çîð. 00.10 Õ/ô "Îë³ãàðõ" (2).
02.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.40, 03.40, 04.40 Çîíà íî÷³.
02.45 Ñ.Ïàðàäæàíîâ. Â³äêëàäå-
íà ïðåì'ºðà. 03.00 Ìàðêî Êðî-
ïèâíèöüêèé. 03.45 Äåñÿòà ìóçà
â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì Òðåò³é). 04.45
Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàðòèíè.
05.00, 06.00 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 05.05 ²âàí Ôðàíêî. 05.30
Óêðà¿íà ÷óäåñ

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 18 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 07.25, 23.30 Êðà¿íà on l ine.
07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35 Ðàí-
êîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00, 21.00, 05.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35, 03.25
Ñâ³òëî. 10.05, 15.30, 19.10
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.10, 18.45, 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25 Ä/ô "Ñ³ìäåñÿòíè-
êè. Ëåîí³ä Îñèêà". 13.00 "Ñåê-
ðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñü-
êîþ. 13.40 Ä/ô "Ì³ñòåð³ÿ ÷îð-
íî¿ ìàòåð³¿". 14.45 Euronews.
14.55, 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.15 Áðèô³íã Êàá-
³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 17.35
Ïðî ãîëîâíå. 18.05 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 21.40 Âå÷³ðíÿ
³íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 00.30
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 02.20 Ä/ô "Àíäð³é
Ìàëèøêî. Ìèñòåöòâî çàëèøà-
òèñü ñîáîþ". 02.50 Ä/ô
"Ñì³õîòâîðåöü Ïàâëî Ãëàçîâèé".
03.50 Ò/ñ "Ñ³ìåéíå ðîçë³äóâàí-
íÿ" 2ñ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.55, 04.50 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.10, 10.10, 20.30, 21.30

  «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-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 11:50 - Äîê/ñ. 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/ñ. 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/ñ . 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
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00 Ï³äéîì.
08.00, 19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
09.00, 17.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.50 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 15.10 Õ/ô "Ðîæåâà ïàí-
òåðà-2". 18.00, 23.45 Ðåïîð-
òåð. 18.20 Àáçàö!. 22.00 Õ/ô
"Áëîíäèíêà â çàêîí". 23.55 Õ/
ô "Çîçóëÿ". 01.50, 02.50, 03.50
Çîíà íî÷³. 01.55 Áëàãîñëîâëÿþ
³ ìîëþñÿ. 02.20 Ìèòðîïîëèò
Äìèòðî Ìîãèëà. 02.55 Äæåðå-
ëà Â³ò÷èçíè. 03.05 Áðàò³º ³ äðó-
æèíî. 03.20 Çà ëèòîâñüêî¿
äîáè. 03.35 Äèêå ïîëå. 03.55
Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Ïàñòêà.
04.15, 05.10 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.20 Óñì³øíèê. 04.45 Ñî-
ô³ÿ- äèòÿ êîõàííÿ. 05.00 Ãåí³é
ñì³õó. 05.25 Óêðà¿íà ÷óäåñ
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08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00, 21.00,
05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35
Êíèãà.ua. 10.00 Âêëþ÷åííÿ ç
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
10.20, 15.30, 19.10 ÃÐÎÌÀÄÑÜ-
ÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10,
18.45, 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.25, 03.20 Ñâ³òëî. 12.45 "Íàä-
âå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 13.40
Øëÿõ äî ×åìï³îíàòó ñâ³òó FIFA
2014 Áðàçèë³ÿ. 14.10 ×åìï³î-
íàò ñâ³òó ç ôóòáîëó 2014. Ùî-
äåííèê FIFA. 14.45 Euronews.
14.55, 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.15 Áðèô³íã Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 17.35
Â³÷íèé âîãîíü. 18.05 Ô³íàíñî-
âà ïåðñïåêòèâà. 21.40 Âå÷³ðíÿ
³íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà. 22.50
Ìåãàëîò. 22.55 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 00.30 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
02.20 Ä/ô "²íòåðíåò-1964".
02.50 Ä/ô "Ñ³ìäåñÿòíèêè. Âî-
ëîäèìèð Äàõíî". 03.45 Ò/ñ
"Ñ³ìåéíå ðîçñë³äóâàííÿ" 3ñ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 00.00, 04.50 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.10, 10.10, 20.30, 21.30
Ò/ñ "Ó âàñ áóäå äèòèíà" (1).
11.10, 12.05, 01.05, 01.50 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé" (1). 13.00
"Íå áðåøè ìåí³ - 4", 37 ñåðiÿ.
14.00, 02.40 Ò/ñ "Ñïðàâà
ë³êàð³â". 14.50, 03.25 "Êðàñó-
íÿ çà 12 ãîäèí - 2". 15.45 "Ñâà-
òè - 4" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 22.35
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3". 00.15,
04.10 Ò/ñ "Êàñë - 2" (2). 05.05
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.20, 20.30 Ò/ñ "Òóðåöüêèé
òðàíçèò". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
16.00, 17.45 Íîâèíè. 07.15,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.20 Ò/ñ "Ïîâåð-
íåííÿ Ìóõòàðà-2". 11.15, 12.25
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³-
äîì Êàíåâñüêèì". 13.30, 14.20
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.30, 16.20,
03.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.50 Ò/
ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 18.05, 02.25
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 01.55 "Ïîäðî-
áèö³". 22.30 Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå
ãí³çäî". 01.20 Ä/ô "Ïîãðàáóâàí-
íÿ áàíê³â". 03.55 Ìóëüòô³ëüìè

Ò/ñ "Ó âàñ áóäå äèòèíà" (1).
11.10, 12.05, 01.00, 01.45 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé" (1). 13.00
"Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.00,
02.35 Ò/ñ "Ñïðàâà ë³êàð³â".
14.50, 03.20 "Êðàñóíÿ çà 12 ãî-
äèí - 2". 15.45 "Ñâàòè - 4" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10
Ò/ñ "Àñ³" (1). 22.35 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 00.10, 04.05 Ò/ñ "Êàñë
- 2" (2). 05.05 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25, 20.30 Ò/ñ "Òóðåöüêèé
òðàíçèò". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
16.00, 17.45 Íîâèíè. 07.15,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.20 Ò/ñ "Ïîâåð-
íåííÿ Ìóõòàðà-2". 11.15, 12.25
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³-
äîì Êàíåâñüêèì". 13.30,
14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.30,
16.20, 03.35 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.50 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
18.05, 02.50 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
02.20 "Ïîäðîáèö³". 22.30 Ò/ñ
"Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî". 01.20 Ä/
ô "Çàì³ííèê ñìåðò³".  04.15
Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
05.25 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.55, 16.50 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 13.00
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.40 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â.
Ìåíòè-5". 15.05, 20.05 Ò/ñ
"Áðàòàíè-3". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 21.50 Ò/ñ "Ë³ñíèê". 23.35
Õ/ô "Øîñå ñìåðò³" (2). 00.55 Õ/
ô "Òàºìíèé á³ê ì³ñòà" (2). 02.15
Ò/ñ "Ê³ñòêè". 02.55 Ò/ñ "Ó ÷îð-
íîìó ñïèñêó". 04.20 Êðèì³íàëü-
íèé îáëîì

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.00 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.45 "Æèòè
çäîðîâî!". 09.45, 16.40 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 10.15 "Êîíòðîëüíà
çàêóï³âëÿ". 10.45, 02.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâèíè.
12.20 "×àñ îá³äàòè!". 13.15
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.45
"Ñë³ä". 14.20 "Âîíè òà ìè".
15.05 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.05, 00.05 "Íàîäèíö³
ç óñ³ìà". 17.55, 01.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.00 "×àñ".
19.30, 02.50 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.30, 22.10 Ò/ñ "Äóðíà êðîâ".
22.00 Í³÷í³ íîâèíè. 22.35
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.05 "×î-
ëîâ³ê òà æ³íêà"

ÑÒÁ
05.10 "×óæ³ ïîìèëêè. V.I.P. -
êë³ºíò". 05.55, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 07.40, 18.30 "Íåéìîâ-
³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.05
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ âåñ³ë-
ëÿ". 10.10 Õ/ô "Ì³é òàòî - ëüîò-
÷èê"(1). 11.55, 20.05 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 12.45,
00.45 "ÌàñòåðØåô - 2". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 21.05 Õ/
ô "Ñàìàðà-2"(1). 22.55 "Êîõà-
íà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 03.25
Í³÷íèé åô³ð

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 4"
(1). 07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
21.00, 22.30 Ò/ñ "Øàìàí-2" (1).
11.50, 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 13.00, 23.30 Ò/ñ "Ïîä-
ðóææÿ" (1). 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà"
(1). 22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 00.30 Ò/ñ
"Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (2). 03.00
Õ/ô "Õàëê" (2). 05.10 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.
10.10 Êðà¿íà Ó. 12.35 Äàéîøü
ìîëîäüîæ. 13.30 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.25 Ò/ñ
"Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1). 15.20,
19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.15
Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïîâåðíåííÿ.
17.10, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.05 Ðîçñì³øè êîì³êà. 21.00
Â³òàëüêà. 22.00 6 êàäð³â. 22.55
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.50 Íàä-
òî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.15
Ìåæäó íàìè. 00.45 Ò/ñ "Çàêðè-
òà øêîëà" (2). 01.30 Ñâ³ò íàâè-
âîð³ò. 02.15 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 03.45 Ç íî÷³ äî
ðàíêó

 ICTV
05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.25 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.55, 16.55 Ò/ñ "Îïåðè".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05, 13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.35 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîç-
áèòèõ ë³õòàð³â. Ìåíòè-5".
15.05, 20.05 Ò/ñ "Áðàòàíè-3".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 21.50 Ò/ñ
"Ë³ñíèê". 23.35 Õ/ô "Áóäèíîê
âîñêîâèõ ô³ãóð" (2). 01.25 Õ/ô
"Øîñå ñìåðò³" (2). 02.40 Ò/ñ
"Ê³ñòêè". 03.20 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó
ñïèñêó". 04.05 Ñòîï-10

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.00 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.45 "Æèòè
çäîðîâî!". 09.45, 16.40 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 10.15 "Êîíòðîëüíà
çàêóï³âëÿ". 10.45, 02.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâèíè.
12.20 "×àñ îá³äàòè!". 13.15
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.45
"Ñë³ä". 14.20 "Âîíè òà ìè".
15.05 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.05, 00.05 "Íàîäèíö³
ç óñ³ìà". 17.55, 01.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.00 "×àñ".
19.30, 02.50 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.30, 22.10 Ò/ñ "Äóðíà êðîâ".
22.00 Í³÷í³ íîâèíè. 22.35
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.05 "Ïîë-
³òèêà"

ÑÒÁ
05.15 "×óæ³ ïîìèëêè. Âîðîøè-
ëîâñüêèé ñòð³ëåöü". 06.00,
16.00 "Âñå áóäå äîáðå!". 07.50,
18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.15 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íå
îòðåêàþòñÿ, ëþáÿ". 10.15 "Êî-
õàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
12.00, 20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 12.55, 00.45
"ÌàñòåðØåô - 2". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 21.05 Õ/ô "Ñà-
ìàðà-2"(1). 22.55 "Õàòà íà
òàòà". 03.20 Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü

4" (1). 07.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 14.00,
15.20, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 21.00, 22.30 Ò/ñ "Øà-
ìàí-2" (1). 11.50, 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 13.00,
23.30 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 22.00
Ïîä³¿ äíÿ. 00.30 Ò/ñ "Ìåí-
òîâñüê³ â³éíè 7" (2). 03.00 Ò/ñ
"30 ïîòðÿñ³íü" (1). 04.00 Òàº-
ìíèö³ ç³ðîê. 04.45 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.
10.10 Îäíà çà âñ³õ. 12.35 Äàé-
îøü ìîëîäüîæ. 13.30 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.25
Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1).
15.20, 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.15 Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïîâåð-
íåííÿ. 17.10, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ"
(1). 18.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
21.00 Â³òàëüêà. 22.00 6 êàäð³â.
22.55 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
23.50 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
00.15 Ìåæäó íàìè. 00.45 Ò/ñ
"Çàêðèòà øêîëà" (2). 01.30 Ñâ³ò
íàâèâîð³ò. 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/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ.
14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³"
.16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ . 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/ñ "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 ïðàâî".
20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'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 "Ãóáêà Áîá". 07.00 Ï³äéîì.
08.00, 19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
09.00, 17.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 15.05 Õ/ô "Áëîíäèí-
êà â çàêîí³". 18.00, 23.45 Ðå-
ïîðòåð. 18.20 Àáçàö!. 22.00 Õ/
ô "Áëîíäèíêà â çàêîí³-2".
23.50 Õ/ô "¯õàëè äâà øîôåðè"
(2). 01.15 Ò/ñ "Ïàí Àì". 02.05
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.10,
02.30, 03.15 Çîíà íî÷³. 02.15
Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå ìèíóëå.
02.20 ×åðâîíà Çåìëÿ (Terra
Vermelha). 02.35 Çàïîð³æñüêà
Ñ³÷. Âèòîêè. 02.45 Çîðÿíèé ÷àñ
êîçàöòâà. 03.00 Êîçà÷÷èíà ðó¿-
íà. 03.20 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâ-
êè.  Íå âäàðòå æ³íêó íàâ³òü
êâ³òêîþ. 03.40, 04.30 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 03.45 Ìèêîëà
Ëèñåíêî. 05.30 Óêðà¿íà ÷óäåñ
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07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25,
23.30 Êðà¿íà on l ine.  07.35
Åðà á³çíåñó. 08.35 Ðàíêîâ³
ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïîðà-
äè. 09.00, 21.00, 05.25 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.35 Ïðåì'ºðà. Ä/ô
"Áóòè ñàìà ñîá³ ö³ëëþ. Î.Êî-
áèëÿíñüêà".  10.05, 15.30,
19.10 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ-
×ÅÍÍß. 12.10, 18.45, 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Ìîìåíòè
æèòòÿ. 13.25 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó.  Ñïðèíò (æ³í.) .  14.55,
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.15 Áðèô³íã Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 17.10 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (÷îë.).
18.05 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòè-
âà. 21.40 Âå÷³ðíÿ ³íôîðìàö-
³éíà ïðîãðàìà. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 00.30 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
02.20 Ä/ô "Ñ³ìäåñÿòíèêè. Ëå-
îí³ä Îñèêà". 02.50 Ä/ô "Êíÿ-
ãèíÿ-÷åðíèöÿ". 03.20 Ñâ³òëî.
03.45 Ò/ñ "Ñ³ìåéíå ðîçñë³äó-
âàííÿ" 4ñ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.45, 04.40 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.10, 10.10, 20.30, 21.30
Ò/ñ "Ó âàñ áóäå äèòèíà" (1).
11.10, 12.05, 00.50, 01.40 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé" (1). 13.00
"Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.00,
02.25 Ò/ñ "Ñïðàâà ë³êàð³â".
14.50, 03.10 "Êðàñóíÿ çà 12 ãî-
äèí - 2". 15.45 "Ñâàòè - 4" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10
Ò/ñ "Àñ³" (1). 22.35 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿. Áîæåâ³ëüí³". 00.00,
03.55 Ò/ñ "Êàñë - 2" (2). 05.05
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25, 20.30 Ò/ñ "Òóðåöüêèé
òðàíçèò". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
16.00, 17.45 Íîâèíè. 07.15,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.20 Ò/ñ "Ïîâåð-
íåííÿ Ìóõòàðà-2". 11.15, 12.25
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³-
äîì Êàíåâñüêèì". 13.30, 14.20
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.30, 16.20,
03.25 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.50 Ò/
ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 18.05, 02.40
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.10 "Ïîäðî-
áèö³". 22.30 Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå
ãí³çäî". 01.20 Ä/ô "Ïðîêëÿòòÿ
Ñê³ôñüêèõ êóðãàí³â". 04.05
Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
05.25 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.55, 16.55 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 13.00
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.35 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â.
Ìåíòè-5". 15.10, 20.05 Ò/ñ
"Áðàòàíè-3". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 21.50 Ò/ñ "Ë³ñíèê". 23.35
Õ/ô "Çóïèíêà. Íå îçèðàéñÿ!"
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 07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35 Ðàí-
êîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
10.35, 15.30, 19.10 ÃÐÎÌÀÄÑÜ-
ÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10,
18.45, 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Òîé, õòî ïîâåð-
íóâñÿ". 13.10 Òåàòðàëüí³ ñåçî-
íè. 13.55 Ïðàâî íà çàõèñò.
14.15 Â³êíî â Àìåðèêó. 14.45
Euronews. 14.55, 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15
Áðèô³íã Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè. 17.35 Îêîëèöÿ. 18.05
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 21.00,
05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.40 Âå÷-
³ðíÿ ³íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
00.30 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.20 Ä/ô "Åòó-
àëü. Ñåðæ Ëèôàð" ç öèêëó
"Êè¿ñüêà ñòàðîâèíà. Ñâ³ò ìèñ-
òåöòâà". 02.50 Ä/ô "Ôåíîìåí
ñòîâáóðîâèõ êë³òèí". 03.20
Ñâ³òëî. 03.45 Ò/ñ "Ñ³ìåéíå ðîç-
ñë³äóâàííÿ" 1ñ.

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,
23.45 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.10 Õ/ô "Ðóñàë-
êà" (1). 13.00, 00.50 Õ/ô "Âî-
ðîæêà" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1).
20.30, 21.30 Ò/ñ "Ó âàñ áóäå
äèòèíà" (1). 22.35, 04.40
"Ãðîø³". 00.00, 04.00 Ò/ñ "Êàñë
- 2" (2). 05.30 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.35 Ä/ô "Âîäà". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.45 Íîâèíè.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20, 12.25 Õ/
ô "Ï³äì³íà â îäíó ìèòü". 13.40,
14.20, 03.20 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.00, 16.20 "Æäè ìåíÿ". 18.05,
02.35 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.05 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Òóðåöüêèé
òðàíçèò". 22.30 Ò/ñ "Ëàñò³â÷è-
íå ãí³çäî". 01.20 Ä/ô "Øîñòå
â³ä÷óòòÿ. Äàð ÷è ïðîêëÿòòÿ?".
04.00 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
05.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.45 Ñâ³òàíîê. 06.45, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 07.40
Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 09.55 Õ/ô "Íå-
ïåðåâåðøåíèé". 11.45 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â.
Ìåíòè-5". 13.45 Õ/ô "Âîðîøè-
ëîâñüêèé ñòð³ëåöü". 15.35 Õ/
ô "Ïîëþâàííÿ íà ï³ðàí³þ".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ
"Áðàòàíè-3". 21.50 Ä³ñòàëî!.
22.40, 03.50 Ñâîáîäà ñëîâà.
00.25 Õ/ô "Äîâãèé ïîö³ëóíîê
íàäîáðàí³÷" (2). 02.20 Ò/ñ
"Ê³ñòêè". 03.00 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó
ñïèñêó"

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".  13.45 "Ñë³ä".
14.20 "Âîíè òà ìè". 15.05 "Ó
íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 17.05, 00.05 "Íàîäèíö³ ç
óñ³ìà".  17.55, 01.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" .  19.00 "×àñ".
19.30, 02.50 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.30, 22.10 Ò/ñ "Äóðíà êðîâ".
22.00 Í³÷í³  íîâèíè. 22.35
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.05 "Ïî-
çíåð"

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè. Ãð³õè ìà-
òåð³â". 06.05, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 07.55, 18.30 "Íåéìîâ-
³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.20
Õ/ô "Äæåíòëüìåíè óäà÷³"(1).
11.05 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ áëóä-
íîãî òàòà"(1). 12.55, 20.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 13.50 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
13". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 21.05 Õ/ô "Ñàìàðà-2"(1).
22.55 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 5".
23.45 "Îäèí çà âñ³õ". 00.55 Õ/
ô "Óäà÷à íàïðîêàò"(1). 02.35
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.40, 05.55 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí. 07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
20.00, 22.55 "Õîëîñòÿê - 4".
01.15 "Õîëîñòÿê - 4 ßê â³éòè
çàì³æ". 02.05 Õ/ô "Ïîïåëþøêà
³ç Çàïðóääÿ"(1). 03.45 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
21.00, 22.30 Ò/ñ "Øàìàí-2" (1).
11.50, 19.45, 03.00 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 13.00, 23.30
Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 18.00 Ò/ñ
"Ñàøêà" (1). 22.00 Ïîä³¿ äíÿ.
00.30 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7"
(2). 04.00 Õ/ô "Êîðîëü, äàìà,
âàëåò" (1). 05.30 Õ/ô "Âîðîã
¹1" (1)

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.
10.10 Â³òàëüêà. 12.35 Äàéîøü
ìîëîäüîæ. 13.30 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 15.20,
19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.15
²êîíà ñòèëþ. 17.10 Ï³â öàðñòâà
çà êîõàííÿ. 18.05 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 20.00 Õ/ô "Ïîìðè, àëå
íå çàðàç" (1). 22.25 Õ/ô "Âè-
ïóñêíèé" (2). 00.15 Ìåæäó
íàìè. 00.45 Ò/ñ "Çàêðèòà øêî-
ëà" (2). 01.30 Ñâ³ò íàâèâîð³ò.
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 - 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/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ì/ô. 14.00 -  Ïðîãðàìà " Ê³íî-
ìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîê/ñ. 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 -"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 "Ãóáêà Áîá". 07.00 Ï³äéîì.
08.00, 09.50, 19.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 09.00, 17.05 Ò/ñ "Íå ðî-
äèñü âðîäëèâà". 15.15 Õ/ô
"Áëîíäèíêè â çàêîí³". 18.00,
23.50 Ðåïîðòåð. 18.20 Àáçàö!.
22.00 Õ/ô "Øîïîãîëèê". 23.55
Õ/ô "Ìå÷îíîñåöü" (2). 02.00,
03.00, 04.00 Çîíà íî÷³. 02.05
Òá ïðî ÒÁ. 02.35 Ìîº ñåðöå
íîæàìè ïðîéìàº. 03.05, 04.05
Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé. 05.05,
05.55 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 05.10
Ñóìíèé Ï'ºðî. 05.35 Ïîâàæàé-
òå ìàéñòð³â çàìîëîäó

ÑÓÁÎÒÀ, 22 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 12.05, 15.05, 19.10, 21.35 ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
14.00 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîí-
êà ïåðåñë³äóâàííÿ (æ³í.). 17.25
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïå-
ðåñë³äóâàííÿ (÷îë.). 18.30 Ãî-
ëîâíèé àðãóìåíò. 18.40 Óêðà¿-
íñüêèé àêöåíò. 21.00, 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.50 Ìåãàëîò.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.35
Õ/ô "Çèìîâà âèøíÿ". 01.45 "Íà-
ùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà
Ê.Ãíàòåíêîì. 02.40 Ñâ³ò íàâêî-
ëî íàñ. 02.55 Ä/ô "Âåëèêà ãðà".
03.40 Ò/ñ "Ñ³ìåéíå ðîçñë³äó-
âàííÿ" 6ñ.. 05.20 "Ñåêðåòè óñ-
ï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ

(2). 01.95 Õ/ô "Áóäèíîê âîñêî-
âèõ ô³ãóð" (2). 02.50 Ò/ñ
"Ê³ñòêè". 03.30 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó
ñïèñêó". 04.15 Íåñåêðåòí³
ôàéëè

ÎÐÒ
08.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.40,
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 íîâèíè. 17.00,
00.05 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.55,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30, 02.55 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.35, 22.10 Ò/ñ
"Äóðíà êðîâ". 22.00 Í³÷í³ íîâè-
íè. 22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.10 "Ïðîòè íî÷³"

ÑÒÁ
05.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
07.35, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.00 Õ/ô "Ïî-
ïåëþøêà ³ç Çàïðóääÿ"(1). 11.00,
20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 11.50, 00.45 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 21.05 Õ/ô "Ñàìàðà-
2"(1). 22.55 "ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî ò³ëà". 04.15 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 4"
(1). 07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
21.00, 22.30 Ò/ñ "Øàìàí-2" (1).
11.50, 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 13.00, 23.30 Ò/ñ "Ïîä-
ðóææÿ" (1). 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà"
(1). 22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 00.30 Ò/ñ
"Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (2). 03.00
Ò/ñ "30 ïîòðÿñ³íü" (1). 04.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 04.45 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.
10.10 Êðà¿íà Ó. 12.35 Äàéîøü
ìîëîäüîæ. 13.30 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.25 Ò/ñ
"Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1). 15.20,
19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.15
Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïîâåðíåííÿ.
17.10, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.05 Ðîçñì³øè êîì³êà. 21.00
Â³òàëüêà. 22.00 6 êàäð³â. 22.55
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.50 Íàä-
òî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.15
Ìåæäó íàìè. 00.45 Ò/ñ "Çàêðè-
òà øêîëà" (2). 01.30 Ñâ³ò íàâè-
âîð³ò. 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 - "×ÀÑ".
10.55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ"
(ïîâòîð). 11:05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿ-
ãàº". 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø
ïðàâî". 13:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00 - Ì/
ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45
-  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â.. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ.
17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 -
"×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 "Ãóáêà Áîá". 07.00 Ï³äéîì.
08.00, 19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
09.00, 17.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.50 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 15.05 Õ/ô "Áëîíäèíêà
â çàêîí³-2". 18.00, 23.40 Ðåïîð-
òåð. 18.20 Àáçàö!. 22.00 Õ/ô
"Áëîíäèíêè â çàêîí". 23.45 Õ/
ô "Ïåðåã³í" (2). 01.35 Ò/ñ "Ïàí
Àì". 02.15, 05.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 02.20, 03.25 Çîíà
íî÷³. 02.25 Ëåîïîëüä, àáî âòå-
÷à â³ä âîë³. 02.55 Äâ³ Äîë³.
03.30 ×åìï³îí ÷åìï³îí³â. 03.45
Àñêàí³ÿ-Íîâà. Ïðî ùî êëè÷óòü
æóðàâë³â.... 04.15, 05.05 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.20 Áèñòðîï-
ëèííèé ñîí. 05.25 Óêðà¿íà ÷ó-
äåñ

Ï’ßÒÍÈÖß, 21 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 08.10, 13.25, 18.00, 00.25
Ïîãîäà. 06.20, 00.35 Íà ñëóõó.
06.35 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!.
06.45, 07.40, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Êðà¿íà on line. 07.35 Åðà
á³çíåñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè.
08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00,
21.00, 05.25 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.35, 03.00 Êíèãà.ua. 10.05,
15.30 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ-
×ÅÍÍß. 12.10, 18.45, 21.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ. 13.30, 03.25 Óêðà¿íñü-
êîãî ðîäó. 13.50 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 14.45 Euronews. 14.55,
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.15 Áðèô³íã Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 18.05 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 19.10 Ïðî
ãîëîâíå. 19.30, 21.30 Øóñòåð-
LIVE. 00.00 Ï³äñóìêè. 01.20
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
01.20 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà
äâàäöÿòêà". 02.30 "Ñåêðåòè
óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ.
03.45 Ò/ñ "Ñ³ìåéíå ðîçñë³äó-
âàííÿ" 5ñ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05
"Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.10,
10.10 Ò/ñ "Ó âàñ áóäå äèòèíà"
(1). 11.10, 12.05 Ò/ñ "Ñêë³ôî-
ñîâñüêèé" (1). 13.00, 03.45 "Íå
áðåøè ìåí³ - 4". 14.00, 03.00 Ò/
ñ "Ñïðàâà ë³êàð³â". 14.50, 04.35
"Êðàñóíÿ çà 12 ãîäèí - 2". 15.45
"Ñâàòè - 4" (1). 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1).
20.30 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 21.15
"Óêðà¿íà ºäèíà.Òåëåìàðà-
ôîí". 00.55 Õ/ô "Ï³íà äí³â" (2).
05.45 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.20 Ò/ñ "Òóðåöüêèé òðàíçèò".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà-2". 11.15, 12.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.30, 14.20 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.30, 16.20 "Ñöå-
íàð³é êîõàííÿ". 16.50 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 18.05, 02.40
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.10 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Äàøà". 00.35
Õ/ô "Êàêòóñ ³ Îëåíà". 03.25
Ìóëüòô³ëüìè.

 ICTV
05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.25 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.55 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.05 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 10.40 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 11.40,
13.00 Õ/ô "Ì³ñöå çóñòð³÷³
çì³íèòè íå ìîæíà". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.05 Ò/ñ "Áðàòàíè-3". 21.50 Ò/
ñ "Ë³ñíèê". 23.35 Õ/ô "Â³ä
ñóò³íê³â äî ñâ³òàíêó" (2). 01.20
Õ/ô "Â³ä ñóò³íê³â äî ñâ³òàíêó-
2. Êðèâàâ³ ãðîø³ Òåõàñó" (2).
02.40 Õ/ô "Â³ä ñóò³íê³â äî
ñâ³òàíêó-3. Äî÷êà êàòà" (2).
04.05 Ò/ñ "Ê³ñòêè". 04.50 Ïðî-
Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00 Íî-
âèíè. 04.05, 07.15 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.00 "Äîáðîãî çäîðîâ-
'ÿ÷êà!". 08.45 "Æèòè çäîðîâî!".
09.45, 16.40 "²ñòèíà äåñü ïî-
ðó÷". 10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï-
³âëÿ". 10.45 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20 "×àñ
îá³äàòè!". 13.15 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.45 "Ñë³ä". 14.20
"Âîíè òà ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.05
"×åêàé íà ìåíå". 17.55 "Ëþäè-
íà ³ çàêîí". 19.00 "×àñ". 19.30
"Ïîëå ÷óäåñ". 20.25 "Íàäáàííÿ
Ðåñïóáë³êè". 22.35 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.30 Õ/ô "Îñòð³â".
01.15 Õ/ô "Ëþäèíà í³çâ³äêè".
02.35 Õ/ô "Øâåäñüêèé ñ³ðíèê"

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè. Çàêîõà-
íèé øóìàõåð". 06.05 Õ/ô
"Áóäüòå ìî¿ì ÷îëîâ³êîì..."(1).
07.40 Õ/ô "Êîõàííÿ Àâðîðè"(1).
09.15, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 10.50 Õ/ô "Êàòå-
ðèíà. Ïîâåðíåííÿ êîõàííÿ"(1).

Êàíàë «1+1»
06.00, 19.30 "ÒÑÍ". 07.00 "Õòî
òàì?". 07.55, 08.20 Ì/ñ "Êî-
ðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1).
08.45 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.45
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 10.35, 11.40,
12.40, 13.45 "Ñâàòè - 4" (1).
14.45 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013".
16.40, 20.15 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà -
5". 23.00 Õ/ô "Ìè áóëè ñîëäà-
òàìè" (2). 01.30 Õ/ô "Âåðîí³êà
- íåñêîðåíå ñåðöå" (2). 04.30
"Òåëåìàãàçèí". 04.45 Õ/ô
"Áiëèé Áiì, ×îðíå âóõî" (1)

IÍÒÅÐ
05.35 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 08.00 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî". 08.30 "Ñöå-
íàð³é êîõàííÿ". 09.30 Íîâèíè.
10.00, 02.45 Ä/ô "Àëëà Ïóãà-
÷îâà. ×îëîâ³êè ¿¿ âåëè÷íîñò³".
11.05 Ä/ô "Ëåãåíäàðí³ ê³íîêî-
ìåä³¿". 12.10 Õ/ô "Áåðåæèñü
àâòîìîá³ëÿ". 14.05 Ò/ñ "Ïðî-
â³íö³éíà ìóçà". 17.50, 20.35 Ò/
ñ "Âñå ç ïî÷àòêó". 20.00, 02.10
"Ïîäðîáèö³". 22.55 "Þâ³ëåéíèé
êîíöåðò Þ. Àíòîíîâà ó Êðåìë³".
03.40 Ìóëüòô³ëüìè. 04.45 Ò/ñ
"Äàøà"

ICTV
05.00 Ôàêòè. 05.30 Ñâ³òàíîê.
06.40 Õ/ô "²íøîïëàíåòÿíèí".
08.10 Ç³ðêà YouTube. 09.20
Äà÷à. 10.15 Ò/ñ "Áðàòàíè-3".
13.45, 19.50 Ò/ñ "Òîïòóíè
(Çîâí³øíº ñïîñòåðåæåííÿ)".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
21.40 Õ/ô "Öåíòóð³îí" (2).
23.25 Õ/ô "Çàë³çíèé ëèöàð" (2).
01.25 Õ/ô "×åðâîíèé ïîÿñ".
02.55 Ò/ñ "Ê³ñòêè". 03.40 Ò/ñ "Ó
÷îðíîìó ñïèñêó". 04.20 Ò/ñ
"Àìåðèêàíñüêèé òàòî"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 10.00, 13.00 Íî-
âèíè. 04.10 "Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿".
04.35 Õ/ô "Ùàñëèâà, Æåíüêà!".
05.55 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!". 06.30 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 06.55 "Ðîçóìíèö³ é
ðîçóìíèêè". 07.40 "Ñëîâî ïàñ-
òèðÿ". 08.15 "Ñìàê". 08.50 "Âà-
ëåíòèí Äèêóëü. "Ï³äâåäèñü òà
éäè!". 10.15 "²äåàëüíèé ðå-
ìîíò". 11.15 Õ/ô "Âåñ³ëëÿ â
Ìàëèí³âö³". 13.15 "×îëîâ³ê òà
æ³íêà". 14.15 Õ/ô "Êóïëþ äðó-
ãà". 16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.15
"Ñóñ³äñüê³ â³éíè". 17.15 "Çîëî-
òèé ãðàìîôîí". 19.00 "×àñ".
19.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 21.00
Õ/ô "Ñïðàâæíº êîõàííÿ". 22.50
"Ùî? Äå? Êîëè?". 00.00 Õ/ô
"Øàîë³íü". 02.05 Õ/ô "Àäàì ³
Õåâà". 03.15 "Äîêè âñ³ âäîìà"

ÑÒÁ
05.35 Õ/ô "Ä³òè ïîíåä³ëêà"(1).
07.05 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
07.55 "¯ìî âäîìà". 09.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.00 Õ/ô
"Ñîëäàò ²âàí Áðîâê³í"(1). 11.50
"Õîëîñòÿê - 4". 16.10 "Õîëîñòÿê
- 4 ßê â³éòè çàì³æ". 17.05 "Õàòà
íà òàòà". 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-6". 21.45 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 5". 22.40 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà". 00.30 Õ/ô "Êîõàííÿ
Àâðîðè"(1). 02.05 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.00 Ïîä³¿. 07.10,
08.30 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00 Ò/ñ
"Äîðîæí³é ïàòðóëü 4" (1). 13.00
Ò/ñ "Ï³äñòàâà" (1). 17.00 Ôóò-
áîë. Óêðà¿íñüêà Ïðåì'ºð-Ë³ãà.
"Øàõòàð" (Äîíåöüê) - "Äí³ïðî"
(Äí³ïðîïåòðîâñüê). 20.00 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.45
Õ/ô "Ìåðåæèâà" (1). 23.50 Õ/ô
"Ñèíÿ áîðîäà" (1). 01.30, 03.45
Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (2).
05.15 Õ/ô "Ó ãîíèòâ³ çà ùàñòÿì"
(1)

Ò Å Ò
06.00 Õ/ô "Ë³ëîâà êóëÿ" (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).
11.05 Ì/ô "Ïîêåìîí íàçàâæäè"
(1). 12.25 Ì/ô "Íîâ³ ïðèãîäè
Ñò³÷à" (1). 13.30 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 15.15 Õ/ô "Ìîíòå Êàð-
ëî" (1). 17.15 Õ/ô "Ïîìðè, àëå

íå çàðàç" (1). 19.50 Â³òàëüêà.
21.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 22.50
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.45 Õ/
ô "Êàòàêîìáè" (3). 02.10 Ò/ñ
"Ðåàëüíà êðîâ" (3). 03.40 Ç
íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 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/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/
ñ. 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 "Ìàñêà".
08.10 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³-øîó".
10.00 Ðåâ³çîð. 12.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 16.50 Õ/ô "Øîïîãî-
ëèê". 19.00 Ì/ô "Äîáðèíÿ Íè-
êèò³÷ ³ Çì³é Ãîðèíè÷". 20.10 Õ/
ô "Àíãåëè ×àðë³". 22.00 Ïåäàí-
Ïðèòóëà øîó 2. 23.50 Õ/ô "Äîëÿ
íà ñòîë³òòÿ" (2). 02.20, 03.20,
04.05 Çîíà íî÷³. 02.25 Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé. 02.50 Òàì íà
ãîð³ ñ³÷ ³äå. 03.05 Ãàðòóþ÷è
þíàöòâî. 03.25 Êîçàöüêèé
ôëîò. 03.40 Ç ïîëîíó íà âîëþ.
03.50 Îñòàíí³ ëèöàð³. 04.10
Ðàéñüê³ ñàäè ãåòüìàíà Ñàãàé-
äà÷íîãî. 04.30, 05.15 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.35 Àõ íå ãîâîð³òü
ìåí³ ïðî ëþáîâ....

ÍÅÄ²Ëß, 23 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00,  07.00,  08.50,  14.50,
23.30 Ïîãîäà. 06.05 Ñâ³ò ïðà-
âîñëàâ'ÿ.  06.35 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 07.05 Ïàíÿíêà òà êóë-
³íàð.  07.30,  23.40 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 09.10, 12.00 Â ãî-
ñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 10.05, 15.05,
19.10 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅ-
ÁÀ×ÅÍÍß. 12.55 ßê Âàøå çäî-
ðîâ'ÿ?. 13.55 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (æ³í.). 17.25
Á³àòëîí.  Êó áîê ñâ ³òó.  Ìàñ-
ñòàðò (÷îë.) .  18.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò.  Òèæäåíü.  21.00,  01.20
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 22.30 Âå÷³ð-
íÿ ³íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè.
02.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.
02.50 Ä/ô "Îðèã³íàë ç ïåðè-
ôåð³¿" .  03.25 Ä/ô "Ïåðèôå-
ð³ÿ äëÿ îðèã ³íàëà" .  04.10
Â³ðà.  Íàä³ÿ.  Ëþáîâ.  05.00
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê

 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, 04.20 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò-5".
11.05, 21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 4.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 12.50,
03.30 "Ç³ðêîâà õðîí³êà". 13.55
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 14.00
Õ/ô "Çíàéòè ÷îëîâ³êà ó
âåëèêîìó ì³ñò³" (1). 18.30
"Ç³ãðàé ó ÿùèê". 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 23.20 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 00.20 "Ùî? Äå? Êîëè?".
01.20 Õ/ô "Ïîæåæ³" (2). 05.10
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Äàøà". 07.50 "Âäà-
ëèé ïðîåêò". 08.50 "Øêîëà
äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî. Íå-
â³äêëàäíà äîïîìîãà". 09.30
"Íîâèíè". 10.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Íà êðàþ ñâ³òó". 11.00 "Ñóñ³ä
íà îá³ä". 12.00 Ò/ñ "Âñå ç ïî-
÷àòêó". 16.20 Ò/ñ "Òåñò íà êî-
õàííÿ". 20.00, 03.55 "Ïîäðî-
áèö³ òèæíÿ". 21.00 Ò/ñ "ß íå
çìîæó òåáå çàáóòè". 00.45 Ò/ñ
"Ïðîâ³íö³éíà ìóçà". 04.40
Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
04.55 Ôàêòè. 05.10 Ñâ³òàíîê.
05.55 Äà÷à. 06.45 Õ/ô "Êîñì³÷-
íèé äæåì". 08.05 Òàê$³. 08.40
Êîñìîíàâòè. 09.30 Ç³ðêà
YouTube. 10.40 Êîçèðíå æèòòÿ.
11.10 Âàì ³ íå ñíèëîñÿ!. 11.50

Ò/ñ "Ë³ñíèê". 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 19.40 Õ/ô "Ñóääÿ Äðåää".
21.20 Õ/ô "Ñóääÿ Äðåää 3D".
23.00 Õ/ô "Öåíòóð³îí" (2).
00.45 Õ/ô "Çàë³çíèé ëèöàð" (2).
02.40 Ò/ñ "Ê³ñòêè". 03.20 Ò/ñ "Ó
÷îðíîìó ñïèñêó". 04.05 Ò/ñ
"Àìåðèêàíñüêèé òàòî". 05.05
Ïðî-Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 10.00 Íîâèíè.
04.10 "Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 04.35
Õ/ô "Âîðîòà â íåáî". 06.00 "Àð-
ì³éñüêèé ìàãàçèí". 06.30
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 06.55
"Çäîðîâ'ÿ". 08.10 "Íåïóòí³ íî-
òàòêè". 08.35 "Äîêè âñ³ âäîìà".
09.25 "Ôàçåíäà". 10.15 "Âåñ-
³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 11.20 "Íà-
ðîäíà ìåäèöèíà". 12.20 Ò/ñ
"Âàíãåë³ÿ". 16.05 "Òî÷í³ñ³íüêî".
19.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 20.00
"Êëóá Âåñåëèõ òà Êì³òëèâèõ".
Âèùà ë³ãà. 22.05 Õ/ô "Íà ãà÷-
êó". 23.45 Õ/ô "Òðèäöÿòü òðè".
01.05 Õ/ô "Îñòàííÿ æåðòâà".
02.40 "Ñîíÿ÷í³ øòîðìè"

ÑÒÁ
06.20 Õ/ô "Ñòåðåæèñü àâòîìî-
á³ëÿ"(1). 07.55 "¯ìî âäîìà".
09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 09.50
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.55 Õ/
ô "Â³ääàì äðóæèíó â õîðîø³
ðóêè"(1). 12.45 Õ/ô "Ñàìàðà -
2"(1). 16.10 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-6". 19.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â -13". 21.05 "Îäèí çà
âñ³õ". 22.15 Õ/ô "Êîõàííÿ íà
äâà ïîëþñè"(2). 00.05 Õ/ô
"Ñêàðáè ñòàðîäàâíüîãî õðà-
ìó"(1). 02.25 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15 Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "Ó
ãîíèòâ³ çà ùàñòÿì" (1). 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00 Ò/ñ
"Çàñ³á â³ä ñìåðò³" (1). 19.00,
02.50 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.30 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 23.30 Âåëèêèé
ôóòáîë. 01.15, 04.50 Ò/ñ
"Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (2). 06.20
Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 4" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Ñï³ëêà òâàðèí" (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: Ïðèãîäè Ðóñà-
ëîíüêè" (1). 12.15 Õ/ô "Öóöå-
íÿòà Ñàíòè øóêàþòü ñêàðáè"
(1). 14.05 Õ/ô "Ìàðìàäþê" (1).
15.45 Ì³é çìîæå. 17.05 Êðà¿íà
Ó. 18.55 Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà. 22.50 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.45 Õ/ô "Ïðèâèä ó
ìàøèí³" (2). 02.10 Ò/ñ "Ðåàëü-
íà êðîâ" (3). 03.40 Ç íî÷³ äî
ðàíêó

 «Ì-ñòóä³î»

8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:05 - "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 -
Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:20 - "7 äí³â". 21.15 - "Æèòòº-
âèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00
Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³-øîó". 10.30
Ôàéíà Þêðàéíà. 12.40 Õ/ô
"Ìîãóòí³ êà÷åíÿòà". 14.50 Õ/ô
"Ìîãóòí³ êà÷åíÿòà-2". 17.00 Ì/
ô "Äîáðèíÿ Íèêèò³÷ ³ Çì³é Ãî-
ðèíè÷". 18.05 Õ/ô "Àíãåëè
×àðë³".  20.00 Õ/ô "Àíãåëè
×àðë³-2". 22.05 Õ/ô "Áàáëî"
(2). 00.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà øîó.
01.55 Õ/ô "Äîëÿ íà ñòîë³òòÿ"
(2). 03.50 Çîíà íî÷³. 03.55 Çà-
ãóáëåíèé ðàé. 04.50, 05.20
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.55
Òàñÿ. 05.00 Íåçíàéîìêà
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ОВЕН (21.03�20.
04). Удача зараз на
вашому боці. Поїздки,
початі з практичними

цілями, будуть вдалими.
Сприятливий період для оці�
нки своїх перспектив і будів�
ництва планів на найближче
майбутнє.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Постарайтеся
організувати вашу
роботу за індивіду�

альним планом, уторовані
іншими шляхи вам не
підійдуть. Не будьте надто
прискіпливіі не допускайте
прояву егоїзму стосовно
близьких людей і до колег по
роботі.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Обсяг поточ�
ної роботи намагай�
теся вибирати відпо�
відно до ваших сил і не

відмовляйтеся від допомоги
друзів. Імовірна досить твер�
да розмова з начальником.

РАК (22.06�23.07).
Ваше вміння налагод�
жувати контакти і
взаємини з людьми
виявиться досить не�

обхідним, постарайтеся бути
пунктуальними.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Бажано не йти з голо�
вою в мрії, починайте
займатися справою.
Варто виключити ек�

спромти, краще заздалегідь
підготувати базу,  звести
плюси і мінуси, і вже потім ки�
датися у вир рішучих дій.

ДІВА (24.08�23.
09). Починається
сприятливий період,
що може надати вам
нові кар'єрні можли�

вості. Якщо ви зможете ними
скористатися по максимуму і
трудитися, не покладаючи
рук, то результати перевер�
шать всі ваші очікування.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Постарайте�
ся уникати суперечок
і обговорень з  навко�

лишніми, навіть якщо вони бу�
дуть стосуватися питань
вашої професійної компе�
тентності.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Труднощі бу�
дуть вас тільки розо�
хочувати, будучи до�

датковим стимулом до роз�
витку. Відбудуться важливі
події, що дозволяють втіли�
ти ваші задуми і плани в жит�
тя. Ви зможете з особливим
успіхом  завершити також і
повсякденні справи.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ви можете
здивувати навко�
лишніх, але бажано,
щоб подив їх було

скоріше піднесеним, ніж обу�
реним. З'явиться шанс знай�
ти загальну мову з найнезго�
вірливими людьми і підняти
свій авторитет.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Не варто да�
вати на цьому тижні
яких�небудь обіцянок,

виконати їх у строк може ви�
явитися неможливо. Реко�
мендується серйозно заду�
матися про майбутнє.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Сприятливий
час для завершення
громади справ. Ви�

явіть властиву вам
сумлінність і пунктуальність,
це дозволить вам уникнути
помилок. Постарайтеся по�
менше критикувати ваших
колег по роботі.

РИБИ (20.02�20.
03). Прекрасний час
для кар'єрного росту.
Не вступайте в

конфлікт з начальством, а
підіть на розумний комп�
роміс. Якщо вам необхіднас�
табільність, то для цього вам
необхідно прикласти макси�
мум зусиль.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  17.03.14 – 23.03.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 21
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 5
     äiâ÷àòîê – 16
     îäðóæèëîñÿ –

3 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 22 îñîáè.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ìóæ ïðåäóïðåäèë, ÷òî
ñåãîäíÿ âå÷åðîì  îí ìåíÿ
íàêàæåò. Ïîáåæåëà â
ñïàëüíþ, ðàçäåëàñü, æäó,
à îí çàõîäèò è ãîâîðèò:

– ß îòêëþ÷èë òåáå èí-
òåðíåò.

– Êî ìíå òåùà ïðèåõà-
ëà è æèâåò âîò óæå äâå
íåäåëè. Íî ñàìîå ñòðàø-
íîå, ÷òî åé  íåâîçìîæíî
îáúÿñíèòü, ÷òî  ñ åå äî-
÷åðüþ  ìû óæå ïîëãîäà
êàê ðàçâåëèñü.

Æåíà ãîâîðèò ìóæó:
– Àõ, êàê ÿ ñãëóïèëà! Ó

ìåíÿ áûëà òîëïà îáîæà-
òåëåé, è ÿ èì âñåì îòêà-
çàëà!

– Æàëü, ÷òî ìåíÿ â òîé
òîëïå íå áûëî...

Äåòè – ýòî íàñòîÿùåå
÷óäî: íå ïüþò, à âåñåëûå!

Ñåìüÿ  åäåò â ìàøèíå.
Ñûí  ñïðàøèâàåò  ó
ìàìû:

– Ìàì, à òû  ìíå óäî÷êó
êóïèøü?

– Êîíå÷íî! È óäî÷êó òåáå
êóïèì, è ëîäêó ó ê íåé êó-
ïèì,  è äðóçåé-àëêàøåé êó-
ïèì, ÷òîáû  âñå êàê ó îòöà
áûëî!

Îá îòñóòñòâóþùèõ íå
ãîâîðÿò ëèáî ãîâîðÿò
õîðîøî. Íàïðèìåð:  "Õî-
ðîøî, ÷òî åãî íåò".

–  Æåíùèíà  â êîñòþìå
ìåäñåñòðû âîçáóæäàåò
ìóæ÷èíó  ïîòîìó, ÷òî
ïîäñîçíàòåëüíî îí  ñ÷è-
òàåò, ÷òî ó íåå åñòü
ñïèðò.

Ó÷èòåëü:
– Ïðèâåäèòå ïðèìåð

óïîòðåáëåíèÿ  âûðàæå-
íèÿ "ê ñ÷àñòüþ".

Âîâî÷êà:
– Ãðàáèòåëè ïîäñòå-

ðåãëè  ïóòíèêà è óáèëè
åãî. Ê ñ÷àñòüþ, îí çàáûë
äîìà äåíüãè.

☺ ☺ ☺

Ïîãîäà â Ìóêà÷åâî íà âèõ³äí³

☺ ☺ ☺

ОКУЛЯРИ ЗАЧЕКАЮТЬ
ЖІНКА СТВЕРДЖУЄ, ЩО КВІТИ БУЗКУ

ДОПОМОГЛИ ЇЙ ПОВЕРНУТИ ГОСТРОТУ ЗОРУ

У руках Лілії Зарожко – чималий кошик із фіоле�
товими квіточками бузку. Саме вони допомогли жи�
тельці Луцька, коли вона відчула, що почала втра�
чати зір.

Тоді ж і пригадала давній засіб, яким користується,
як тільки зацвітає бузок. Отож, потрібно взяти столову
ложку свіжих квіточок і запарити як чай. Коли настій
стане теплим, то потрібно змочити у ньому складені в
декілька разів шматочки марлі та прикласти до очей.
“Потримати протягом п’яти хвилин і зняти, — розпові�
дає пані Лілія. — Таку процедуру слід проводити кожен
вечір — вона підтримуватиме зір і добре зніматиме
втому. А ще в цей час я готую настій, яким нерідко ко�
ристується донька, бо часто потерпає від ларингіту. По�
трібно 100 грамів квіточок залити 200 грамами горілки
або якісним самогоном і настоювати у темному місці.
Опісля розвести столову ложку настою у десяти столо�
вих ложках води і полоскати горло три — чотири рази
на день. Завдяки цьому засобу донька швидко позбу�
вається цієї недуги”.

Олеся МАКСИМЕЦЬ

  Відбулось засідання ГО МАЛіЖ з цікавим порядком
дня:

  1. Відзначення пам’яті Ю.В.Мейгеша
  2.Проведення майстер�класу з юними поетами,жур�

налістами і учасниками літературно�музичних компо�
зицій, яке проводили з учасниками ГО член Спілки жур�
налістів В.В.Дворниченко та М.І.Фенцик.  Уважно слуха�
ли маліжани виступ В.В.Дворниченка, який звернув ува�
гу юних поетів, журналістів на основні помилки  під час
роботи як поетів, так і прозаїків, журналістів.

Він наголошував присутніх на типові помилки юних об�
дарувань: повтори, недотримання окремих вимог до
різних жанрів журналістики. На конкретних прикладах
Віктор Васильович давав поради, виправляв мовні по�
милки та стилістичні.

  Присутнім поетам і журналістам Віктор Васильович
відповідав і на запитання. Цікавими виявилось  для юної
поетеси відповіді на запитання: Чому зникає натхнен�
ня? І як його повернути?

Питання актуальне. Подумки присутні не просто слу�
хали якусь теорію, а прислухались до порад. Віктор Ва�
сильович говорив з нами, як з дорослими,  і нам це подо�
балось.

Перед маліжанами виступила голова ГО МАЛіЖу міста
Мукачева М.І.Фенцик, яка розповіла про підготовку ма�
ліжан до відзначення 200�річчя з дня народження Т.Г.Шев�
ченка.

Адріана РИПКОВИЧ,
учениця 9 класу ЗОШ № 6

Òðåòº çàñ³äàííÿ ÌÀË³ÆóЩИРА ПОДЯКА!
Ми, пенсiонери, ветерани вiйни  та працi про�

ходимо безплатне лiкування  в салонi “Нуга
Бест” в Мукачевi на вул 8/15.

Вiд  усiїю  душi дякуємо персоналу салону
Оксанi Валерiївнiй Русин—директору медзакла�
ду, Тетянi Павлiвнi Дуркота, Ярославi Анатолiївнi
Грабовськiй, Валерiї Петрiвнi Тимоцi,  Наталiї
Юрiївнi Глаголi, Свiтланi Сергiївнi Саприкiнiй, якi
з усiєю  душею та доброзичливiстю  допомага�
ють  нам своїм  високим професоналiзмом та
доброзичливiстю  позбутися цiлого ряду хвороб
i з великою повагою i турботою ставляться до
нас—людей похилого вiку.

Працiвники салону  щодня проводять фаховi
консультацiї, читають пiзнавальнi лекцiї  та
бесiди з пацiєнтами, надають ефективнi пора�
ди, як користуватися  новим оздоровчо�
лiкувальним обладнанням.

В салонi  працюють 17 масажерiв, якi допома�
гають людям подолати хвороби хребта. Багато
вiдвiдувачiв салону  позбулися тут  остеохонд�
розу та хвороб суглобiв.   Щодня  салон вiдвiдують
майже триста людей i не лише з Мукачева, а й
жителiв сусiднiх районiв.

Дорогi жiнки “Нуга Бесту”!  Вiд щирого серця
адресуємо вам  слова вдячностi за вашу  не�
втомну працю, чуйнiсть та доброту.  Бажаємо
вам мiцного здоров’я, родинного щатся i тепла,
гарного настрою, невичерпної  анергiї, шани вiд
людей та Божої благодатi.

За дорученням ветеранiв вiйни i працi
з повагою  М.ЯЦИНА, вчитель�пенсiонер.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Ï²ÂÍß-ÇÀÁ²ßÊÓ ÍÀÇÂÀËÈ... «Ò²ÒÓØÊÎÞ»Ï²ÂÍß-ÇÀÁ²ßÊÓ ÍÀÇÂÀËÈ... «Ò²ÒÓØÊÎÞ»Ï²ÂÍß-ÇÀÁ²ßÊÓ ÍÀÇÂÀËÈ... «Ò²ÒÓØÊÎÞ»Ï²ÂÍß-ÇÀÁ²ßÊÓ ÍÀÇÂÀËÈ... «Ò²ÒÓØÊÎÞ»Ï²ÂÍß-ÇÀÁ²ßÊÓ ÍÀÇÂÀËÈ... «Ò²ÒÓØÊÎÞ»
Велика політика перекочувала до... хліва сімейства

Нараївських на Тернопільщині.
Тут не можуть дати собі ради з войовничим півнем. При наближенні господа�

ря�господині ревнивий курячий кавалер іде в атаку. Б’є крилами�лапами, кусає
дзьобом. Найбільше його боїться дітвора.

Через таку агресивність когута назвали... «тітушкою». І виробили протидію:
«демократизатором» для хулігана стала велика лозина.

Якщо забіяка не втихомириться, господиня запланує у своєму недільному
меню холодець з нього...

☺ ☺ ☺




