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Решил написать этот
пост, так как, с одной сто�
роны, у меня, как специа�
листа по интуиции спра�
шивают постоянно � а бу�
дет ли война?. А с другой
стороны, я вижу, что на�
селение Украины массо�
во находится в невроти�
ческом состоянии: от во�
одушевления за Украину
до депрессии по поводу
войны с Россией. Украи�
на � в неврозе, россияне,
по�моему в психозе �
мощное патриотическое
сплочение на фоне воз�
можной войны с фашис�
тами На минуточку, 70 лет
после войны прошло.

1. По поводу войны...
Бряцание оружием будет
– с обеих сторон (РФ и
США). Но разрешится
конфликт экономическим
путем. Если хотите сохра�
нить спокойствие – не чи�
тайте новостей – медити�
руйте... К концу марта,
числа 25 плюс минус все
определится... В смысле
– капут Путинской аван�
тюре.

2. За счет санкций эко�
номических. Но не только
тех, о которых будет ши�
роко известно, а за счет
тайных. Важно понимать,
что Путин – не политик, а,
в первую очередь, бизнес�
мен. Политик он только
для россиян. И очень ка�
чественно играет эту
роль. Его реальные инте�
ресы – деньги. Нажмут на

ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!
его бизнес�интересы. Те,
кого в России называют
Мировая Закулиса ...
Даже не США, а мировой
капиталистический клуб,
Путин же миллиардер
долларовый, потому и бу�
дет играть по хозяйским
правилам... а вся ура�пат�
риотическая риторика –
это для электората... Он,
как и Янукович не идей�
ный, он, Как и Янукович –
за деньги...

3. Почему прижмут Пу�
тина? Да просто потому,
что он ведет себя как ху�
лиган – подросток. Нару�
шение международных
норм грозит поставить
под вопрос договора о
границах послевоенных и,
по сути, стимулирует
ядерное вооружение во
всем мире.. Это грозит
дестабилизацией полити�
ческой ситуации в мире.
И как результат – наруша�
ет всю более менее рабо�
тающую капиталистичес�
кую систему в мире.. А
кому это нужно?? Путин
ведет себя как африкан�
ский царек с автоматом,
случайно оказавшийся в
Европе. Не он систему со�
здавал, и не ему ее ло�
мать...

4. Сам же процесс, ко�
торый происходит в Укра�

ине и начался в России
является, по сути своей
позитивным. Происходит
мощная трансформация
двух систем, эгрегоров.
Вся «хроника», свой�
ственная для двух постсо�
ветский государств, пере�
ходит в острую стадию...
Предшествующую окон�
чательному исцелению от
«советско�имперского»...
По другому � исцеления не
происходят.

5. В Украине обостри�
лись все проблемы, кото�
рые когда либо существо�
вали: и расколы языковые
и национальные, и внут�
ренне предательство,
внешняя агрессия, пас�
сивность населения. Все
будет вылечено... В этом
не только мы заинтересо�
ваны, но и получим под�
держку в трансформации
страны... Никому не инте�
ресна 46�ти миллионная
страна на границе Евро�
пы с неконтролируемыми
процессами.

6. В России же проис�
ходит последний «пук»
советско�имперского ре�
жима. Путин идеально
подходит на роль того,
кто спровоцирует и дове�
дет до максимума все
оставшееся советско�
имперское наследие.

Манипулятор высшей
пробы, знает на какие
кнопки нажимать. То, что
со стороны, мы видим как
идиотизм в России (готов�
ность освобождать Укра�
ину от фашистов, всеоб�
щее одобрямс и готов�
ность уничтожать бандер)
– изнутри России выгля�
дит как патриотизм и воз�
рождение русского духа.
Они же видят по телеку
фашистов и искренне и
наивно в это верят. Так
что для них, внутри рос�
сийской матрицы, все
адекватно, а для нас �
выглядит как сумасше�
ствие. Да и Путин высту�
пает как�то не адекватно.
Но это для нас – неадек�
ватно. Он же играет роль
для внутренней российс�
кой сцены пользования.
А внутри России это
воспринимается на ура.

7. Значит ли что Путин
обманул всех россиян?
Не совсем. Хотя его тех�
нология управления мас�
совым сознанием сотней
миллионов людей заслу�
живает отдельного изуче�
ния. Путин просто вос�
пользовался теми сте�
реотипами, которые оста�
лись в головах россиян
после СССР. Ведь это же
надо – 70 лет праздновать

Победу, забывая что
СССР проиграл в следу�
ющей – холодной войне. И
Германия является про�
цветающей экономикой
мира, А Россия – сырье�
вой... Миссия Путина,
драматическая – это без
шуток, вытащить весь
этот советско �имперский
хлам и через фарс окон�
чательно его обнулить...
Что мы и наблюдаем.

8. Путинская стратегия
проиграет в любом слу�
чае. Просто потому что
это стратегия поношен�
ная, стратегия военных
противостояний. Мир
уже давно решает воп�
росы на экономическом
и идеологическом уров�
не.. а тут опять за тан�
ки... Путин не несет ни�
чего нового, никакого об�
новления – и поэтому
тоже проиграет. И должен
проиграть. Его часто
сравнивают с Гитлером.
Гитлер, по сути взял на
себя миссию изживания
европейской агрессии..
Цена – несколько десят�
ков миллионов. Путин
взял на себя миссию из�
живания советского... И
он ее выполнит...

9. Украина переживет
все эти вызовы и начнет�
ся реальное восстановле�

ние страны. Уже в этом
году.

10. Путин потерпит по�
ражение и года через 3
сойдет с арены. Россию
ждут уже в этом году се�
рьезные экономические
испытания. Но это не зна�
чит что с Путиными рух�
нет Россия. Рухнет совет�
ско �имперская химера. У
России же появится шанс
возрождения.

11. Россия и Украина �
разные страны, но про�
цесс их трансформации
завязан друг на друге.
Россия, теряя Украину,
разрушается как империя
и есть шанс создания но�
вой идентичности. Украи�
на, отталкиваясь от Рос�
сии восстанавливает
свою идентичность. И вот
на этом качественно но�
вом уровне будут выстро�
ены новые отношения.
Лет через  5 начнутся.

12. И этот процесс, не�
взирая на все ужасы се�
годняшние, пройдет без
войн и геноцида, который
мы могли видеть в после�
дние годы в разных час�
тых мира. С жертвами, но
небольшими... И на этом
спасибо.

13. Мы живем в удиви�
тельное время измене�
ний. Мы сами в гуще из�
менений. Потому не очень
хорошо все видно да вол�
нительно ... Но такова
природа изменений. Все
же: все  будет хорошо...

Oleg Khomiak

Олександр Олександро�
вич! У ці дні очолюваному
Вами колективу доводить�
ся працювати у подвійній
напрузі. Згідно рішення
Верховної ради та уряду Ук�
раїни проводиться частко�
ва мобілізація. У зв’язку з
цим читачі газети «Мукаче�
во» просять Вас відповісти
на декілька питань.

– Хто і до якого граничного
віку підлягає частковій мобі�
лізації?

О. МОШКОВСЬКИЙ:
– Звісно, що захист Вітчизни,

незалежності та територіальної
цілісності України є конституц�
ійним обов’язком громадян Ук�
раїни. Правове регулювання
відносин між державою і грома�
дянами України у зв’язку з ви�
конанням ними конституційно�
го обов’язку щодо захисту
Вітчизни здійснюється згідно
Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу». В
цьому документі (стаття 28)
чітко вказані розряди запасу та
граничний вік перебування
військовозобов’язаних у запасі,
де зокрема вказується:

1. Запас військовозобов’яза�
них поділяється на два розря�
ди, що встановлюються залеж�
но від віку військовозобов’яза�
них.

«Â³ðîþ ³ ïðàâäîþ ñëóæèòè óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³»
Інтерв’ю з військовим Комісаром Мукачівського об’єднаного міського війського комісаріату

підполковником Олександром Олександровичем Мошковським

2. Військовозобов’язані, які
перебувають у запасі та мають
військові звання рядового, сер�
жантського і старшинського
складу, поділяються на розря�
ди за віком:

1) перший розряд – до 35
років;

2) другий розряд:
– рядовий склад – до 40 років;
– сержантський і старшинсь�

кий склад;
– сержанти і старшини – до 45

років;
– прапорщики і мічмани – до

50 років.
3. Особи офіцерського скла�

ду, які перебувають у запасі,
поділяються на розряди за
віком:

1) перший розряд:
– молодший офіцерський

склад – до 45 років;
– старший офіцерський

склад;
– майор (капітан 3 рангу),

підполковник (капітан 2 рангу)
– до 50 років;

– полковник (капітан 1 рангу)
– до 55 років;

– вищий офіцерський склад –
до 60 років;

2) другий розряд:
– молодший офіцерський

склад – до 50 років;
– старший офіцерський

склад;
– майор (капітан 3 рангу),

підполковник(капітан 2 рангу) –
55 років;

– полковник (капітан 1 рангу)

– до 60 років;
– вищий офіцерський склад –

до 65 років.
4. Граничний вік перебування

в запасі та у військовому ре�
зерві.

5. Військовозобов’язані�жінки
незалежно від присвоєних їм
військових звань зараховують�
ся до запасу другого розряду.
Граничний вік перебування їх у
запасі встановлюється: для
осіб офіцерського складу – 50
років, для інших військовозобо�
в’язаних�жінок – 40 років.

Треба наголосити що:
Жінки, які перебувають на

військовому обліку, можуть бути
призвані на військову службу чи
залучені для виконання робіт із
забезпечення оборони держави
у воєнний час. У мирний час
жінки можуть бути прийняті на
військову службу тільки в доб�
ровільному порядку (за кон�
трактом).

– Які спеціалісти, в першу
чергу, потрібні Збройним си�
лам в даний час?

О. МОШКОВСЬКИЙ:
Є наряди на комплектування

військових частин до штатів
військового часу, згідно яких і
вирішуємо це питання.

– Мами наших юнаків хви�
люються і питають: чи підля�
гають частковій мобілізації
юнаки, яким виповнилось 18
років, а також учні середніх
спеціальних навчальних зак�
ладів і студети вишів?

О. МОШКОВСЬКИЙ:
– На сьогоднішній день не йде

мова про призов категорій при�
зовників на час часткової мобі�
лізації. Але, наголошую, на сьо�
годнішній день призив не
відмінено і проводяться заходи
по підготовці до проведення
чергового призову. Тому можуть
проводитись заходи по комп�
лектуванню військових частин.
Отож є необхідність реагувати
на повістки, і самих військово�
зобов’язаних, так і керівників де
вони працюють. Ще, зверніть
увагу на це: громадяни України,
які приписані до призовних
дільниць або перебувають у за�
пасі Збройних Сил України, зо�
бов’язані: прибувати за викли�
ком районного (міського)
військового комісаріату для
оформлення військово�обліко�
вих документів, приписки, про�
ходження медичного огляду, на�
правлення на підготовку з ме�
тою здобуття або вдосконален�
ня військово�облікової спец�
іальності, призову на проход�
ження медичного огляду та ліку�
вання в лікувально�профілак�
тичних закладах згідно з рішен�
ням комісії з питань прописки,
призовної комісії або військово�
лікарської районного (міського)
військового комісаріату; прохо�
дити підготовку до військової
служби, військову службу і ви�
конувати військовий обов’язок
у запасі; виконувати правила
військового обліку, встановлені

законодавством..
На це, наголошую, потрібно

звернути увагу військовозобов�
’язаним.

– Вирішено створити націо�
нальну гвардію України. Чи
зверталися до Вас громадя�
ни, бажаючі служити у цьому
формуванні?

О. МОШКОВСЬКИЙ:
– Бажаючих чимало…але на

даний момент військові коміса�
ріати Закарпатської області не
мають інформації щодо умов
прийому та переліку посад, на
які можуть бути прийняті бажа�
ючі…

– Олександр Олександро�
вич, мешканці міста Мукаче�
ва і району у своїх відгуках на�
голошують, що працівники
військового комісаріату дуже
уважно відносяться до кожно�
го відвідувача, чемно вислу�
хають, дають аргументовану
консультацію. Люди дякують
очолюваному Вами колекти�
ву за невтомну працю й бажа�
ють успіхів в оперативному
вирішенні поставлених перед
ним завдань, а самі військо�
возобов’язані, знаючи про
ситуацію в державі, будуть
чітко виконувати свої консти�
туційні обов’язки, тримати�
муться переданому з поколі�
ння в покоління, військового
братерства і служитимуть ук�
раїнському народові вірою і
правдою.

Записав Т. ПЕРЕЦЬ

Ïðîãíîç îïòèì³ñòè÷íîãî ïðîãíîçèñòà. (Ìîâîþ îðèã³íàëó)
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Ó êîæí³é ëþäèí³ º ùîñü â³ä óñ³õ ëþäåé. (Ã. Ë³õòåíáåðã).

Óñ³ ìè êîëèñü âïåðøå ó æèòò³
ñâîºìó ïåðåñòóïèëè ïîð³ã øêî-
ëè, äå çóñòð³ëà íàñ, ïåðâà÷ê³â,
ëþäèíà îñîáëèâà â äîë³ êîæíî-
ãî øêîëÿðà, êîëèøíüîãî ³ íèí-
³øíüîãî –  ïåðøà â÷èòåëüêà. ²
âñ³õ ³íøèõ ñâî¿õ â÷èòåë³â ïî-
ð³âíþºìî ç íåþ. Áî âîíà – ïåð-
øà.  Âîíà, íàøà ïåðøà â÷èòåëü-
êà, äàëà íàì óñå, ÷îãî ìè áà-
æàëè  â ïåðø³ äí³ ïåðåáóâàííÿ
â øêîë³. Ñòàâøè äîðîñëèìè,
óñâ³äîìëþºìî, ùî íàäçâè÷àé-
íî âàæëèâî, õòî áóäå ç äèòèíîþ
ïîðÿä ó ¿¿ ïåðø³ øê³ëüí³ äí³,
ïåðø³ ì³ñÿö³ é ðîêè ¿¿ øê³ëüíî-
ãî, íîâîãî ³ – äëÿ äèòèíè – âæå
í³áè é «äîðîñëîãî» æèòòÿ. Òèì
õëîï÷èêàì ³ ä³â÷àòêàì ó êîãî
ïåðøîþ â÷èòåëüêîþ áóëà çíà-
íà íà Âèíîãðàä³âùèí³, Ìóêà-
÷åâ³, ðàéîí³, îáëàñò³ òà é ïî âñ³é
Óêðà¿í³ òàëàíîâèòà, ñïîâíåíà
äèâîâèæíî¿ åíåðã³¿, òåðïëÿ÷à,
íåâòîìíà é äóæå çíàþ÷à,  íå-
âåëèêîãî çðîñòó, òåíä³òíà Ðèì-
ìà Âîëîäèìèð³âíà Õàùèíñüêà,
ïîùàñòèëî îäðàçó.

   Ð³çíèìè øëÿõàìè ïðèõî-
äÿòü ëþäè äî óñâ³äîìëåííÿ
âëàñíîãî ïîêëèêàííÿ. Êðèëàò³
ñëîâà ²âàíà Ôðàíêà: «Ó÷èòåëåì
øêîëà ñòî¿òü…» çàïàëè â äóøó
Ðèììè Õàùèíñüêî¿ ç Õìåëü-
íè÷÷èíè ùå ç øê³ëüíî¿ ïàðòè. ²
íå áà÷èëà ñåáå â ³íø³é ïðî-
ôåñ³¿. Âë³òêó 1946 ðîêó ¿¿, âè-
ïóñêíèöþ ×åðí³âåöüêîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó íàïðàâèëè
íà ðîáîòó â íàéìîëîäøó îá-
ëàñòü Óêðà¿íè – Çàêàðïàòòÿ ó
Âèíîãðàä³âñüêèé ðàéîí, ñåëî
×îðíîòèñîâî. Îòèõ, ñâî¿õ íàé-
ïåðøèõ ó÷í³â ìîëîäà â÷èòåëü-
êà çàïàì’ÿòàëà é ïîëþáèëà íà
âñå æèòòÿ. Áîñîíîã³, â áëàãåíü-
êèõ äîìîòêàíèõ ïëàòòÿ÷êàõ,
øòàíöÿõ, ñåìè-, âîñüìè- ³ äåâ-
’ÿòèð³÷í³ Ïåðøîãî âåðåñíÿ
ïðèéøëè äî íå¿ â êëàñ. Ïðîãî-
ëîøåíà Ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ
áåçïëàòíà îñâ³òà äàëà ìîæ-
ëèâ³ñòü â÷èòèñÿ é òèì, õòî äî
âèçâîëåííÿ êðàþ Ðàäÿíñüêîþ
Àðì³ºþ, âîçç’ºäíàííÿì Çàêàð-
ïàòòÿ ç ñâîºþ ìàò³ð’þ Óêðà¿-
íîþ,  íàâ³òü ìð³ÿòè íå ì³ã ïðî
øêîëó. Âàæêóâàòî áóëî Ðèìì³
Âîëîäèìèð³âí³. Íå âèñòà÷àëî
ï³äðó÷íèê³â, îáìàëü áóëî çî-
øèò³â, çàòå áàæàííÿ â÷èòèñÿ
áóëî â ïåðøîêëàñíèê³â äèâî-
âèæíå. À ùå ç ¿¿ ³í³ö³àòèâè ä³òè
âçÿëè ï³ä îï³êó ñâÿùåíí³ ìîãè-
ëè â³äâàæíèõ ï³äï³ëüíèê³â ³ç
ðîçâ³äãðóïè «Çàêàðïàòö³», î÷î-
ëþâàíî¿ Ôåðåíöîì Ïàòàê³, çà-
ñóäæåíèõ ôàøèñòñüêèì òðèáó-
íàëîì äî ñòðàòè é ðîçñòð³ëÿíèõ
ó ñåë³ 17 ÷åðâíÿ 1944 ðîêó Ñà-
ìó¿ëà Âàéñà, Âàñèëÿ ²ðõà é Ïåò-
ðà Ðîìàíà. Â³ä ðàííüî¿ âåñíè ³
àæ äî ìîðîç³â  ìîãèëè ïàòð³-
îò³â ïðèêðàøàëè êâ³òè âäÿ÷-
íîñò³ çà ïîäâèã.

   Òàì, ó ×îðíîòèñîâ³, Ðèì-
ìà Âîëîäèìèð³âíà ïðàöþâàëà ç
ïîäâ³éíîþ åíåðã³ºþ: âäåíü â÷è-
ëà ä³òåé, à ââå÷åð³ çàéìàëàñÿ ç
òèìè äîðîñëèìè, ùî áóëè íå-
ãðàìîòíèìè. Äëÿ ïåðøîêëàñ-
íèê³â âîíà áóëà âîäíî÷àñ ³ âè-
ìîãëèâà ³ ëþáëÿ÷à. Â÷èëà ä³òåé
òàê ùèðî é ñàìîâ³ääàíî, ùî
ñâîºþ åíåðã³ºþ íàñíàæóâàëà é
áàòüê³â, áî ïåðåòâîðèëà íà-
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â÷àëüíèé ïðîöåñ íà ñïðàâæíº,
íåï³äðîáíå é çíà÷óùå âñå, ùî
ñòîñóâàëîñÿ ¿¿ ôàõó – â÷èòåëü-
êè ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. Íåç÷óëà-
ñÿ, ÿê ïðîìèíóëè ðîêè ³ äèâî-
âèæíèé ùåì îãîðíóâ ¿¿ äóøó –
íàñòàâ ÷àñ ïðîùàòèñÿ  ç³ ñâî¿-

Íàø³ þâ³ëÿðè

ìè âèõîâàíöÿìè, ³ âîíà ìàëî íå
ùîâå÷îðà ç³çíàâàëàñÿ ÷îëîâ³-
êîâ³ – Ñòàí³ñëàâó Âàñèëüîâè÷ó:
«Öåé êëàñ ó ìåíå íàéêðàùèé!
Ñàìå ö³ ó÷í³ íàéçä³áí³ø³, íàéàê-
òèâí³ø³… ßê æå ÿ áóäó áåç
íèõ?»

   Æèòòÿ âíåñëî êîðåêòèâè. Ó
1950 ðîö³ ¿¿ ÷îëîâ³êà Ñ.Â.×å-
õîâñüêîãî ïåðåâåëè íà ðîáîòó
â Ñòðàáè÷åâî, ùî íà Ìóêà÷³â-
ùèí³. ² Ð.Â.Õàùèíñüêà  àæ äî
1956 ðîêó âèêëàäàëà â ì³ñöåâ³é
ñåðåäí³é øêîë³ óêðà¿íñüêó ìîâó
é ë³òåðàòóðó.  À ïî ïåðå¿çä³ ¿õ
ñ³ì’¿ â Ìóêà÷åâî çíîâó ñòàëà
ïåðøîâ÷èòåëüêîþ ó çàë³çíè÷í³é
ñåðåäí³é øêîë³ ¹20. ² ïðîïðà-
öþâàëà òóò àæ 42 ðîêè. À òîä³,
â 1956 ðîö³,  äî íàñ ó êëàñ
ïðèéøîâ íîâèé ó÷åíü Â³òàë³é
×åõîâñüêèé. Àêóðàòíèé, òèõèé,
ñêðîìíèé. Â÷èâñÿ äîáðå. ²
ò³ëüêè êîëè ìè çäðóæèëèñü ç
íèì,  äîâ³äàëèñÿ, ùî éîãî ìàìà
… â÷èòåëüêà íàøî¿ øêîëè Ðèì-
ìà Âîëîäèìèð³âíà Õàùèíñüêà.

   Ïðî â÷èòåëÿ ñóäÿòü çà éîãî
ó÷íÿìè. Ïåðøîêëàñíèêè, ä³òè
ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â äóæå ëþáè-
ëè Ðèììó Âîëîäèìèð³âíó. Âîíà
äëÿ íèõ áóëà ñïðàâæí³ì äðó-
ãîì, äðóãîþ ìàò³ð’þ. Íå ò³ëüêè
äàâàëà çíàííÿ, íàâ÷àëà óìó-ðî-
çóìó, à é, êàæó÷è ñëîâàìè Âà-
ñèëÿ Ñóõîìëèíñüêîãî, «Âèõî-
âóâàëà ñåðöå». ¯¯ ó÷í³ í³êîëè íå
áîÿëèñÿ äîâ³ðÿòè â÷èòåëüö³ ïî-
òàºìí³ äóìêè. Áî ïåäàãîãîì
áóëà âäóìëèâèì, òâîð÷èì. Íà
¿¿ óðîêàõ ïàíóâàëà çàö³êàâëåíà
òèøà. ² â í³é – ãîëîñ Ðèììè
Âîëîäèìèð³âíè òà øóðõ³ò çî-
øèò³â áóëî ÷óòíî. Ç ïåðøîãî
äíÿ ðîáîòè â øêîë³ íàâ÷èëàñÿ

âîíà çíàõîäèòè ñòåæèíó äî äè-
òÿ÷èõ ñåðäåöü. Â³ä÷óëà, ùî ó÷í³
çàâæäè ïîâàæàþòü â÷èòåë³â
â³äâåðòèõ ³ ùèðèõ, îá’ºêòèâíèõ
³ âèìîãëèâèõ.

   Æèòòºâå ùàñòÿ Ð.Â.Õà-
ùèíñüêî¿  ðîçòâîðåíå â ä³òÿõ.

Âîíà çàñ³âàëà
ïîíàä ï³ââ³êó
íàñ³ííÿ äîáðà ³
çíàíü, ùåäðîòè
é íàä³é, äàâàëà
ñâî¿ì âèõîâàí-
öÿì íåîö³íåíí³
ñêàðáè ëþäñü-
êèõ ÿêîñòåé, ÿê³
º íàäçâè÷àéíî
âàæëèâèìè â
æèòò³. Ðèììó
Âîëîäèìèð³âíó
íàñíàæàëà íàïî-
ëåãëèâà, òâîð÷à
ïðàöÿ â÷èòåëüêè
ï î ÷ à ò ê î â è õ
êëàñ³â, âîíà
áóëà íàòõíåííà
ä ó õî â í î – ì î -
ðàëüíîãî òà ³íòå-
ëåêòóàëüíîãî
çðîñòàííÿ ó÷í³â
ï î ÷ à ò ê î â è õ

êëàñ³â. Âîíà, ÿê í³õòî, äáàéëè-
âèì,  ìàòåðèíñüêèì  õàðàêòå-
ðîì, ëàñêîþ ³ òðåïåòíèì ñòàâ-
ëåííÿì äî âðàçëèâèõ äèòÿ÷èõ
õàðàêòåð³â âèõîâóâàëà ³ çàãàð-
òîâóâàëà â õëîï÷èêàõ ³ ä³â÷àò-
êàõ ñïðàâæí³õ, ÷åñíèõ, ïîðÿä-
íèõ ëþäåé.

    Ð.Â.Õàùèíñüê³é ïðèòàìàíí³
÷óäîâ³ ëþäñüê³ ÿêîñò³: ïðèðîä-
íèé ðîçóì, âåëè÷åçíà ïðàöüî-
âèò³ñòü, ãëèáîêà ïîðÿäí³ñòü,
âäóìëèâå ³ óâàæíå ñòàâëåííÿ
äî êîëåã-â÷èòåë³â. Ó íå¿  ïðàã-
íåííÿ äî çíàíü, äî ï³çíàííÿ íî-
âîãî áóëî ³ º íåïåðåáîðíèì.
Òâîð÷èé äîðîáîê þâ³ëÿðêè –
á³ëüøå ñîòí³ ãàçåòíèõ ³ æóð-
íàëüíèõ âèñòóï³â. Ó 1966 ðîö³
¿é ïðèñâî¿ëè çâàííÿ «Â³äì³ííèê
íàðîäíî¿ îñâ³òè ÓÐÑÐ», òîä³ æ
íà ¿¿ ãðóäÿõ çàñÿÿâ îðäåí «Çíàê
Ïîøàíè», à â 1968 ðîö³ ïåð-
øîþ â êðà¿ ñòàëà «Çàñëóæåíîþ
â÷èòåëüêîþ ÓÐÑÐ» ³ áóëà  ñå-
ðåä ïîñëàíö³â â³ä Çàêàðïàòòÿ íà
Âñåñîþçíîìó ç’¿çä³ â÷èòåë³â ó
Ìîñêâ³, ÿêèé â³äáóâñÿ ó  ëèïí³
1968 ðîêó. Âîíà áàãàòî ðîê³â
ïîñï³ëü êåðóâàëà øê³ëüíèì òà
ì³ñüêèì ìåòîäè÷íèì îá’ºäíàí-
íÿì â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â,
íàäàâàëà ïðàêòè÷íó äîïîìîãó
ìîëîäèì â÷èòåëÿì, ó íå¿ ïîñò-
³éíî ñòàæóâàëèñÿ âèïóñêíèêè
Ìóêà÷³âñüêîãî ïåäó÷èëèùà.
Ðèììó Âîëîäèìèð³âíó òðóäÿù³
Ìóêà÷åâà ÷îòèðè ðàçè îáèðàëè
äåïóòàòîì ì³ñüêî¿ ðàäè. Ó 1979
ðîö³ ¿é áóëî íàäàíî ðàíã «Âåòå-
ðàí ïðàö³ ðåñïóáë³êàíñüêîãî
çíà÷åííÿ». Ðîáîòó â øêîë³
Ð.Â.Õàùèíñüêà ïðîäîâæóâàëà
äî 1998 ðîêó.

×àñ ðîáîòè â øêîë³ ö³ëêîì äî-

ñòàòí³é, ùîá ïîìíîæèâøè ¿¿ òà-
ëàíò ë³äåðà é îðãàí³çàòîðñüê³
çä³áíîñò³ íà ïðàöüîâèò³ñòü, çàñ-
ëóæèòè ãëèáîêó ïîâàãó âñ³õ, ç
êèì ³ äëÿ êîãî âîíà æèëà é ïðà-
öþâàëà. Äëÿ Ðèììè Âîëîäèìè-
ð³âíè ïîñò³éíîþ âåëè÷èíîþ çà-

ëèøàëîñÿ ùàñòÿ çíàéòè ñâîþ
äîðîãó ³ êðîêóâàòè ïî í³é, ïî-
ñò³éíî óñâ³äîìëþâàòè, ùî òâîº
ïîêëèêàííÿ – â÷èòè ä³òåé. Ïå-
ðåñòóïèâøè ïîð³ã êëàñó, âîíà
îäðàçó ïî÷èíàëà æèòè
øê³ëüíèì æèòòÿì.

   –Ó Ðèììè Âîëîäèìèð³âíè
íå óðîêè, à ÿêåñü äèâîâèæíå
ä³éñòâî: êàçêà – íå êàçêà, çàíÿò-
òÿ – íå çàíÿòòÿ, äå âîíà í³áè íå
ç ó÷íÿìè, à ç³ ñâî¿ìè îäíîäóì-
öÿìè, – ïðèãàäóº êîëèøí³é äè-
ðåêòîð ÇÎØ ¹ 20 Î.Ì.Ñ³ðêî.
– Ä³òè ðîçóì³ëè ñâîþ â÷èòåëü-
êó, à âîíà – ¿õ. Âîíè ðàçîì, ÿê
ºäèíèé æèâèé îðãàí³çì. Â÷è-
òåëüêà óì³ëà òàê ñêîíöåíòðóâà-
òè ó÷í³â äî òâîð÷îñò³, ï³çíàííÿ,
ùî ó íå¿ íå áóëî âèïàäêó, ùîá
õòîñü ñêàçàâ: «ß íå çíàþ». Áî
Ðèììà Âîëîäèìèð³âíà, ÿê ð³äíà
ìàòè, ïåðåæèâàëà ³ç ñâî¿ìè ó÷-
íÿìè âñå, ùî âèïàäàëî ¿ì íà
äîëþ. Ðîêàìè ä³òè ç î÷îëþâà-
íèõ íåþ êëàñ³â íà îãëÿäàõ õó-
äîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, ïðåä-
ìåòíèõ îë³ìï³àäàõ çäîáóâàëè
ò³ëüêè ïåðø³ ì³ñöÿ.  Âîíà áóëà
â øêîë³ òîþ ³ñêîðêîþ, ÿêà çà-
ïàëþâàëà âåñü êîëåêòèâ, íàäè-
õàëà, çàîõî÷óâàëà äî òâîð÷îñò³.
Íàäçâè÷àéíî â³äïîâ³äàëüíà,
ç³áðàíà, âèìîãëèâà, íàä³éíà,
çíàþ÷à é ùèðîñåðäíà â÷èòåëü-
êà.  Ãàðí³ ó÷í³, ì³öí³ çíàííÿ –
òî ¿¿ ïåäàãîã³÷íà çàñëóãà… Â³ä
³ìåí³ âñüîãî ïåäàãîã³÷íîãî êî-
ëåêòèâó ÇÎØ ¹ 20 ÿ ùèðî
â³òàþ Ðèììó Âîëîäèìèð³âíó ç
ïðåêðàñíèì þâ³ëåéíèì Äíåì
íàðîäæåííÿ, áàæàþ ¿é ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ ³ äîâãèõ, ùàñëèâèõ
ðîê³â æèòòÿ!

Ç³ãð³âàº þâ³ëÿðêó äîìàøí³é
çàòèøîê.  Ç ÷îëîâ³êîì Ñòàí³ñ-
ëàâîì Âàñèëüîâè÷åì  âñåíüêå
¿õ ïîäðóæíº æèòòÿ ïðîæèëè
äóøà â äóøó, ó ãëèáîê³é ëþ-
áîâ³ ³ âçàºìîðîçóì³íí³  é âèõî-
âàëè ³ âèâåëè â ëþäè äâîõ ñèí³â
Â³òàë³ÿ òà Âàëåð³ÿ. Ó íå¿ ïðèÿç-
íå, ìàòåðèíñüêå ñòàâëåííÿ  äî
íåâ³ñòîê Îëüãè òà ªëèçàâåòè,
ðàä³º îíóêàì Íàòàë³¿, Ðîìàíó,
Ñòàí³ñëàâó, Â³òàë³¿, Ñâ³òëàí³,
ëåë³º ïðàâíóê³â  Äàíèëêà, Ðî-
ìàí÷èêà, Â³êòîð³þ… Óñå, ùî
ñòîñóºòüñÿ ðîäèíè, äëÿ Ðèììè
Âîëîäèìèð³âíè ìàº îñîáëèâèé
ñåíñ ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Ãîòóþ÷èñü äî âàæëèâîãî â
æèòò³ þâ³ëåþ Ðèììà Âîëîäèìè-
ð³âíà ÷àñòåíüêî áðàëà â ðóêè
àëüáîìè,  ïîäîâãó âäèâëÿëàñÿ
ó âèïóñêí³ ôîòîãðàô³¿, îñâ³æà-
ëà â ïàì’ÿò³ ïð³çâèùà é äîë³
ñâî¿õ âèõîâàíö³â. À ¿õ ó íå¿ îé
ÿê áàãàòî! Ëèøå â ÇÎØ ¹ 20

âèïóñòèëà ó ïîäàëüøó øê³ëüíó
äîðîãó  ïîíàä äåñÿòü êåðîâàíèõ
íåþ êëàñ³â.  Ñåðåä ¿¿ âèõîâàíö³â
º â÷èòåë³, ë³êàð³, ³íæåíåðè, ãå-
íåðàë, ðîá³òíèêè, àãðàð³¿, íàó-
êîâö³, êàíäèäàòè é äîêòîðè, çàñ-
ëóæåí³  ïðàö³âíèêè, îðäåíî-

íîñö³…  Óñ³õ îá’ºäíóº
÷åñí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, íàâ÷åí³
íåþ çäàòí³ñòü ïåðåáîðþâàòè
òðóäíîù³, íå ðîçñòàâàòèñÿ ³ç
ìð³ºþ…

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÇÎØ ¹
20, â³äì³ííèê íàðîäíî¿ îñâ³òè
Óêðà¿íè Ì.Ë.ßðîâ â³òàº þâ³-
ëÿðêó òàêèìè ñëîâàìè:

– Ç âèñîòè ñüîãîäåííÿ áà÷ó,
ùî Âè, Ðèììî Âîëîäèìèð³âíî,
ìîÿ ïåðøà â÷èòåëüêî, º ïðèêëà-
äîì â³ðíîãî ñëóæ³ííÿ ³ â³ääà-
íîñò³ íàéãóìàíí³ø³é,
íàéñâ³òë³ø³é ñïðàâ³ – íàâ÷àííþ
ä³òåé. ß âäÿ÷íà äîë³, ùî Âè áóëè
(³ º) ìîºþ ïåðøîþ â÷èòåëüêîþ,
ùî ç ïåðøîãî êëàñó õîò³ëà áóòè
ñõîæîþ íà âàñ. Ìè âäÿ÷í³ Âàì
çà ì³öí³ çíàííÿ, çà òå, ùî ï³ä
÷àñ åêñêóðñ³é ðîçêðèëè íàø³
äèòÿ÷³ î÷³ é ìè ïî-íîâîìó ïî-
äèâèëèñÿ íà ÷àð³âíó, ÷óäîâó
ïðèðîäó Ñð³áíî¿ çåìë³. Ìè
âäÿ÷í³ Âàì, äîðîãà Â÷èòåëüêî,
ùî ç ïåðøîãî êëàñó âè ïðèùå-
ïèëè óñ³ì íàì ëþáîâ äî áàëü-
íèõ òàíö³â, ÿêó ìè ïðîíåñëè àæ
äî âèïóñêó, çà òå, ùî â äèòÿ÷î-
ìó â³ö³ ï³ä Âàøèì êåð³âíèöò-
âîì ìè âèáîðþâàëè ïåðø³
ì³ñöÿ   íà îáëàñíèê îãëÿäàõ
õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ â
Óæãîðîä³, Ñâàëÿâ³, Ìóêà÷åâ³…
ß âäÿ÷íà Âàì, ùî Âè â÷èëè
ìîãî ñèíà Ñàøêà… Òåïåð óñâ-
³äîìëþþ, ùî ðîêè íàïðóæåíî¿
³ ñàìîâ³ääàíî¿ ïðàö³ ç øêîëÿðà-
ìè áóëè Âàøèìè ñõîäèíêàìè
äî âèçíàííÿ, äî æèòòºâèõ âåð-
øèí. Ìè, óñ³ Âàø³ ó÷í³, äîðîãà
Ðèììî Âîëîäèìèð³âíî, â³ä óñ³º¿
äóø³ áàæàºìî, àáè äîëÿ äàðó-
âàëà Âàì ò³ëüêè ùàñòÿ, ì³öíå
çäîðîâ’ÿ, íåõàé Âàøå ñåðöå ïî-
ñò³éíî ç³ãð³âàº ëþäñüêà
âäÿ÷í³ñòü çà âñå äîáðî, ÿêå Âè
çðîáèëè ëþäÿì!

   Ó þâ³ëÿðêè – íåîðäèíàðíå
âñå – ³ ñòèëü ìèñëåííÿ, ³ ìàíå-
ðà ãîâîðèòè, ³ íàâ³òü íå-
ï³ääàòí³ñòü ðîêàì. Äî ïîâàæíî-
ãî þâ³ëåþ Ðèììà Âîëîäèìèð³-
âíà Õàùèíñüêà ï³ä³éøëà áàäü-
îðîþ, åíåðã³éíîþ, ñïîâíåíîþ
òâîð÷èõ ìð³é… Â³ä ³ìåí³ âñ³õ,
õòî Âàñ çíàº, êîìó Âè çðîáèëè
äîáðî, ùèðîñåðäíî â³òàþ Âàñ,
äîðîãà Ïåðøîâ÷èòåëüêî, õàé ó
Âàø³é îñåë³ çàâæäè áóäå òåïëî
³ çàòèøíî, ïàíóº ìèð, ëþáîâ,
ñ³ìåéíå áëàãîïîëó÷÷ÿ, à Âàøè-
ìè íåçì³ííèìè ñóïóòíèêàìè
áóäóòü çäîðîâ’ÿ, ìóäð³ñòü òà ìî-
ëîä³ñòü äóø³.

 Ìèõàéëî ÁÅÉÐÅØ,
÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿

Ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè



²íâåñòîð (çàìîâíèê) Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Ïîøòîâà ³ åëåêòðîííà àäðåñà: Çàêàðïàòñüêà
îáëàñòü, ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Ãîðüêîãî, 21.

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â (òðàñ) áó-
ä³âíèöòâà (âàð³àíòè): Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü, Ìó-
êà÷³âñüêèé ðàéîí, ñ. Ëàëîâî.

Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá’ºêòà): òðàíñ-
ïîðòóâàííÿ âîäè äî ñïîæèâà÷³â âîäîïðîâ³äíîþ ìå-
ðåæåþ. Íå íàëåæèòü äî îá’ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü
ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó.

Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: òðàíñïîðòóâàí-
íÿ âîäè äî ñïîæèâà÷³â âîäîïðîâ³äíîþ ìåðåæåþ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî ñë³äóþ÷èõ
ñïîðóä:

äâîõ   ñâåðäëîâèíè       ³ç   íåîáõ³äíèìè   áóä³âëÿ-
ìè   òà íàñîñíèìè ñòàíö³ÿìè 1-ãî ï³äéîìó;

íàñîñíó ñòàíö³þ Ï-ãî ï³äéîìó òà â³äïîâ³äíî ðå-
ãóëþþ÷èé ðåçåðâóàð;

áóä³âíèöòâî âîäîâîä³â ³ ñïîðóä íà íèõ â³ä íàñîñ-
íèõ ñòàíö³é 1-ãî ï³äéîìó äî íàñîñíî¿ ñòàíö³¿ Ï-ãî
ï³äéîìó, à òàêîæ -äî ðåãóëþþ÷îãî ðåçåðâóàðó;

âñòàíîâëåííÿ äâîõ ðåãóëþþ÷èõ ðåçåðâóàð³â ³ç
ï³äêëþ÷åííÿì ¿õ äî çàïðîåêòîâàíèõ âîäîâîä³â ³ âî-
äîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ îð³ºíòîâíîþ äîâæèíîþ 1,976êì.

Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:

ð³øåííÿ ïðîåêòó «Áóä³âíèöòâî âîäîïðîâîäî â ñ.
Ëàëîâî, Ìóêà÷³âñüêîãî ð-íó», íàïðàâëåí³ íà áåçïå-
ðåá³éíå ïîñòà÷àííÿ ÿê³ñíî¿ ïèòíî¿ âîäè, ùî ïîêðà-
ùèòü ñîö³àëüíèé ñòàí.

Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñï-
ëóàòàö³¿:

çåìåëüíèõ: òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ âèçíà÷à-
þòüñÿ ìåæàìè ä³ëÿíêè áóä³âíèöòâà âîäîïðîâîäó â
ñ. Ëàëîâî. Çàãàëüíà äîâæèíà òðàñè íîâîãî âîäî-
ïðîâîäó ñêëàäàº 1976 ì.

ñèðîâèííèõ: îñíîâíèé ïîñòà÷àëüíèê ñèðîâèíè:
ÎÎÎ «Òåðìîòðàíñ»

åíåðãåòè÷íèõ: â³ä ³ñíóþ÷èõ äæåðåë, ÿê³ çíàõî-
äÿòüñÿ ïî òðàñ³ áóä³âíèöòâà âîäîïðîâîäó.

âîäíèõ: äëÿ âèðîáíè÷èõ ³ ïîáóòîâèõ ïîòðåá ðî-
á³òíèêè çàáåçïå÷óþòüñÿ ç ä³þ÷èõ êîëîäÿç³â. Äîáî-
âà âèòðàòà âîäè ñêëàäàº 0,4 ì êóá.

òðóäîâèõ: êâàë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë òà áóä³âåëü-
íèêè, ÿê³ ïðîéøëè ³íñòðóêòàæ ïî òåõí³ö³ áåçïåêè.

Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³
é åêñïëóàòàö³¿): ïðè áóä³âíèöòâ³ âèêîðèñòîâóâà-
òèìåòüñÿ òðàíñïîðò ï³äðÿäíèõ îðãàí³çàö³é.

Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè: çã³äíî íîðìàòèâíèõ äî-
êóìåíò³â.

Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³
çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè: íå ïîòð³áíà.

Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè
ðåêîíñòðóêö³¿ é åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº
ñåðåäîâèùå:

êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: âïðîâàäæåííÿ ð³øåíü ïðî-
åêòó íå ïðè÷èíèòü áóäü ÿêîãî çíà÷íîãî äîäàòêîâî-
ãî âèä³ëåííÿ òåïëà, âîëîãè, ïàðíèêîâèõ ãàç³â òà
³íøèõ ðå÷îâèí, âèêèäè ÿêèõ ìîæóòü çä³éñíèòè âïëèâ
íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò ó ì³ñöåâîñò³, ùî ïðèëÿãàº
äî ä³ëÿíêè áóä³âíèöòâà;

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Мукачівської  РДА  щодо «Будівництва водопроводу в с. Лалово,

Мукачівського  р%ну»

Мукачівської РДА в рамках Закону України “Про загальнодержавну програму «Пит!
на вода України» на 2006!2020 роки”, та “Програми забезпечення питною водою
Мукачівського району на період 2006!2020 роки “ реалізує заходи виконання даної
програми по об’єкту «Будівництво водопроводу в с. Лалово, Мукачівського р!ну».

ïîâ³òðÿíå: âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³äïî-
â³äàþòü ã³ã³ºí³÷íèì íîðìàòèâàì, ïåðåâèùåíü ÃÄÊ
äëÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íåìàº;

âîäíå: çàïðîïîíîâàí³ ïðîåêòíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çà-
õîäè íå ïðèçâåäóòü äî çàáðóäíåííÿ àáî âèñíàæåí-
íÿ ïîâåðõíåâèõ òà ï³äçåìíèõ âîä, òàêèì ÷èíîì,
äîäàòêîâîãî âïëèâó íà âîäíå ñåðåäîâèùå ïðîåêòî-
âàíèé îá’ºêò íå çä³éñíþº;

ãðóíò: íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ´ðóíòè åêñïëóàòà-
ö³ÿ òà áóä³âíèöòâî âîäîãîíó íå çàâäàñòü çà óìîâè
äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ òà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ
íîðì íà äàí³é ä³ëÿíö³ òðàñè;

ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³
îá’ºêòè: ïðîöåñ ïåðåäà÷³ òà ðîçïîä³ëåííÿ âîäè º
áåçâ³äõîäíèì òà íåãàòèâíî íå âïëèâàº íà ðîñëèí-
íèé òà òâàðèííèé ñâ³òè;

íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñå-
ëåííÿ):

åêñïëóàòàö³ÿ ìåðåæ çîâí³øíüîãî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ íå ïðèçâåäå äî ïîã³ðøåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó íà
äàí³é òåðèòîð³¿, òîìó ùî ïîíàäíîðìîâå çàáðóäíåí-
íÿ ïîâ³òðÿíîãî ñåðåäîâèùà, ´ðóíò³â òà ´ðóíòîâèõ
âîä íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.

Âîäîïðîâ³ä ïîêðàùóº ñîö³àëüíèé ñòàí, ó çâ’ÿçêó
³ç çàáåçïå÷åííÿì áåçïåðåá³éíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ
æèòåë³â ñåëà;

íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: îö³í-
êà âïëèâó çàïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà íàâêîëèøíº
òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå äîâîäèòü, ùî îá’ºêò íå
çä³éñíþº íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ïðîìèñëîâ³,
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³, æèòëîâî-öèâ³ëüí³ îá’ºêòè,
íàçåìí³ ³ ï³äçåìí³ ñïîðóäè, çîíè ðåêðåàö³¿, êóëüòóðí³
ëàíäøàôòè òà ³íøå.

Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïî-
âòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîä-
æåííÿ àáî áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ: áóä³âåëü-
íå ñì³òòÿ, ÿêå áóäå óòâîðþâàòèñÿ âèâîçÿòüñÿ äëÿ
ïîäàëüøîãî ðîçì³ùåííÿ íà ñì³òòºçâàëèùå òà ïå-
ðåäà÷³ ñïåö³àë³çîâàíèì ë³öåíç³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

Áóä³âíèöòâî âîäîïðîâîäó â ñ. Ëàïîâî, Ìóêà÷³âñü-
êîãî ð-íó áóäå ïðîâîäèòèñü çã³äíî ïðîåêòíî-êîø-
òîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà òåõíîëîã³÷íèõ êàðò ë³öåí-
çîâàíîþ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ.

Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ â ïåð³îä áóä³âíèöòâà
áóäå çä³éñíþâàòèñü ãåíï³äðÿäíîþ áóä³âåëüíîþ
îðãàí³çàö³ºþ.

Ðîçòàøóâàííÿ, áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ âî-
äîïðîâîäó íå ñòâîðèòü ïîã³ðøåííÿ óìîâ ïîáóòó òà
ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ.

Íà ïðîìèñëîâ³ òà æèòëîâî-öèâ³ëüí³, íàçåìí³ ³
ï³äçåìí³ ñïîðóäè, ñîö³àëüíó îðãàí³çàö³þ òåðèòîð³¿,
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè òà ³íø³ åëåìåíòè òåõíîãåí-
íîãî ñåðåäîâèùà çàïðîåêòîâàíèé îá’ºêò íå âïëè-
âàº òàê, ÿê íå çíàõîäèòüñÿ ó çîí³ âïëèâó íà äàí³
îá’ºêòè.

Ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà íàâêîëî îá’ºêòó
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (â ïðîöåñ³ ìîíòàæó òà åêñï-
ëóàòàö³¿) ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàº ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì
âèìîãàì. Âïëèâ íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò, àòìîñ-
ôåðíå ïîâ³òðÿ, âîäíå ñåðåäîâèùå, ãðóíòè â ìåæàõ
íîðìàòèâíîãî. Ðîñëèííèé òà òâàðèííèé ñâ³ò, ïðè-
ðîäîîõîðîíí³ îá’ºêòè - â³äñóòí³, ñîö³àëüíå òà òåõ-
íîãåííå ñåðåäîâèùà -ïîçèòèâíèé.

Зауваження та побажання просимо направляти за адресою:
Закарпатська область,  м. Мукачево, вул. Горького, 21, телефон: (03131) 5%50%58.

Мукачівська районна державна адміністрація.
 Розробник ОВНС % ФОП Сеневич Б.С. (066%53%12%313).

Відповідно до поста�
нови Кабінету Міністрів
України від 22.08.2007
№ 1064 «Про затверд�
ження Порядку ведення
Державного реєстру
актів цивільного стану
громадян» довідки, ви�
дача яких здійснюється
відділами державної
реєстрації актів цивіль�
ного стану, складаються
у формі витягів з Дер�
жавного реєстру актів
цивільного стану грома�
дян.

Право на отримання
витягу з Реєстру стосов�
но відомостей про себе
та про своїх родичів має
фізична особа по досяг�
ненні 16�річного віку за
умови пред’явлення
паспорта або паспорт�
ного документа і доку�
ментів, що підтверджу�
ють родинні стосунки
між заявником та осо�
бою, щодо якої складе�
но актовий запис.

ПОРЯДОК ВИДАЧІ ВИТЯГІВ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ АКТІВ
ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ГРОМАДЯН

ÍÀØ² ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯

Витяг з Реєстру про
реєстрацію народження
дитини може видавати�
ся її батькам та усинов�
лювачам (незалежно від
віку дитини), а також оп�
ікунам, піклувальникам,
адміністрації закладу
охорони здоров’я, на�
вчального або іншого
дитячого закладу, де по�
стійно перебуває дити�
на. У цьому разі зазна�
чений витяг видається
представникові відпові�
дного закладу за умови
пред’явлення ним дові�
реності, паспорта або
паспортного документа.
Батькові, матері, уси�
новлювачеві дитини, які
позбавлені батьківських
прав, витяг про реєст�
рацію народження дити�
ни не видається.

О. КУЦКІР, провідний
спеціаліст

відділу ДРАЦС

Мукачівський державний
університет

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä ïðîôå-

ñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó:
- çàâ³äóâà÷à êàôåäðè îáë³êó òà ô³íàíñ³â - 1

÷îë.;
- çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ìåíåäæìåíòó òà óïðàâ-

ë³ííÿ åêîíîì³÷íèìè ïðîöåñàìè -1 ÷îë.;
- çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ìàðêåòèíãó -1 ÷îë.;
- çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ãîòåëüèî-ðåñòîðàííî¿

ñïðàâè-1 ÷îë.;
- çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ñï³âó, äèðèãóâàííÿ ³ ìó-

çè÷íî-òåîðåòè÷íèõ äèñöèïë³í — ² ÷îë.;
-    çàâ³äóâà÷à   êàôåäðè    êîíñòðóþâàííÿ

òåõíîëîã³é   øâåéíèõ   âèðîá³â   ³ ïðîôåñ³éíî¿
îñâ³òè - 1 ÷îë.;

-    çàâ³äóâà÷à    êàôåäðè   ïðîåêòóâàííÿ   âçóò-
òÿ    ³   ìåõàí³êî-òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â -1 ÷îë.;

- çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ïñèõîëîã³¿- 1 ÷îë.;
- çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ô³ëîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í

- 1 ÷îë.
Ó êîíêóðñ³ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ãðîìàäÿíè

Óêðà¿íè, ÿê³ ìàþòü â÷åíå çâàííÿ, íàóêîâèé
ñòóï³íü, ñòàæ íàóêîâî - ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ III - IV ð³âí³â àê-
ðåäèòàö³¿ íå ìåíøå 5 ðîê³â.

Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ — ïðîòÿãîì ì³ñÿ-
öÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ìàòåð³àëè ïðî
ïðåòåíäåíò³â (çàÿâà íà ³ì’ÿ ðåêòîðà, îñîáîâèé
ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â, àâòîá³îãðàô³ÿ, äîêóìåíòè
ïðî îñâ³òó, íàóêîâèé ñòóï³íü, â÷åíå çâàííÿ, ñïè-
ñîê íàóêîâèõ ïðàöü, âèíàõîä³â, ïóáë³êàö³é òà äî-
êóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñòàæ íàóêîâî - ïå-
äàãîã³÷íî¿ ðîáîòè) ïîäàâàòè äî   â³ää³ëó êàäð³â
ÌÄÓ.

Äîêóìåíòè ïîäàâàòè çà àäðåñîþ:
89600, ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Óæãîðîäñüêà,

26, â³ää³ë êàäð³â, òåë. (03131) 2-11

Ðîçóìíîãî ùàñòÿ íå áóâàº. (Æ. Ðîñòàí).Ðîçóìíîãî ùàñòÿ íå áóâàº. (Æ. Ðîñòàí).Ðîçóìíîãî ùàñòÿ íå áóâàº. (Æ. Ðîñòàí).Ðîçóìíîãî ùàñòÿ íå áóâàº. (Æ. Ðîñòàí).Ðîçóìíîãî ùàñòÿ íå áóâàº. (Æ. Ðîñòàí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 20  áåðåçíÿ  2014 ð.
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Дорогий, Вельмишановний ЮРІЮ СТЕПАНОВИЧУ
та увесь ЧУДОВИЙ, ТАЛАНОВИТИЙ І

ДОБРОЗИЧЛИВИЙ КОЛЕКТИВ Закарпатського
обласного російського драматичного театру!

Сердечно вітаю Вас з Міжнародним Днем театру! Це професійне свя�
то, що об’єднує не тільки майстрів сцени, режисерів�постановників, сце�
наристів та чисельних фахівців художньо�технічних цехів театрально�ви�
довищних підприємств, чиє життя назавжди пов’язано з театром. Це та�
кож свято багатьох людей – прихильників театрального мистецтва – відда�
них та вдячних глядачів. Тому дозвольте мені щиро подякувати Вам за
Вашу працю і ту життєво�філософську думку, яку Ви даруєте глядачеві.

Щиро зичу Вам творчих знахідок та цікавих робіт! Нехай Театр – рідна
оселя – завжди буде фортецею, глядач – щирим союзником, а колеги –
справжніми друзями, однією великою родиною! Хай славетні сторінки
світової культури і мистецтва збагачуються новими театральними вис�
тавами, творчими перемогами, відкриттям нових імен – «зірок театраль�
ної сцени».

Від усієї душі бажаю Вам духовних робіт, міцного здоров’я, щастя,
творчої наснаги і БОЖОГО БЛАГОСЛОВЕННЯ!

З любов’ю та вдячністю від імені всіх глядачів,
 Ірина РАДИШ

НАШІ ДОРОГІ ТЕАТРАЛИ!
КОЛЕГИ! ДОРОГІ ГЛЯДАЧІ!

Українська театральна традиція напрочуд потужна і багата. Творчі над�
бання попередників знаходять своє втілення, продовжують розвиватися у
сучасній театральній школі, багатій талановитими особистостями. У Міжна�
родний день театру щиро вітаю всіх театральних діячів, працівників те�
атрів, усіх, чиє життя пов’язане з театральною сферою, з цим прекрасним
святом.

Гру акторів може зрозуміти будь�яка людина незалежно від мови спілку�
вання. Саме актори можуть змусити нас сміятися, плакати, любити або не�
навидіти, задуматися над філософією життя. Водночас театральне мистец�
тво є своєрідним дзеркалом, у якому відображаються характерні особли�
вості життя суспільства, його прагнення, духовний та інтелектуальний по�
тенціал.

Від усього серця бажаю вам натхнення, благодатних умов для розвитку
вашого таланту, втілення творчих задумів, для плідної та успішної праці на
творчій ниві. Нехай муза театру буде прихильною до вас, щоб було по�
більше яскравих прем’єр, шалених оплесків та постійних аншлагів.

Щастя, успіхів, міцного здоров’я!
З повагою,  Юрій ГЛЕБА,

начальник управління культури Закарпатської ОДА,
 заслужений працівник культури України

ДОРОГІ
ДРУЗІ9ТЕАТРАЛИ!

Мої найщиріші при�
вітання і доземний уклін
н а й т а л а н о в и т і ш о м у,
найяскравішому, найха�
ризматичнішому теат�
ральному коллективу –
колективу Закарпатсько�
го обласного державного
російського драматично�
го театру в день їх про�
фесійного свята і поба�
жання творчих злетів, но�
вих прем’єр і, звісно, ан�
шлагів!

З любов’ю і повагою –
голова міського коміте9

ту профспілки працівників
культури Ольга СТАДНИК

27 березня світ відзначає
Міжнародний день театру.
Справжнє свято не тільки для
акторів сцени, але й для
мільйонів глядачів, яке
відзначається щорічно з
1962 р. й було започаткова�
не у Відні на 9�му конгресі
Міжнародного інституту те�
атру.

Домінантою сучасного
європейського театру є
змішання найрізноманітні�
ших стилів і подолання кор�
донів стилістики, простору
та гри. Сцена активно вико�
ристовує елементи кіно,
відео, art performance, су�
часної музики та літератури.

Так починався театр
у Мукачеві

Довгих 12 років, при двох
міських головах – Яноші Ме�
рені й Лайоші Чеху, мукачівці
збирали гроші, щоб побуду�
вати свій театр. На цю спра�
ву вносили пожертви і бідні,
і багаті. У березні 1894 р. у
Мукачеві була створена ко�
місія у справах будівництва
театру, яку очолив угорський
архітектор Ріхард Ресслер.
19 липня 1896 р. був закла�
дений фундамент під храм
Мельпомени, а уже 28 жовт�
ня 1899 р. відбулося відкрит�
тя театру, під час якого член
Будапештського національ�
ного театру Абранк Еміл ви�
голосив урочисту промову.

Втім, театрали не поспіша�
ли в Мукачево, а своїх, ама�
торських колективів, на сце�
ну не пускали, бо коли вони
й були в гімназіях чи семі�
наріях, то їх постановки об�
межувалися стінами на�
вчальних закладів. Тільки із
входженням Підкарпатської
Русі до складу Чехословач�
чини на сцені мукачівського
театру дав кілька вистав
«Руський театр» під керів�
ництвом М. Садовського, та
колектив з м. Брно, Східно�
Словацького театру, ряду
єврейських театрів тощо.

Визволення Закарпаття
від фашистської окупації
дало можливість вдихнути в
стіни міського театру нове
повноцінне творче життя. Так,
на початку грудня 1944 р.
відбувся виступ колективу
фронтової бригади артистів
Всеросійського Театрально�
го Товариства з уривками
опер «Борис Годунов» та «За�
порожець за Дунаєм».

А справжній початок пост�
ійному театральному колек�
тиву в Мукачеві поклав щас�
ливий випадок. 5 травня
1946 р. міський чоловічий
хор «Метеор» під керівницт�
вом А.Скиби, який виступав
перед делегатами Першого
з’їзду Народних Комітетів
Закарпатської України, при�
був у Київ для участі в мис�
тецькій олімпіаді. На кон�
церті мукачівців були при�
сутні представники уряду Ук�
раїнської РСР і перший сек�
ретар ЦК КП(б) України
М.С.Хрущов. Він подякував
метеорівцям за прекрасний
виступ, розпитав про Мука�
чево, поцікавився чи є у
співаків приміщення для ре�
петицій. Диригент хору Ан�
тон Скиба відповів, що вис�
тупати мають де, бо в Мука�
чеві є приміщення театру, ось
тільки власної театральної
трупи в ньому ніколи не

Cïðàâæí³ ïåðëè òà ñïðàâæíÿ îòðóòà
27 березня – Міжнародний день театру

– «Перли, які я носитиму у першому акті вистави, повинні бути справжніми,» –
вередливо заявляє провідна актриса режисеру театру.

– «Все буде справжнім – і перли у першому акті, і отрута в останньому…»

було… М. Хрущов посміхнув�
ся і, звертаючись до голови
Комітету у справах мистецтв
при Раді Міністрів УРСР
Ф.В. Константинова, розпо�
рядився: «Треба допомогти
мукачівцям…».

Невдовзі вийшла Поста�
нова «Про заходи по розвит�
ку народного господарства
Закарпатської області». У

розділі «По соціально�куль�
турному будівництву» в 5�му
пункті значилося: «Зобов’я�
зати Комітет у справах мис�
тецтв і закарпатський обл�
виконком організувати в
1946 р. драматичний театр
в м. Мукачеві, обласну
філармонію в Ужгороді і му�
зичні семирічки в Хусті, Сев�
люші, Солотвині…».

Окремим розпоряджен�
ням Комітету по справах ми�
стецтв Української РСР Бел�
город�Дністровський рос�
ійський драматичний теат�
ральний колектив був пере�
ведений на постійну роботу
в Мукачево.

Для знайомства з при�
міщенням театру в Мукаче�
во приїхав художній керівник
і головний режисер театру в
Белгород�Дністровську Г.М.
Готарський. Театр йому спо�
добався, але зал на 250 гля�
дачів був замалим. І він по�
ставив умову, що колектив
перебереться в місто над
Латорицею, як тільки дове�
дуть глядацький зал до 450
посадкових місць. Цю вимо�
гу було виконано в най�
стисліші строки.

23 серпня 1947 р. в при�
міщенні мукачівського дра�
матичного театру, як мовить�
ся, яблуку ніде було впасти.
У цей день відбулося
відкриття Державного рос�
ійського драматичного теат�
ру. Глядачі побачили пер�
ший доробок мукачівських
акторів – історико�докумен�
тальну драму І.Бехтерєва,

А.Разумовського «Полково�
дець Суворов». Театр ожив!

 Загалом в перший теат�
ральний сезон мукачівці по�
дивилися 8 творів, зокрема,
Л. Леонова «Обыкновенный
человек», А. Афиногенова
«Машенька», Э. Скриб «Дам�
ская война», А. Островсько�
го, Н. Соловьева «Женитьба
Белугина», Братів Тур, Л.

Шейнина «Кому подчиняет�
ся время», К. Симонова «Так
и будет», Л. Малюгина «Ста�
рые друзья». З роками в ко�
лективі склалися свої творчі
традиції, з’явилися чи�
сельні друзі, адже без них
уявити собі театральне жит�
тя неможливо. Театр Мука�
чева багато гастролював й
часто приймав у себе зірок
європейського рівня, блис�
кучих  акторів і музикантів, в
усі часи виступаючи у ролі
просвітителя, вихователя та
вчителя.

Цю традицію вдалося
зберегти й з приходом у те�
атр нових головних режи�
серів, адже як відомо, зміна
режисера � це не тільки
грандіозна епохальна подія
у творчому процесі, а й пе�
ревірка на міцність всього
колективу. Від таланту ліде�
ра, органі-затора творчого
процесу залежить авторитет
театру, його творче облич-�
чя. У театральному «вчора»
кращих головних режисерів
було семеро: Григорій Го�
тарський, Софія Нижня, Ге�
оргій Музика. Дмитро Ляхо�
вецький, Олександр Король,
Юзеф Фекета, Юрій Горуля.

Театр сьогодні
Сьогодні дійсність вима�

гає по�новому організовува�
ти творче життя. Можли�
вості та умови міняються
ледве не кожен місяць і те�
атральний колектив робить
все можливе, щоб не зупи�
нився, не згас творчий про�

цес під керівництвом худож�
нього керівника�директора
театру, заслуженого діяча
мистецтв України, заслуже�
ного працівника культури
Росії Юрія Шутюка, головно�
го режисера театру, магіст�
ра режисури, випускника
Київського національного ун�
іверситету театру, кіно і те�
лебачення ім. I.К.Карпенка�

Карого, та Московської Шко�
ли�студії ім.В.І.Немирови�
ча�Данченка при МХАТ ім.
А.П.Чехова (інститут) Євгена
Тищука, головного художни�
ка театру Олександра Ступ�
ницького.

Репертуарна політика те�
атру будується на основі по�
глибленого аналізу естетич�
них та духовних потреб сус�
пільства. Театр є постійним
учасником міжнародних те�
атральних фестивалів:
«Зустрічі в Росії» м. Санкт�
Петербург; «Біла вежа», м.
Брест; «Золотий лев» м.
Львів; «Кримський ковчег»
м. Сімферополь; «Коло�
мийські представлення», м.
Коломия, Всеукраїнського
театрального фестивалю�
«Ні, я жива, я буду вічно

жити!» присвяченого твор�
чості Л.Українки, м.Львів.
Висока виконавча про�
фесійність колективу не раз
відмічалась ведучими теат�
ральними критиками з Ук�
раїни, Росії, Білорусі,
Польщі, Угорщини. Теат�
ральні критики: Ніна Мазур
(Німеччина), Андрій Москвін
(Польща), Тетяна Котович
(Білорусь) відзначили
точність режисури, енерге�
тику, емоційність, перекон�
ливість акторів. З такими
виставами, відзначили кри�
тики, наш театр може без�
печно виходити на євро�
пейський рівень.

Грандіозним святом теат�
рального мистецтва, зна�
менною подією в соціально�
культурному житті України є
Міжнародний театральний
фестиваль національних
меншин «ЕТНО�ДІА�СФЕ�
РА», автором ідеї та ініціа�
тором проведення якого на
базі  Закарпатського облас�
ного російського драматич�
ного театру є директор і ху�
дожній керівник театру Юрій
Степанович Шутюк. За мас�
штабність театрального фо�
руму та стабільність прове�
дення цього унікального фе�
стивалю, театр нагородже�
но дипломом Всеукраїнсько�
го свята «Сузір’я дружби»,
відзнакою Міністерства
культури України, у номінації
«Професійний художній ко�
лектив, який пропагує мис�
тецтво національних меншин
України».

Вартість будь�якого теат�

ру завжди визначається на�
явністю в ньому яскравих
особистостей. Закарпатсь�
кий обласний державний
російський драматичний
театр завжди був відомий
завдячуючи своїм акторсь�
ким та режисерським інди�
відуальностям, при цьому
залишаючись театром ан�
самблю. Сьогодні тут пра�

цюють: народна артистка
України Лідія Пирогова; зас�
лужені артисти України
Віктор Куниця, Галина Кута�
севич, Василь Фурдь; арти�
сти лауреати престижної
обласної театральної премії
імені братів Євгена та Авгу�
стина�Юрія  Шерегіїв Руслан
Аітов, Віктор Добряк, Люд�
мила Лайкова, Рудольф Ла�
ньо, Сірануш Матл, Кристи�
на Мочані, Станіслав Овдє�
єнко, Вероніка Тищук,  арти�
сти�провідні майстри сцени
Петро Коваленко, Сергій
Малінський, артисти вищої
категорії Тетяна Курта, Лілія
Приходько, артисти  Віктор
Блажчук, Яна Дешко, Катери�
на Дунай, Олена Добра, Оль�
га Новаковська, Яніна Паук,
Вероніка Тищук (молодша),
Валентин Тютюнник. Їх ак�
торські роботи привернули
до себе увагу тисяч глядачів
звідусіль. Безумовно важли�
ва і творча складова по�
мічників режисера Вікторії
Кулішової, Валентини Поляк
та Олени Чермяніної,
більшість роботи яких про�
ходить за лаштунками. При�
ємним відкриттям  режи�
серського таланту стали по�
становки Вероніки Тищук й
Тетяни Курти та сценографії
і костюми художника�поста�
новника Т. Глухової.

 Більше 40 років плідно
працює на посаді головного
бухгалтера А.Ф. Тинта. За
роки роботі у театрі, дякую�
чи наполегливості Ганни Фе�
дорівни та її колег по відділу
В.Тарасової та Б.Валтер,
значно зміцнилась матері�
ально�технічна база театру,
підвищився добробут прац�
івників театру. Значний
вклад в роботу театру вно�
сять завідуюча відділом
кадрів Л.Панасенко та кері�
вник господарчої служби
В.Курта.

З повною віддачею і вели�
кою відповідальністю пра�
цюють керівники основних
напрямків діяльності театру
заступники директора Т. По�
рохнавець та М. Чобан.

У майстернях театру сьо�
годні, під керівництвом зав�
ідуючого художньо�постано�
вочної частини О. Шеффе�
ра, трудяться високо про�
фесійні фахівці, які присвя�
тили своє жаття театру, це
справжні ентузіасти, зако�

хані у свою справу. Серед
них: Д.Бартош, В. Бурч, Ф.Бу�
ришин, В. Васлик, Ю. Воло�
шинець, М. Глеба, М.Гузи�
нець, В. Дідур, І. Драчан, Г.
Дюрак, М.Ключівська, Р.Кур�
цеба, Т. Лушнікова, В.Манчік,
О. Мациборка Ю. Олексик, О.
Оприч, 0. Петльована, О.Пе�
липенко, С. Первунинська,
Ю. Пиняшко, П. Рімек, В.Ро�

ман, П. Рошкович, О. Сара�
фанов, О. Тарлавіна, А. Тру�
сенко, Є. Чобан, К.Феньвеші,
М. Шиляєва, О. Штеля, В.
Шушкевіч, В. Яковенко, та
багато інших.

Закарпатський обласний
російський драматичний
театр сьогодні �  живий, ціка�
вий театр, який зберігає свої
найкращі традиції, відмінну
акторську школу, вірність
високій літературі,  зразко�
вий постановочний рівень і,
головне – прагнення говори�
ти про світ та людину, про
те, що заставляє нас думати
та відчувати, радіти та
страждати. Колектив не
боїться  експериментувати зі
сценічною формою. Так, го�
ловним режисером Євгеном
Тищуком на базі театру ство�
рена акторська група, яка
посилено займається синте�
зуванням системи Станіс�
лавського з розробленим
Всеволодом Мейєрхольдом
методом біомеханіки, який
викликає величезну зацікав�
леність у міжнародного те�
атрального бомонду.

«Нашому театру незаба�
ром 67! Але ми, – кажуть у
великій мукачівській теат�
ральній родині , – молоді та
повні енергії, бажання слу�
жити театральній справі. Усі
ми актори в Божому театрі і
як хочеться кожному з нас
встигнути зробити якомога
більше за відведений нам
час».

Велика подяка меценатам
та вірним друзям театру, в
першу чергу його вірним і
відданим глядачам. Зі свя�
том, театр! Зі святом, служи�
телі Мельпомени! Зі святом,
прихильники театрального
мистецтва! Нехай будуть
істинно справжніми перли
глядацької любові та вдяч�
ності й ніколи отрута байду�
жості не торкнеться ваших
сердець!

Віват, Ваша Величність
Театр!

Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної Спілки
журналістів України

Оксана ГОЛОВЧУК,
оглядач літературно9

драматичної частини те9
атру, кандидат політ. наук



1.Веліна Любов Єфимівна – 1938 р.н.
2.Бучина Антонін Іванович – 1931 р.н.
3.Томашовський Іштван Іштванович – 1939 р.н.
4.Кампов Володимир Іванович – 1938 р.н.
5.Улинець Марія Степанівна – 1954 р.н.
6.Шияновська Катерина Петрівна – 1924 р.н.
7.Годьмаш Ганна Андріївна – 1933 р.н.
8.Мартючкова Ержібет Яношівна – 1942 р.н.
9.Джемесюк Володимир Петрович – 1939 р.н.
10.Чаплінська Ольга Миколаївна – 1926 р.н.
11.Іваньо Марія Іржіївна – 1928 р.н.
12.Марусяк Юрій Миколайович – 1952 р.н.
13.Недашковська Марія Василівна – 1933 р.н.
14.Геревич Володимир Ілліч – 1959 р.н.
15.Огарь Мігаль Пейтерович – 1940 р.н.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

   У неділю в нашому домі горітиме свічка  незгасної
пам'яті про дуже порядного, турботливого  Чоловіка і
Батька, ніжного, ласкавого Дідуся

Сергія Володимировича ПАВЛІНОВА,
 який три роки тому так несподівано й передчасно
відійшов у Вічність. Він був людиною від Бога щедрої
душі, вірний та надійний товариш, порадник. Він як ясне
сонечко щедро зігрівав наші душі, дарував любов і тепF
ло. Час не сушить сльози, не лікує душевні рани. Ти
будеш вічно жити в наших серцях.

  Дружина, діти, онуки, рідні, друзі…

  14 березня, цього року,
в малому залі міськвикон�
кому,  в рамках українсь�
ко�угорського проекту
«Покращення захисту на�
вколишнього середовища
міст Мукачева та Ужгоро�
да через оцінку стану існу�
ючих мереж водопостачан�
ня та водовідведення»
відбулася чергова робоча
зустріч міського голови
Золтана Ленд’єла, його
першого заступника Ерне�
ста Нусера з асистентом
проекту Агнеш Нодь, спец�
іалістами з питань мереж
водопостачання з м.
Ніредьгаза /Угорщина/ та
представниками міськво�
доканалу з м. Ужгорода.

  Стартова конференція
проекту, загальний бюд�
жет якого складає 260 ти�
сяч євро відбулася 12
грудня 2013 року в м.
Ніредьгаза, внаслідок
чого, щомісяця, згідно ка�
лендарного плану вико�
нання проекту, проходять
робочі зустрічі за участі
представників сфери во�
допостачання та водо�
відведення трьох міст, які
мають на меті виконання

Â Ìóêà÷åâ³ â³äáóëàñÿ ðîáî÷à çóñòð³÷  â ðàìêàõ âè-
êîíàííÿ  ñï³ëüíîãî  óêðà¿íñüêî-óãîðñüêîãî ïðîåêòó

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ

ШАНОВНІ ЗАКАРПАТЦІ!
Товариство Червоного Хреста України є всеукраїнською добровільною громадсь�

кою гуманітарною організацією, яка допомагає державі у наданні медичної і гумані�
тарної допомоги під час збройних конфліктів та в мирний час. Організація визнана
Законом України «Про Товариство Червоного Хреста України».  Ми – єдині, хто має
право використовувати символіку Червоного Хреста в Україні, згідно Закону України
«Про використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного
Хреста в Україні». Впродовж 95 років виконуємо благородну місію в Україні – захист
життя та гідності людини.

З метою готовності до гуманітарної місії Товариство Червоного Хреста по наданню
допомоги потребуючим у випадку надзвичайної ситуації

ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО УСІХ МЕШКАНЦІВ КРАЮ  ПІДТРИМАТИ  ОБЛАСНИЙ ЗБІР
КОШТІВ ТА ТОВАРІВ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙОМ  ОДЯГУ, ВЗУТТЯ,
ПОСТІЛЬНОЇ БІЛИЗНИ, ЗАСОБІВ ГІГІЄНИ, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ,

ПЕРЕВ‘ЯЗУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, МЕДИКАМЕНТІВ ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ
МЕДИКОFСОЦІАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ, ПУНКТАХ ТА КІМНАТАХ ЧЕРВОНОГО

ХРЕСТА В МІСТАХ ТА РАЙОНАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ДЛЯ ПОЖЕРТВУВАНЬ:
Р/Р 26007017000924 в АТ “КомінвестБанк”
м. Ужгород, код 02940183, МФО 312248.

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС, БУДЬТЕ НЕБАЙДУЖИМИ!
2014 р., м. Ужгород, наб. Незалежності,11;

контактні телефони: 61F61F08; eFmail: zakredcross@mail.ru

всіх запланованих заходів
в рамках проекту. Так, 21
лютого цього року, деле�
гація міста Мукачева у
складі першого заступни�
ка міського голови Е. Ну�
сера та спеціалістів
ММКП “Мукачівводока�
нал” взяла участь у чер�
говій робочій зустрічі, яка
також відбулася в м.
Ніредьгаза. За підсумка�
ми зустрічі було окресле�
но наступні кроки всіх
учасників з метою ефек�
тивного виконання
спільного проекту.

Як повідомив міський
голова З. Ленд’єл, метою
чергової робочої зустрічі у
місті Мукачево було обго�
ворення питань, які сто�
суються вивченню поточ�
ного стану ММКП “Мука�
чівводоканал” в рамках
проекту, проведення
відповідного моніторингу
та аудиту підприємств,
вивчення можливостей
щодо залучення коштів
для їх модернізації. В пер�
шу чергу нам потрібно ви�
рішити проблему забез�
печення в місті якісної
води. Адже чиста вода �

запорука  здоров’я її спо�
живачів. Для цього по�
трібно замінити застарілу
систему водоочищення та
модернізувати комунікації
для зменшення її втрати
та енергозбереження. Та�
кож ввести чіткий облік
користування води.

Варто зазначити, про�
довжив Золтан Золтано�
вич, що даний проект було
подано спільно з містами
Ніредьгаза та Ужгород, в
рамках Програми прикор�
донного співробітництва
Європейського інстру�
менту сусідства та парт�
нерства Угорщина�Сло�
ваччина�Румунія�Україна
2007�2013 роки. Наше
місто й надалі буде брати
участь в проектах Про�
грам з іноземними інвес�
торами, для вирішення
пріоритетних питань з
важливих інфраструктур
міста, завершив міський
голова.

  Ірина ПЕТРУС, головF
ний спеціаліст відділу  з
питань внутрішньої полF
ітики Мукачівського
міськвиконкому /для
газети Мукачево/

Доброю традицією в Му�
качівському державному
університеті є проведення
баскетбольних змагань
присвячених 8 березня
серед збірних команд фа�
культетів.

Кафедра фізичного ви�
ховання заснувала пере�
хідний кубок, який протя�
гом року буде зберігатись
в деканаті команди пере�
можниці.

Окрасою змагань серед
юнаків став фінальний
матч між командами тех�
нологічного факультету та
факультету туризму і го�
тельно�ресторанної спра�
ви. Чаша терезів гойда�
лась то в один, то в інший
бік, але кінцівку матчу кра�
ще зіграла команда техно�
логічного факультету, а
фінальний свисток судді
зафіксував рахунок 38:32
на їх користь. За рішенням
суддівської колегії кращим
гравцем турніру визнано

Свято баскетболу в МДУ

студента ІІ курсу техноло�
гічного факультету Рипко�
вич Валентина.

Не менш напруженою
була боротьба і серед
дівочих команд. В першо�
му півфіналі баскетболі�
сти факультету менедж�
менту і підприємництва
здолали опір команди гу�
манітарного факультету.
А в другому півфіналі ко�
манда факультету туриз�

му і готельно�ресторанної
справи і не залишила спо�
дівань на перемогу пред�
ставницям педагогічного
факультету.

В матчі за третю схо�
динку п’єдесталу пошани
перемогли «гуманітарії».

Драматичним виявився
фінал, де боротьба точи�
лась до останніх хвилин
матчу. Але фортуна по�
сміхнулася команді фа�

культету туризму і готель�
но�ресторанної справи,
які і отримали на збері�
гання протягом року пере�
хідний кубок.

На другу сходинку
п’єдесталу пошани під�
неслась команда факуль�
тету менеджменту і
підприємництва. Кращим
гравцем турніру визнано
студентку І курсу факуль�
тету туризму і готельно�
ресторанної справи Валь�
ко Іванну.

А  завершив свято бас�
кетболу матч мікс � ко�
манд викладачів і сту�
дентів який проходив за
дуже активної підтримки
вболівальників. З рахун�
ком 39:35 викладачі
відправили студентів ще
раз сісти за «баскет�
больні парти».

Андріана РОШКО,
студентка ІV курсу

гуманітарного
факультету

Øàíîâí³ ìåøêàíö³ Ìóêà÷³âùèíè, ïðîñèìî çäàòè çáðîþ!
У зв’язку з надзвичайною суспільно�політичною ситуацією, яка склалася в країні,

загостренням криміногенної обстановки, закликаємо і вимагаємо від усіх мешканців
м.Мукачева та Мукачівського району негайно здати в органи МВС вогнепальну зброю,
що не є законно зареєстрована належним чином.

Наразі працівники міліції Мукачівського міського відділу міліції цілеспрямовано
працюють на  виявлення НЕЗАКОННОЇ зброї, її вилучення, та безумовного і ретель�
ного притягнення до відповідальності всіх осіб, які не здали зброю у встановленому
законом порядку. Всі порушники, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПОЛІТІЧНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ, та
участі у громадських формуваннях правопорядку  будуть відповідати за всією стро�
гістю закону.

 Ми повинні разом негайно зупинити насильство на вулицях наших міст та сіл,
захистити життя і здоров’я людей. Це безпека кожного із нас, наших родин, усіх
громадян.

 Розраховуємо на ваше розуміння і підтримку всіх справжніх патріотів у цей вкрай
напружений час!

Василь ШВЕНДА, начальник Мукачівського МВ (з обслуговування
м.Мукачева та Мукачівського району) УМВС України

в Закарпатській області
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Приватне акціонерне товариство

“БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 1” м. Мукачево,
код 01269075 м.Мукачево, вул. Сеченова, 20,

 Закарпатська обл., тел/факс 2)20)13, zatbu@mk.uz.uа

Правління ПрАТ “Будівельне управління № 1” м. Мукачево повідомляє, що
загальні  збори акціонерів товариства  відбудуться   25 квітня 2014 року  о 14

годині к.ч.  в приміщенні Адмінбудинку, в кабінеті директора, за адресою:
 89608 Закарпатська область м. Мукачево, вул. Сеченова, 20.

З матеріалами, що пов’язані з порядком денним зборів, акціонери можуть
ознайомитись у робочі дні з 13.00 до16.00

за  адресою: м. Мукачево, вул. Сеченова, 20. у кабінеті директора.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії та затвердження

регламенту загальних зборів акціонерів  Товариства.
2. Звіт В.О. директора    про  результати фінансово"господарської діяльності това"

риства за 2013 рік.  Прийняття рішення за результатами звіту В.О. директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за результатами

звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийняття рішення за результатами вис"

новків Ревізійної комісії.
5. Затвердження  річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.
6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
7. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 13.00 до 14.00 год. за тією ж адресою.
При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціо"

нерів довіреність на право участі у зборах. Телеф для довідок: 2"20"13

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово"господарської діяльності підприємства за 2013 рік   (тис. грн.)

Найменування показника 
Період 

Звітній 
2013 р. 

Попередн 
2012 р. 

Усього активів 1027 1273 
Основні засоби 86 155 
Запаси 622 316 
Сумарна дебіторська заборгованість 90 129 
Грошові кошти та їхні еквіваленти 10 10 
Власний капітал 197 -44 
Статутний капітал 69 69 
Нерозподілений прибуток 324 -330 
Поточні зобов’язання 829 1316 
Чистий прибуток     (збитки) 324 (-495) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 68943 68943 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 39 57 

 
Наглядова рада ПрАТ „БУ №1” м. Мукачево

На Мукачівщині працівни"
ки відділу боротьби зі зло"
чинами пов’язаними з торг"
івлею людьми УМВС Украї"
ни в Закарпатській області
спільно з правоохоронцями
кримінальної міліції  у спра"
вах дітей Мукачівського
міськвідділу міліції затри"
мали 22"річну дівчину, яка за
гроші звела подругу з
клієнтом для надання інтим"
них послуг.

Вночі, близько 22.00 год,
до чергової частини Мукач"
івського міськвідділу над"
ійшло повідомлення від пра"
цівників міліції, що  ними

Ì²Ë²ÖÅÉÑÜÊÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

На Мукачівщині за звідництво затримано
22)річну мешканку Сваляви

задокументовано факт
звідництва у одному з го"
телів Мукачівського району.
Встановлено, що 22"річна
непрацююча дівчина звела
для надання послуг сексу"
ального характеру 15"річну
неповнолітню зі Свалявщи"
ни з «клієнтом». За свої по"
слуги неповнолітня отрима"
ла 800 гривень, які мала роз"
ділити зі звідницею. Також
правоохоронці з‘ясували, що
про зустріч з чоловіком було
домовлено заздалегідь, так
само було обговорено суму,
на які погодились обидві
дівчата.

Із пояснень неповнолітньої
стало зрозуміло, що дівчи"
на проживає у неблагопо"
лучній сім‘ї. Її мати позбав"
лена відносно неї батьківсь"
ких прав, батько помер, а
опікуном призначено ста"
реньку бабусю. Тож дівчина
погодилась на такий «підро"
біток» через брак грошей.

Наразі слідчими
міськвідділу відомості про
дану подію внесені до Єди"
ного реєстру досудових роз"
слідувань. Тривають  пере"
вірки.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

Розтягнення зв’язок – травма, яка вини"
кає внаслідок впливу на зв’язковий апарат
суглоба навантаження, що перевищує ела"
стичність тканин.

Розтягнення і розрив суглобових зв’язок
виникають при різких рухах в суглобі, що
перевищують його нормальну амплітуду і
не збігаються з його нормальним напрям"
ком. Найчастіше пошкоджується гомілково"
стопний суглоб, рідше колінний. Для роз"
риву зв’язок характерні постійний біль, кро"
вовилив у місці травми, різке обмеження
функції суглоба і болючість при пальпації.
При розтягуванні і розриві зв’язок кінцівку,
на відміну від переломів, не деформує.

У перші хвилини після травми накладаєть"
ся лід на ушкоджений суглоб, потім
фіксується суглоб еластичним бинтом, але
не потрібно замотувати занадто туго, щоб
не порушити кровообіг. Гомілковостопний
суглоб при цьому згинають під кутом 90°.
На гомілковостопний суглоб пов’язку накла"
дають таким чином: роблять тур навколо

РОЗТЯГНЕННЯ ЗВ’ЯЗОК
нижньої частини гомілки, потім косим вит"
ком від внутрішньої щиколотки до подушеч"
ки мізинця стопи, виток навколо стопи на
рівні подушечок пальців, потім косий виток
від подушечки великого пальця до зовніш"
ньої щиколотки, знову проводять бинт на"
вколо гомілки і знову повторюють витки на"
вколо стопи поверх попередніх. Якщо потер"
пілий відчуває оніміння в забинтованій
кінцівці, пов’язку слід послабити. Зверху
бинта до травмованого місця корисно знову
прикласти товчений лід в целофановому
пакеті. На наступний день після травми лід
прикладати не треба, краще робити теплі
ванни і обробити хворий суглоб гепарино"
вою маззю (мазь накладають тонким ша"
ром на ділянку 3"5 см в діаметрі і обережно
втирають у шкіру; так можна робити 2"3 рази
в день). Для знеболення можна дати
анальгін або аспірин.

Василь ПРОДАН,
Лікар травматолог)ортопед

м. Мукачево

ÏÎÐÀÄÈ Ë²ÊÀÐß

Дострокові президентські вибо"
ри " 2014 добігають своєї кульміна"
ційної фази. Вони справді особливі.
Не лише тому, що є другими в
історії незалежної України, які про"
водяться достроково. І навіть не
тому, що вони стали наслідком
мирної Революції Гідності, яка,
дуже великою ціною, повалила ко"
рупційний авторитарний режим.
Вони особливі ще й тому, що відбу"
ваються у безпрецедентних для
країни, надзвичайних умовах зовн"
ішньої агресії з боку Росії, на"
слідком якої вже стала фактична
анексія Криму.

Та й це ще не все. Внаслідок ба"
гаторічних політичних спекуляцій
та, здебільшого  надуманого, про"
тиставлення Заходу й Сходу краї"
ни, в Україні створилася небезпеч"
на суспільна реальність, у якій пев"
на частина країни, залежно від
зміни влади, відчуває себе упослі"
дженою та обмеженою в правах та
гідності. І, відповідно, прагне реван"
шу на наступних виборах. Таким чи"
ном, впродовж 23 років, виборчі
кампанії в нас були не стільки зма"
ганнями за Майбутнє (тобто, бо"
ротьбою нових прогресивних ідей
щодо модерного перетворення
країни), скільки змаганнями за Ми"
нуле (тобто, абсолютно безглуздою
суперечкою щодо того, чия версія
української історії краща, чиї герої
більш героїчні і чия культура більш
прогресивна).

Наслідки цього штучного розділу
ми пожинаємо й сьогодні. Вони
проявляються у недовірі певних
регіонів до нової влади, попри усі її
демократичні та реформаторські

Ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè: Ñõ³ä ³ Çàõ³ä – ðàçîì!
наміри. І цими наслідками вдало
користуються наші недоброзич"
ливці, з метою розшматувати Украї"
ну, позбавити її як політичної, так і
економічної перспективи. Ось в та"
ких непростих умовах нам нале"
жить зробити вибір, який має виз"
начити майбутнє країни на багато
років, якщо не десятиріч. І тому ми,
як ніколи, не маємо права на по"
милку.

Згідно до останнього соціологіч"
ного опитування, маємо трійку
впевнених лідерів президентських
перегонів. Це Петро Порошенко,
Віталій Кличко та Юлія Тимошен"
ко. В умовах тотального провалу
попередньої влади, яку прийнято
вважати креатурою східної части"
ни країни, жоден «потужний» кан"
дидат, якого можна було б одно"
значно ідентифікувати суто як
представника від умовного сходу,
наразі не представлений у чільній
трійці. І, що б там хто не казав з цьо"
го приводу, насправді це погано.
Адже існує ризик, що знову майже
половина країни може відчути себе
«обділеною» ще навіть до закінчен"
ня виборів. Тепер не лише в якості
таких, що «програли», але й таких,
що узагалі «не мали шансу вигра"
ти».

Адже дотепер, вже традиційно,
кульмінація президентських пере"
гонів відбувалася у другому турі, де
практично завжди, віч"на"віч зуст"
річалися представник умовного за"
ходу із представником умовного
сходу, які й визначали долю виборів,
що завершувалися чиєюсь напру"
женою перемогою із невеличким
відривом.

Що ж маємо наразі? При всій по"
вазі, головний традиційний пред"
ставник умовного заходу – Юлія Ти"
мошенко – навряд чи може об"
’єктивно розраховувати на прий"
няття умовним сходом у разі її пе"
ремоги. Тим паче, останні заяви
Юлії Володимирівни довели, що
вона не змінилась і не відчуває те"
перішні настрої українців. Крім
того, Юлія Тимошенко не мала нія"
кого відношення й до Майдану, який
виборов свободу від узурпаторів.
Тому вона має невеликі шанси от"
римати переможні голоси ук"
раїнців.

Меншою мірою, але те саме мож"
на сказати й про Петра Порошен"
ка. Його позиція ускладнюється ще
й «олігархічним» шлейфом, що, в
світлі останніх подій, не надає по"
пулярності по всій країні.

Умовно компромісною фігурою
виглядає Віталій Кличко. Щодо ньо"
го практично відсутні (або дуже
слабкі) стереотипи західно"східно"
го протистояння, до того ж це
відносно нове обличчя в політиці,
не асоційоване з олігархічним спо"
собом накопиченням капіталу.
Його особиста популярність май"
же однакова, як по всій Україні, так
і за її межами. Крім того, саме Клич"
ко був одним з тих, хто разом з ук"
раїнцями відстоював громадянські
свободи на Майдані.

У будь"якому разі, вирішальний
вплив матиме кульмінаційна части"
на виборчої кампанії – відповідні
меседжі, зустрічі, спілкування із
простими виборцями. Якщо фак"
тичний переможець буде сприйня"
тий всією країною, ми всі лише виг"
раємо.

М. КОЗУБ

Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó
â ì. Ìóêà÷åâî òà Ìóêà÷³âñüêîìó ðàéîí³

ïîâ³äîìëÿº,
що в управлінні працює громадська приймальна

за принципом “єдиного вікна”. В ній Ви можете от"
римати відповіді фахівців на всі питання, також пра"
цює “гаряча” телефонна лінія за номерами
2)10)85  та  2)34)97. Дзвінки приймаються щоденно
з 8.00 до 16.30, а в п‘ятницю з 8.00 до 15.30 год. за
київським часом. Субота та неділя вихідні. Зверта"
тись можна також на нашу електронну адресу
pf716@pfu.ic.uz.ua.

А. СКИБА, начальник відділу з обслуговування
 та розгляду звернень громадян.

УВАГА!
ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ!

Державтоінспекція Мукачівського МВ УМВС
звертається до громадян, які мають будь"яку ко"
рисну інформацію з приводу місцезнаходження
або місця слідування транспортного засобу при"
четного до дорожньо"транспортної пригоди, яка
сталася цими вихідними.

15 березня, у суботу близько 20"ї години у селі
Ракошино по вулиці Леніна водій невстановлено"
го автомобіля (ймовірно Daewoo темного кольо"
ру) здійснив наїзд на пішохода та з місця пригоди
зник. 23"річна жінка з травмами поміщена до Му"
качівської центральної районної лікарні.

Якщо ви помітили схоже за описом авто, або ж
були свідками даної дорожньо"траспортної при"
годи – не залишайтесь осторонь, повідомте про
це за телефонами: (3131) 2"23"32; 2"31"16  або
102. Анонімність гарантовано.

Відомості про дану подію слідчим внесено до
Єдиного реєстру досудових розслідувань. Трива"
ють досудові перевірки.

Є. КРАСИЛИНЕЦЬ,
Мукачівський МВ УМВС



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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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.

     холодильник б/у SAMSUNG,
цвет стальной в отличном состоя�
нии. Цена 2200 грн. Мебель ужго�
родская  б/у 1500 грн.

Тел. 099 053 8814.

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.
Червоноармійська, позаду 7 училища, тел. 0661543416

3) Терміново продається земельна ділянка 15 сот
(20*75) в с.Павшино, є фундамент, гарне розташування,
поруч новобудови, 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
поверх по вул. Закарпатська, середній стан, ст. ціна 22000
у.од.  0661543416

6) Продається 2 км. квартира на 2 поверсі в р-ні Пен-
тагон, 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.Коро-
пець мальовниче місце, під лісом, поруч новобудови, є
газ, електрика,  ст. ціна 12000 у.од. торг, 0509425800

10)Здаються в оренду офісні приміщення по вул. Пуш-
кіна  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 цент-
ральній дорозі, ст. ціна 9500 у.од. тел. 0661543416

14)Терміново продається кімната пл..16 м. кв, в гурто-
житку, (приватна власність) , в кімнаті є вода, каналіза-
ція. Ст..ціна 5500 ум.од. можливий торг. Тел..0661543416

15)Терміново продається  гараж в кооперативі "Жи-
гулі", по вул.Павліка Морозова. Гараж великий, утепле-
ний,об лаштований, 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.

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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Íåìàº í³÷îãî á³ëüø íåã³ã³ºí³÷íîãî, í³æ æèòòÿ. (Ò. Ìàíí).Íåìàº í³÷îãî á³ëüø íåã³ã³ºí³÷íîãî, í³æ æèòòÿ. (Ò. Ìàíí).Íåìàº í³÷îãî á³ëüø íåã³ã³ºí³÷íîãî, í³æ æèòòÿ. (Ò. Ìàíí).Íåìàº í³÷îãî á³ëüø íåã³ã³ºí³÷íîãî, í³æ æèòòÿ. (Ò. Ìàíí).Íåìàº í³÷îãî á³ëüø íåã³ã³ºí³÷íîãî, í³æ æèòòÿ. (Ò. Ìàíí).

21.00, 22.30 Ò/ñ "Äèêèé 4" (1).
22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Õ/ô "Íåé-
ìîâ³ðíèé Õàëê" (2). 01.45 Õ/ô
"×îðíèé ë³ñ" (2). 03.55 Õ/ô
"Ñèíÿ áîðîäà" (1). 05.25
Ñð³áíèé àïåëüñèí

Ò Å Ò
06.50 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1).
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.50
Ì/ñ "Ðóñàëîíüêà" (1). 09.15 Ì/
ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 09.30
ªðàëàø. 09.50 Îäíà çà âñ³õ.
12.05 Äàéîøü ìîëîäüîæ. 13.25
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà - âî¿í"
(1). 14.15 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1).
15.05, 19.05 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.00 Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïîâåð-
íåííÿ. 16.50, 21.00 Â³òàëüêà.
17.20, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.15 Ðîçñì³øè êîì³êà. 21.55 6
êàäð³â. 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 23.15 Äóðíºâ+1. 23.45 Íàä-
òî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.10
Ìåæäó íàìè. 00.45 Ò/ñ "Çàêðè-
òà øêîëà" (2). 01.30 Ñâ³ò íàâè-
âîð³ò. 02.15 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1)

 «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 ñåð-
öå íàïîëÿãàº". 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
- 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

07.00 Ï³äéîì. 08.00, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 08.55, 17.05 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 09.45 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.05 Õ/ô
"Àíãåëè ×àðë³-2". 18.00, 00.15
Ðåïîðòåð. 18.20 Àáçàö!. 20.00
Ðåâ³çîð. 22.50 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³-
çîðîì. 00.20 Õ/ô "Ñåêñ ó âåëè-
êîìó ì³ñò³" (2). 02.50 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.55, 03.50
Çîíà íî÷³. 03.00 Äå òè, Óêðà¿-
íî?. 03.55 Âèùå íåáà. 04.20 Ñîí
Àë³íè Êîñòîìàðîâî¿

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 25 ÁÅÐÅÇÍß
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 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25,
23.30 Êðà¿íà on line. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 09.00, 21.00, 04.45
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Êíèãà.ua.
10.05, 15.30, 19.10 ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.10, 18.45, 20.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ.
13.20 Ñâ³òëî. 13.40 Ä/ô "Ñ³ëü
³íê³â". 14.45 Euronews. 14.55,
05.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó
Óêðà¿íè. 17.40 Ïðî ãîëîâíå.
18.05 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
21.40 Øóñòå-Live. Áóäí³. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 00.00 Íà ñëó-
õó. 00.30 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.40 Ä/ô "Íà ïîðîç³ ³ñòîð³¿.
Ì.Ãðóøåâñüêèé".  02.20 Ä/ô
"Íàçàð³é ßðåì÷óê. Àôãàíñüêà
³ñòîð³ÿ"

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.40 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.10, 10.10, 20.30, 21.25 Ò/ñ
"Òàì, äå òè" (1). 11.10, 12.05,
00.50, 01.35 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñü-
êèé" (1). 13.00 "Íå áðåøè ìåí³
- 4". 14.00, 02.25 Ò/ñ "Ñïðàâà
ë³êàð³â". 14.50, 03.10 "Êðàñó-
íÿ çà 12 ãîäèí - 2". 15.45 "Ñâà-
òè - 4" (1). 16.45, 04.40 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1).
22.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 00.00,
03.55 Ò/ñ "Êàñë - 2" (2)

IÍÒÅÐ
05.20, 20.30, 04.30 Ò/ñ "Âàí-
ãà". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.30,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20 Ò/ñ "Çà÷àðîâàíå
êîõàííÿ". 11.15, 12.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.25, 14.20 "Ñó-

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
05.30 Óêðà¿íà ÷óäåñ. 06.10,
06.55 Kids Time. 06.15 Ì/ñ "Ãóá-
êà Áîá". 07.00 Ï³äéîì. 08.00,
19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 08.55,
17.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 09.45 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
15.10 Õ/ô "Òî÷êà ïåðåõîäó".
18.00, 00.55 Ðåïîðòåð. 18.20
Àáçàö!. 22.00 Õ/ô "Ñåêñ ó âå-
ëèêîìó ì³ñò³" (2). 01.00 Õ/ô
"Ñåêñ ó âåëèêîìó ì³ñò³ 2" (2).
03.15 Çîíà íî÷³. 03.20 Íàðîä-
æåííÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî. 04.20,
05.05 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà

ÑÅÐÅÄÀ, 26 ÁÅÐÅÇÍß
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07.40 Åðà á³çíåñó. 09.00,
21.00, 04.50 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.30 Ñâ³òëî. 10.00 Âêëþ÷åííÿ
ç Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
10.20, 15.30, 19.10 ÃÐÎÌÀÄÑÜ-
ÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10,
18.45, 20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
"Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ. 13.20 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç
Ò. Ùåðáàòþê. 14.10 Øëÿõ äî
×åìï³îíàòó ñâ³òó FIFA 2014
Áðàçèë³ÿ. 14.45 Euronews.
14.55, 05.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.15 Áðèô³íã Êàá-
ì³íó Óêðà¿íè. 17.40 Îêîëèöÿ.
18.05 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
21.35 Øóñòå-Live. Áóäí³. 22.45
Ìåãàëîò. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 00.00 Íà ñëóõó. 00.30
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.40
Êíèãà.ua. 02.10 Ä/ô "Ñïðàâæíÿ
Æàííà,ôàëüøèâà Æàííà"

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.35 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.10, 10.10, 20.30, 21.25 Ò/ñ
"Òàì, äå òè" (1). 11.10, 12.05,
00.40, 01.25 Ò/ñ "Ñêë³ôî-
ñîâñüêèé" (1). 13.00, 03.00 "Íå
áðåøè ìåí³ - 4". 14.00, 02.15
Ò/ñ "Ñïðàâà ë³êàð³â". 14.50,
03.50 "Êðàñóíÿ çà 12 ãîäèí -
2". 15.45 "Ñâàòè - 4" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Àñ³" (1). 22.20 "×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ - 3". 23.50, 04.35 Ò/ñ "Êàñë
- 2" (2)

IÍÒÅÐ
05.20, 20.30, 04.30 Ò/ñ "Âàíãà".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.30,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20 Ò/ñ "Çà÷àðîâàíå
êîõàííÿ". 11.15, 12.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.25, 14.20 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.20 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.50 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
18.05, 02.35 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 23.50 Ò/ñ "Æèòòÿ
òà ïðèãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà"
(2). 03.20 Ì/ô

 ICTV
04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.00 Ôàêòè. 05.55 Ñâ³òàíîê.
07.00, 16.55 Ò/ñ "Îïåðè".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.45 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05, 13.20 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.45 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â. Ìåíòè-5".
14.40, 16.15, 20.30 Ò/ñ "Áðà-
òàíè-3". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
22.15 Ò/ñ "Ë³ñíèê". 00.00 Õ/ô
"Â³ä ñóò³íê³â äî ñâ³òàíêó-2.
Êðèâàâ³ ãðîø³ Òåõàñó" (2).
01.25 Ò/ñ "Ê³ñòêè". 02.10 Ò/ñ
"Ó ÷îðíîìó ñïèñêó". 03.35 Ò/ñ
"Àìåðèêàíñüêèé òàòî". 03.55
Ïðîâîêàòîð

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 07.55 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.40 "Æèòè
çäîðîâî!". 09.40, 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".
15.10 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.05, 23.40 "Íàîäèíö³
ç óñ³ìà". 17.55, 01.05 "Äàâàé

äîâ³ ñïðàâè". 15.20 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.50 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð". 18.05, 02.30 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/
ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 23.50 Ò/ñ "Æèòòÿ
òà ïðèãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà"
(2). 03.15 Ì/ô

 ICTV
05.00 Ôàêòè. 05.55 Ñâ³òàíîê.
06.55, 16.55 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.45 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 13.20
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.45
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â.
Ìåíòè-5". 14.45, 16.15 Ò/ñ
"Êîíñåðâè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.30 Ò/ñ "Áðàòàíè-3". 22.15 Ò/
ñ "Ë³ñíèê". 00.00 Õ/ô "Â³ä
ñóò³íê³â äî ñâ³òàíêó" (2). 01.45
Õ/ô "Ñóääÿ Äðåää 3D" (2). 03.10
Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó ñïèñêó". 03.55
Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêèé òàòî".
04.15 Ñòîï-10

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 07.55 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.40 "Æèòè
çäîðîâî!". 09.40, 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". 14.15 "Âîíè òà ìè".
15.05 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.05, 00.10 "Íàîäèíö³
ç óñ³ìà". 17.55, 01.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.00 "×àñ".
19.30, 02.50 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.30, 22.10 Ò/ñ "Ãåòåðè ìàéî-
ðà Ñîêîëîâà". 22.00 Í³÷í³ íî-
âèíè. 22.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.05 "Ñìåðòåëüíèé ïèë"

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè. Ðîäîâå
ïðîêëÿòòÿ". 06.00, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.50, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.15 Õ/ô "Êîõàííÿ íà äâà ïî-
ëþñè". 11.05, 20.05 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 11.55,
00.20 "ÌàñòåðØåô - 2". 18.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 21.05 Ò/ñ "Ñà-
ìàðà-2"(1). 22.00 "Âiêíà-Íîâè-
íè". 22.30 "Êîõàíà, ìè âáèâàº-
ìî ä³òåé". 03.55 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 4"
(1). 07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Õ/ô
"Ìåðåæèâà" (1). 12.10, 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
13.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 18.00
Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 21.00, 22.30 Ò/
ñ "Äèêèé 4" (1). 22.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.30 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 01.30 Ò/
ñ "Ïîæåæíèêè ×èêàãî" (2). 03.45
Õ/ô "Íåéìîâ³ðíèé Õàëê" (2).
05.25 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. 08.50 Ì/ñ "Ðóñà-
ëîíüêà" (1). 09.15 Ì/ô "Ñåð-
äèò³ ïòàøêè" (1). 09.30 ªðàëàø.
09.50 Êðà¿íà Ó. 12.05 Äàéîøü
ìîëîäüîæ. 13.25 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.15 Ò/ñ
"×åìï³îíêè" (1). 15.05, 19.05
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.00 Áîãè-
íÿ øîï³íãó. Ïîâåðíåííÿ. 16.50,
21.00 Â³òàëüêà. 17.20, 20.00 Ò/
ñ "Êóõíÿ" (1). 18.15 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 21.55 6 êàäð³â. 22.50 Ò/
ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.45 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.10 Ìåæ-
äó íàìè. 00.45 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (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 - 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 -

îäðóæèìîñÿ!". 19.00 "×àñ".
19.30, 02.50 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.30 Ò/ñ "Ãåòåðè ìàéîðà Ñî-
êîëîâà". 22.25 "Ïîë³òèêà".
23.30 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
04.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Í³æ ó ñïè-
íó". 05.30 "3³ðêîâå æèòòÿ. Íå
â³äñòóïàòè ³ íå çäàâàòèñÿ".
06.15, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.05, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.40 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 11.20,
20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 12.10, 00.20 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 21.05 Ò/ñ "Ñàìàðà-
2"(1). 22.30 "Õàòà íà òàòà".
03.40 Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü

4" (1). 07.00, 09.00, 15.00,
19.00, 03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðà-

íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 14.00,

15.20, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).

10.00, 23.30 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1).

12.00, 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-

ðèòü Óêðà¿íà". 13.00 Ò/ñ "Ïîä-
ðóææÿ" (1). 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà"

(1). 21.00, 22.30 Ò/ñ "Äèêèé 4"

(1). 22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 01.30 Ò/ñ

"Ïîæåæíèêè ×èêàãî" (2). 03.45

Ò/ñ "30 ïîòðÿñ³íü" (1). 04.45

Òàºìíèö³ ç³ðîê. 05.30 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. 08.50 Ì/ñ "Ðóñà-
ëîíüêà" (1). 09.15 Ì/ô "Ñåð-
äèò³ ïòàøêè" (1). 09.30 ªðàëàø.
09.50 Îäíà çà âñ³õ. 12.05 Äàé-
îøü ìîëîäüîæ. 13.25 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.15
Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1). 15.05,
19.05 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.00
Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïîâåðíåííÿ.
16.50, 21.00 Â³òàëüêà. 17.20,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.15 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 21.55 6 êàäð³â.
22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
23.45 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
00.10 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
05.25 Óêðà¿íà ÷óäåñ. 06.10,
06.55 Kids Time. 06.15 Ì/ñ
"Ãóáêà Áîá".  07.00 Ï³äéîì.
08.00, 19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
08.55, 17.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 15.05 Õ/ô "Òàòîâ³ çíî-
âó 17". 18.00, 01.00 Ðåïîðòåð.
18.20 Àáçàö!. 22.00 Õ/ô "Ñåêñ
ó âåëèêîìó ì³ñò³ 2" (2). 01.05
Õ/ô "Ðåé÷åë âèõîäèòü çàì³æ".
02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.45, 03.35 Çîíà íî÷³. 02.50
Ïåðåòâîðåííÿ. 03.10 Ïîðòðåò,
íàïèñàíü ãëèáèíîþ. 03.40 Ï³ä
çíàêîì á³äè
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07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25,
23.30 Êðà¿íà on l ine.  07.40
Åðà á³çíåñó. 09.00, 21.00,

04.50 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.40
Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 10.05,
15.30, 19.10 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10, 18.45,
20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30 Êîð-
äîí äåðæàâè. 12.45 ßê Âàøå
çäîðîâ'ÿ?. 13.45 "Íàäâå÷³ð'ÿ"
ç Ò.  Ùåðáàòþê. 14.45
Euronews. 14.55, 05.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò.  Àãðîñåêòîð. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè.
18.05 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòè-
âà. 21.35 Øóñòå-Live. Áóäí³.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 00.00
Íà ñëóõó. 00.30 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.40 Ä/ô "Øàõòàðñü-
êèé ãåðöîã"

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 00.10 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.10, 10.10, 20.30, 21.25,
22.20, 23.15 Ò/ñ "Òàì, äå òè"
(1). 11.10, 12.05, 00.25, 01.15
Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé" (1).
13.00, 02.45 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 14.00, 02.00 Ò/ñ "Ñïðàâà
ë³êàð³â". 14.50, 03.35 "Êðàñóíÿ
çà 12 ãîäèí - 2". 15.45 "Ñâàòè -
4" (1). 16.45, 04.20 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1)

IÍÒÅÐ
05.20, 20.30, 04.30 Ò/ñ "Âàíãà".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.30,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20 Ò/ñ "Çà÷àðîâàíå
êîõàííÿ". 11.15, 12.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.25, 14.20 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.20 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.50 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
18.05, 02.30 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 23.50 Ò/ñ "Æèòòÿ
òà ïðèãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà"
(2). 03.15 Ì/ô

 ICTV
05.00 Ôàêòè. 05.55 Ñâ³òàíîê.
06.55, 16.55 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.45 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 13.20
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.45
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â.
Ìåíòè-5". 14.40, 16.15, 20.30
Ò/ñ "Áðàòàíè-3". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.15 Ò/ñ "Ë³ñíèê". 00.00
Õ/ô "Â³ä ñóò³íê³â äî ñâ³òàíêó-
3. Äî÷êà êàòà" (2). 01.25 Ò/ñ
"Ê³ñòêè". 02.10 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó
ñïèñêó". 02.55 Ò/ñ "Àìåðè-
êàíñüêèé òàòî". 03.55 Íåñåê-
ðåòí³ ôàéëè

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 07.55 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.40 "Æèòè
çäîðîâî!". 09.40, 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".
15.10 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.05, 00.00 "Íàîäèíö³
ç óñ³ìà". 17.55, 01.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.00 "×àñ".
19.30, 02.50 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.30, 22.10 Ò/ñ "Ãåòåðè ìàéî-
ðà Ñîêîëîâà". 22.00 Í³÷í³ íî-
âèíè. 22.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.05 "Ïðîòè íî÷³"

ÑÒÁ
05.10 "×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàííÿ
â³äïóñòêà "í³ìöÿ". 05.55, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 07.45, 18.30
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.10 Õ/ô "Çíàê äîë³"(1). 11.10,
20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 12.05, 00.20 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 21.05 Ò/ñ "Ñàìàðà-
2"(1). 22.30 "ß ñîðîìëþñü ñâî-
ãî ò³ëà". 03.45 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 13.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
23.30 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 12.00,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
21.00, 22.30 Ò/ñ "Äèêèé 4" (1).
22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 01.30 Ò/ñ "Ïî-
æåæíèêè ×èêàãî" (2). 03.45 Ò/ñ
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07.20, 23.30 Êðà¿íà on l ine.
07.40 Åðà á³çíåñó. 09.05
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 10.35, 15.30,
19.10 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ-
×ÅÍÍß. 12.10, 18.45, 21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30 Ïðåì'ºðà.
Ä/ô "Âîñêîâ³ êðèëà ²êàðà".
12.55 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáà-
òþê. 13.55 Ïðàâî íà çàõèñò.
14.15 Â³êíî â Àìåðèêó. 14.45
Euronews. 14.55, 05.15 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè. 17.40
Ïðî ãîëîâíå. 18.05 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 21.00, 04.45
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.40 Øóñòå-
Live. Áóäí³. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 00.30 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.40 Ä/ô "Ñâÿòà Ñî-
ô³ÿ. Ó ôîêóñ³ äðàìè òà âîñêðå-
ñ³ííÿ". 02.10 Ä/ô "Ïîë Ñì³ò,
äèçàéíåð ³ äæåíòåëüìåí". 03.05
Ò/ñ "Äí³ ëåâà" 5ñ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.10 Õ/ô "Çíàé-
òè ÷îëîâ³êà ó âåëèêîìó ì³ñò³"
(1). 13.15 Õ/ô "Òðè íàï³âãðàö³¿"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 20.30, 21.25
Ò/ñ "Òàì, äå òè" (1). 22.20,
03.35 "Ãðîø³". 23.50, 04.25 Ò/ñ
"Êàñë - 2" (2). 00.40 Õ/ô "Òðè
íàï³âãðàö³¿"

IÍÒÅÐ
05.30 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.30,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20, 12.25 Ò/ñ "ß íå
çìîæó òåáå çàáóòè". 13.45,
14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.00,
16.50 "Æäè ìåíÿ". 18.05, 02.35
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 04.25 Ò/ñ "Âàíãà". 23.50
Ò/ñ "Æèòòÿ òà ïðèãîäè Ìèøêà
ßïîí÷èêà" (2). 03.20 Ì/ô

 ICTV
05.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.15, 19.45
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 07.05
Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 10.05, 13.20 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.45 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â. Ìåíòè-5". 14.40,
16.15 Ò/ñ "Êîíñåðâè". 16.55 Õ/
ô "Ñóääÿ Äðåää". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.30 Ä³ñòàëî!.
21.20, 02.15 Ñâîáîäà ñëîâà.
00.50 Ò/ñ "Ê³ñòêè". 01.35 Ò/ñ
"Ó ÷îðíîìó ñïèñêó"

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 07.55 "Äîá-
ðîãî 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".  13.45 "Ñë³ä".
14.20 "Âîíè òà ìè". 15.10 "Ó
íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 17.05, 00.10 "Íàîäèíö³ ç
óñ³ìà".  17.55, 01.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" .  19.00 "×àñ".
19.30, 02.50 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.30, 22.10 Ò/ñ "Ãåòåðè ìàé-
îðà Ñîêîëîâà".  22.00 Í³÷í³
íîâèíè. 22.35 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.10 "Ïîçíåð"

ÑÒÁ
05.35 "×óæ³ ïîìèëêè. Õðåùå-
íèé áàòüêî". 06.20, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.10, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.10 Õ/ô "Ñîëäàò ²âàí
Áðîâê³í"(1). 10.55 Õ/ô "Ìàíä-
ð³âêà ó çàêîõàí³ñòü"(1). 12.55,
20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 13.50 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â 13". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 21.05 Ò/ñ "Ñàìàðà-
2"(1). 22.30 "Äåòåêòîð áðåõí³ -
5". 23.45 "Îäèí çà âñ³õ". 00.55
Õ/ô "Â³ääàì äðóæèíó â õîðîø³
ðóêè"(1). 02.35 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7"
(1). 07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.10 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10 Ò/ñ "Ï³äñòàâà"
(1). 13.10 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
14.10, 15.20, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

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
05.25 Óêðà¿íà ÷óäåñ. 06.10,
06.55 Kids Time. 06.15 Ì/ñ "Ãóá-
êà Áîá". 07.00 Ï³äéîì. 08.00,
09.45, 19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
08.55, 17.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 15.15 Õ/ô "Ëþáîâ ó
âåëèêîìó ì³ñò³" (2). 18.00,
00.00 Ðåïîðòåð. 18.20 Àáçàö!.
22.00 Õ/ô "Ëþáîâ ó âåëèêîìó
ì³ñò³ 2" (2). 00.05 Õ/ô "Õëîï÷è-
êè" (2). 01.55 Ò/ñ "Ïàí Àì".
02.25, 03.25, 04.25 Çîíà íî÷³.
02.30 Ñåìåðåíêè. 03.25 Ìåäè-
öèíà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. 03.40 Ñëî-
âî ³ ç³ëëÿ. 03.55 Ñâ³ò Þð³ÿ Äðî-
ãîáè÷à. 04.10 Óí³âåðñèòåòè
ìèëîñåðäÿ

ÑÓÁÎÒÀ, 29 ÁÅÐÅÇÍß
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11.20 Àðì³ÿ. 11.30 Ïðàâîñëàâ-
íèé â³ñíèê. 12.05, 15.05, 19.10,
21.35 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ-
×ÅÍÍß. 14.00 Òåàòðàëüí³ ñå-
çîíè. 17.30 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäî-
íà. 18.30 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.
18.40 Óêðà¿íñüêèé àêöåíò.
21.00, 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.
22.45 Ìåãàëîò. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 23.35 Õ/ô "Òðè òî-
ïîë³ íà Ïëþùèñ³". 01.45 "Íà-
ùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà
Ê.Ãíàòåíêîì. 02.40, 05.40 Ñâ³ò
íàâêîëî íàñ. 03.00 Ä/ô "Ñ. Äàí-
÷åíêî. ² ñòî ëèöàð³â äîâêîëà
âåëè÷åçíîãî ñòîëó"

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". 10.00, 11.05,
12.05, 13.10 "Ñâàòè - 5" (1).
14.10 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013".
15.50 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë.".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 5".
20.15, 05.00 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 21.15 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 23.20, 03.05 Õ/ô "Çàëþä-
íåíèé îñòð³â" (2). 01.35 Õ/ô
"Òðèíàäöÿòü" (2)

IÍÒÅÐ
05.40 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 06.20
Õ/ô "Çâîðîòíèé êâèòîê". 08.00
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêî-
ãî". 08.30 "Ñöåíàð³¿ êîõàííÿ".
09.30 Íîâèíè. 10.00 Ä/ô "Âñÿ
ïðàâäà ïðî Âàíãó". 12.00 Ò/ñ

"30 ïîòðÿñ³íü" (1). 04.45 Òàºì-
íèö³ ç³ðîê. 05.30 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. 08.50 Ì/ñ "Ðóñà-
ëîíüêà" (1). 09.15 Ì/ô "Ñåð-
äèò³ ïòàøêè" (1). 09.30 ªðàëàø.
09.50 Êðà¿íà Ó. 12.05 Äàéîøü
ìîëîäüîæ. 13.25 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.15 Ò/ñ
"×åìï³îíêè" (1). 15.05, 19.05
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.00 Áîãè-
íÿ øîï³íãó. Ïîâåðíåííÿ. 16.50,
21.00 Â³òàëüêà. 17.20, 20.00 Ò/
ñ "Êóõíÿ" (1). 18.15 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 21.55 6 êàäð³â. 22.50 Ò/
ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.45 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.10 Ìåæ-
äó íàìè. 00.45 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (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 - "×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
05.30 Óêðà¿íà ÷óäåñ. 06.10,
06.55 Kids Time. 06.15 Ì/ñ
"Ãóáêà Áîá". 07.00 Ï³äéîì.
08.00, 19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
08.55, 17.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.45 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 15.00 Õ/ô "Ïîö³ëóíîê
íà óäà÷ó". 18.00, 23.50 Ðåïîð-
òåð. 18.20 Àáçàö!. 22.00 Õ/ô
"Ëþáîâ ó âåëèêîìó ì³ñò³" (2).
23.55 Õ/ô "Ì³ñòåð íåùàñíèé
âèïàäîê". 01.20 Ò/ñ "Ïàí Àì".
02.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.05, 03.00 Çîíà íî÷³. 02.10
Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì
Äðóãèé). 03.05 Ñê³ôè (ñâ³ä÷åí-
íÿ ³ âåðñ³¿). 03.20 Ñê³ôè. 03.30
Àñêàí³ÿ-Íîâà. Ïðî ùî êëè÷óòü
æóðàâë³...

Ï’ßÒÍÈÖß, 28 ÁÅÐÅÇÍß
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09.00, 21.00, 05.30 Ï³äñóì-

êè äíÿ. 09.35 Êíèãà.ua. 10.05,

15.30 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ-

×ÅÍÍß. 12.10, 18.45, 21.15

Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Â³ðà. Íàä³ÿ.

Ëþáîâ. 13.25, 03.45 Óêðà¿íñü-

êîãî ðîäó. 13.45 Ìîìåíòè æèò-

òÿ. 14.45 Euronews. 14.55,

05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-

íè. 18.05 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-

òèâà. 19.00 Ïðî ãîëîâíå.

19.30, 21.30 Øóñòåð-LIVE.

00.00 Ï³äñóìêè. 00.35 Íà ñëó-

õó. 01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóí-

äà óäà÷³. 01.40 Ä/ô "Âåæà ³ç

ñëîíîâî¿ ê³ñòêè". 02.10 Íå â³ð

õóäîìó êóõàðþ. 02.40 Ä/ô

"Â³âàëüä³: Ôåíîìåí "Ï³ð ðîêó""

   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, 11.10, 12.05 Ò/ñ "Òàì, äå
òè" (1). 13.00, 01.50 "Íå áðåøè
ìåí³ - 4". 14.00 Ò/ñ "Ñïðàâà
ë³êàð³â". 14.50, 02.40 "Êðàñóíÿ
çà 12 ãîäèí - 2". 15.45 "Ñâàòè -
4" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 20.30 "Ñêà-
çî÷íàÿ Ðóñü". 21.15 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â - 2013". 23.00, 23.35 "Ñó-
ïåðãåðî¿". 00.00, 03.25 Õ/ô "Ïî-
á³÷íèé åôåêò" (2)

IÍÒÅÐ
05.20 Ò/ñ "Âàíãà". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
14.00, 16.30, 17.45 Íîâèíè.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-

íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20 Ò/ñ "Çà-
÷àðîâàíå êîõàííÿ". 11.15,
12.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.25,
14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.30
"Ñöåíàð³¿ êîõàííÿ". 16.50 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 18.05, 02.30
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.00 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Õ/ô "Â³é". 23.10 Õ/
ô "Çâîðîòíèé êâèòîê". 01.05 Ä/
ô "Íàòàë³ÿ Ñåëåçíüîâà. Ç øè-
ðîêî â³äêðèòèìè î÷èìà". 03.15
Ì/ô

 ICTV
04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.00 Ôàêòè. 05.55 Ñâ³òàíîê.
06.55 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.45
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
09.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 10.55,
13.20, 16.15 Ò/ñ "Òîïòó-
íè (Çîâí³øíº ñïîñòåðå-
æåííÿ)". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.30 Ò/ñ
"Áðàòàíè-3". 22.15 Ò/ñ
"Ë³ñíèê". 23.50 Õ/ô
"²ìëà" (2). 01.50 Õ/ô
"Ö³íà óñï³õó" (2). 03.20
Ò/ñ "Ê³ñòêè". 04.00 Ò/ñ
"Ó ÷îðíîìó ñïèñêó"

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00,
13.00 Íîâèíè. 04.05,
07.15 "Äîáðîãî ðàíêó".
07.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'-
ÿ÷êà!". 08.40 "Æèòè çäî-
ðîâî!". 09.40, 16.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêó-
ï³âëÿ". 10.45 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâè-
íè. 12.20 "×àñ îá³äà-
òè!". 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 "Ëþäèíà ³ çà-
êîí". 19.00 "×àñ". 19.30 "Ïîëå
÷óäåñ". 20.30 "Íàäáàííÿ Ðåñ-
ïóáë³êè". 22.30 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.20 Õ/ô "Ìàâïà íà
ïëå÷³". 01.00 Õ/ô "Ïî¿çä ³äå íà
ñõ³ä"

ÑÒÁ
05.10 "×óæ³ ïîìèëêè. Êîõàííÿ
ê³ëëåðà". 06.00 Õ/ô "Âèñî-
òà"(1). 07.40, 18.30 "Íåéìîâ³ð-
íà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.05 Õ/
ô "Ìè îäðóæèìîñÿ, â êðàéíüî-
ìó âèïàäêó ç³äçâîíèìîñÿ" (1).
10.55 Õ/ô "Êàòåðèíà. Ñ³ì'ÿ"(1).
18.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Õîëîñòÿê - 4". 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 00.50 "Õîëîñ-
òÿê - 4 ßê â³éòè çàì³æ". 02.00 Õ/
ô "Çíàê äîë³"(1). 03.40 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 13.00, 05.30 Ò/ñ "Ïîä-
ðóææÿ" (1). 07.00, 09.00, 15.00,
19.00, 03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê
ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
22.30 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 12.00
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.45
Íàðîäíî-ïîë³òè÷íà ïðîãðàìà
Ìàéäàí. Êðàïêà â³äë³êó. 22.00
Ïîä³¿ äíÿ. 01.30 Ò/ñ "Ïîæåæíè-
êè ×èêàãî" (2). 03.45 Ìàéäàí.
Êðàïêà â³äë³êó

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. 08.50 Ì/ñ "Ðó-
ñàëîíüêà" (1). 09.15 Ì/ô "Ñåð-
äèò³ ïòàøêè" (1). 09.30 ªðàëàø.
09.50, 17.45 Â³òàëüêà. 12.05
Äàéîøü ìîëîäüîæ. 13.25 Ò/ñ
"Êñåíà - ïðèíöåñà - âî¿í" (1).
14.15 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1).
15.05, 19.05 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.00 ²êîíà ñòèëþ. 16.50 Ï³â
öàðñòâà çà êîõàííÿ. 18.15 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 20.00 Õ/ô "Êà-
çèíî "Ðîÿëü"" (2). 22.45 Õ/ô "Íå
æàðòóéòå ç Çîõàíîì" (2). 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 - Íîâè-

"Øëþá çà çàïîâ³òîì". 20.00,
02.15 "Ïîäðîáèö³". 20.35 Õ/ô
"Íå çàëèøàé ìåíå, Ëþáîâå".
22.35 Êîíöåðò "Ìóçè÷íà Ïðå-
ì³ÿ "ÞÍÀ-2014". Öåðåìîí³ÿ
Íàãîðîäæåííÿ". 00.30 Õ/ô
"Â³÷íà êàçêà". 02.50 Ä/ô "Ïî-
ëþâàííÿ íà ÍËÎ". 04.30 Ì/ô

ICTV
04.40 Ôàêòè. 05.40 Ñâ³òàíîê.
06.05 Õ/ô "Ãàðð³ ³ Ãåíäåðñîíè".
07.50 Ç³ðêà YouTube. 08.55
Äà÷à. 09.50, 13.15 Ò/ñ "Áðàòà-
íè-3". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.45,
20.05 Ò/ñ "Òîïòóíè (Çîâí³øíº
ñïîñòåðåæåííÿ)". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 21.45 Õ/ô "Ïî-
õìóð³ ò³í³" (2). 23.45 Õ/ô "Âî¿-

íè ñâ³òëà" (2). 01.20 Õ/ô "Àð-
ì³ÿ ï³òüìè". 03.50 Ò/ñ "Àìåðè-
êàíñüêèé òàòî"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 10.00 Íîâèíè.
04.10 "Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 04.50
Õ/ô "12 ñò³ëüö³â". 06.05 "Ãðàé,
ãàðìîíü óëþáëåíà!". 06.40
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
06.55 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè".
07.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 08.15
"Ñìàê". 08.55 Ä/ô "Ëàéìà Âàé-
êóëå. "Ùå íå âå÷³ð...". 10.15
"²äåàëüíèé ðåìîíò". 11.05
"Æèòòÿ - íå êàçêà". 12.05 Õ/ô
"Ìóæèêè!..". 13.50 Ò/ñ "Ìîÿ äðó-
ãà ïîëîâèíêà". 16.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 16.15 "Ìîÿ äðóãà ïî-
ëîâèíêà". 17.25 Ìóçè÷íèé ôå-
ñòèâàëü "Ãîëîñëèìèé Ê³Â³Í".
19.00 "×àñ". 19.20 "Ñüîãîäí³
ââå÷åð³". 21.00 Õ/ô "Íà ãà÷êó".
22.40 "Ùî? Äå? Êîëè?". 23.50
Õ/ô "Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëü-
íîãî ïîëþâàííÿ ó çèìîâèé ïå-
ð³îä". 01.05 Õ/ô "Äèâíà ³ñòî-
ð³ÿ äîêòîðà Äæåê³ëà òà ì³ñòå-
ðà Õàéäà"

ÑÒÁ
05.35 Õ/ô "²ëëÿ Ìóðîìåöü"(1).
07.05 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
07.55 "¯ìî âäîìà". 09.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 09.50 Õ/ "²âàí
Áðîâê³í íà ö³ëèí³"(1). 11.40
"Õîëîñòÿê - 4". 17.05 "Õàòà íà
òàòà". 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-6". 21.00 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 5". 22.10 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà". 00.00 Õ/ô "Â"ÿçåíü
çàìêó ²ô"(1). 01.20 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿. 07.10,
08.30 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00 Ò/ñ
"Íå éäè" (1). 15.00 Ò/ñ "Ïàì'-
ÿòü ñåðöÿ" (1). 20.00 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00 Õ/ô
"Ëþáîâ ç³ çáðîºþ" (1). 01.45 Õ/
ô "×åòâåðòà ãðóïà" (2). 04.15
Õ/ô "Áóäèíîê" (3).

Ò Å Ò
06.00 Õ/ô "Ðóñàëîíüêà" (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).
11.00 Õ/ô "Ïîêåìîí 5: Ãåðî¿"
(1). 12.10 Ì/ô "Ë³ëî ³ Ñò³÷ 2:
Âåëèêà ïðîáëåìà Ñò³÷à" (1).
13.15 Îáåðåæíî, ä³òè!. 13.40
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 15.20 Õ/ô
"Õëîïö³ áóäóòü â çàõâàò³" (1).

17.05 Õ/ô "Êàçèíî "Ðîÿëü"" (1).
19.50 Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 22.40 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.35 Õ/ô "Ñïèñîê
êë³ºíò³â" (2). 02.00 Ò/ñ "Ðåàëü-
íà êðîâ" (3). 03.30 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
05.35 Ëåãåíäàðíå ïàð³. 05.45
Ïòàõè ãí³çäà Ìàð³¿. 06.10 Ðàé.
06.20 Ì/ñ "Ìàñêà". 08.10 Ì/ñ
"Òîì ³ Äæåðð³-øîó". 10.00 Ðåâ-
³çîð. 12.40 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çî-
ðîì. 14.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
16.20 Õ/ô "Ëþáîâ ó âåëèêîìó
ì³ñò³ 2" (2). 18.15 Ì/ô "²ëëÿ
Ìóðîìåöü ³ Ñîëîâåé-ðîçá³é-
íèê". 20.00 Õ/ô "Îäíîêëàñíè-
êè" (2). 22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà
øîó. 00.00 Õ/ô "Á³ëüøå ãðî-
øåé" (2). 01.50, 03.10, 04.10
Çîíà íî÷³. 01.55 Ãåîðã³é Íàð-

áóò. Æèâ³ êàðòèíè. 02.15 Ä³à-
ëîãè Â Ñ³ëüâåñòðîâ. 03.15 ×îð-
íèé êîë³ð ïîðÿòóíêó. 03.40
Âîëÿ â³äõîäèòü ç áîÿìè. 03.55
Âåëèêèé çëàì
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07.30, 23.40 Òîê-øîó "Äðóæè-
íà" .  09.10 Ä/ô "Ñïðàâæíÿ
Æàííà,ôàëüøèâà Æàííà" .
10.05,  14.05,  19.10 ÃÐÎ-
ÌÀ ÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
13.05 ßê Âàøå çäîðîâ 'ÿ?.
17.30 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà.
18.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
21.00, 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
21.35 Âå÷³ðí³é ³íôîðìàö³é-
íèé áëîê. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 01.45 "Íàùàäêè" ç
Í. Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê. Ãíàòþ-
êîì.  02.35 Ä/ô "Â³äêðèòòÿ
íåáà. Âòðà÷åí³ ìîæëèâîñò³".
03.25 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-
áàòþê

 Êàíàë «1+1»
06.15, 03.05 Õ/ô "Ï³ñëÿ äîùèêó
â ÷åòâåð" (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
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
11.10, 21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 4.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 13.45
"Ç³ðêîâà õðîí³êà". 14.50 Õ/ô
"Êàáëó÷êà ç á³ðþçîþ" (1). 18.30
"Ç³ãðàé ó ÿùèê". 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 23.20 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 00.20 "Ùî? äå? êîëè?".
01.20 Õ/ô "Ëþáîâ ç³
ñëîâíèêîì" (2)

IÍÒÅÐ
06.15 Õ/ô "Â³÷íà êàçêà". 07.50

"Âäàëèé ïðîåêò". 08.50 "Øêî-

ëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî.

Íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà". 09.30

"Íåä³ëüí³ íîâèíè". 10.00 "Îðåë

³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó". 11.00

"Ñóñ³ä íà îá³ä". 12.00 Ò/ñ

"Øëþá çà çàïîâ³òîì". 16.00,

21.00 Ò/ñ "Øëþá çà çàïîâ³òîì

2: Ïîâåðíåííÿ Ñàíäðè". 20.00,

02.10 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".

23.00 Õ/ô "Âåçó÷à". 00.55 Õ/ô

"Áëèçüêèé âîðîã" (2). 02.55 Ä/

ô "Ôàòàëüíå êîõàííÿ". 03.50

Ì/ô

 ICTV
04.15 Ôàêòè. 04.45 Ñâ³òàíîê.
05.25 Äà÷à. 06.15 Õ/ô "Òàºì-
íèö³ çîëîòèõ ï³ðàì³ä". 07.50
Òàê$³. 08.15 Êîñìîíàâòè. 09.05
Ç³ðêà YouTube. 10.15 Êîçèðíå
æèòòÿ. 10.45 Âàì ³ íå ñíèëî-
ñÿ!. 11.20, 13.15 Ò/ñ "Ë³ñíèê".

12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàê-
òè òèæíÿ. 20.20 Õ/ô "Òóðèñò".
22.05 Õ/ô "Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ Ñì³ò".
00.10 Õ/ô "Ïîõìóð³ ò³í³" (2).
02.00 Õ/ô "Ä³â÷èíà äëÿ ïðî-
ùàííÿ" (2). 03.40 Ò/ñ "Ê³ñòêè".
05.05 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêèé
òàòî"

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 "Ìèõàéëî Ïóãîâê³í. Ãî-
ëîâíèé ãåðîé äðóãîãî ïëàíó".
06.00 Õ/ô "12 ñò³ëüö³â". 07.15
"Ñëóæó Â³ò÷èçí³!". 07.45 "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
09.35 "Äîêè âñ³ âäîìà". 10.25
"Ôàçåíäà". 11.15 "Âåñ³ëüíèé
ïåðåïîëîõ". 12.40 "Ê³î. Çà ëàø-
òóíêàìè ³ëþç³é". 13.45 Ò/ñ "Êðà-
ñåíü". 17.05 "Òî÷í³ñ³íüêî".
20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00
"Êëóá Âåñåëèõ òà Êì³òëèâèõ".
Âèùà ë³ãà. 23.05 Õ/ô "8 ïåð-
øèõ ïîáà÷åíü". 00.45 Õ/ô "Êè-
òàéñüêèé ñåðâ³çú". 02.25 Õ/ô
"Ïîêëè÷ ìåíå ó ñâ³òëó äà-
ëå÷³íü"

ÑÒÁ
06.15 Õ/ô "Â³ðí³ äðóç³"(1).
08.00 "¯ìî âäîìà". 09.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.45 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 11.40 Õ/ô "Ñåñò-
ðîíüêà"(1). 13.20 Õ/ô "Ñàìàðà
-2"(1). 16.55 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-6". 19.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â 13". 21.05 "Îäèí çà
âñ³õ". 22.15 Õ/ô "Ì³ëüéî-
íåð"(1). 00.30 Õ/ô "Â"ÿçåíü çàì-
êó ²ô"(1). 03.15 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15 Ïîä³¿. 07.00 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. 08.00, 12.00 Ò/ñ
"Äèêèé 4" (1). 16.00 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 19.00, 03.15 Ïîä³¿ òèæíÿ.
20.50 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 00.00
Comedy Womàn. 01.45, 04.45
Ò/ñ "Íå éäè" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Ùàñëèâèé åëüô"
(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 "Ô³êñè-
êè" (1). 11.05 Ì/ô "Áàðá³: Ïðè-
ãîäè ðóñàëîíüêè 2" (1). 12.25
Õ/ô "Õëîïö³ áóäóòü â çàõâàò³"
(1). 14.10 Õ/ô "ßê â³äáèòè íà-
ðå÷åíó" (1). 16.00 Ì³é çìîæå.
17.20 Êðà¿íà Ó. 19.10 Â³òàëü-
êà. 21.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
22.40 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.35 Õ/ô "Äæåðð³ Ìàãóàéºð"
(2). 02.45 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ"
(3). 03.30 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
05.20 Ì/ñ "Ìàñêà". 07.45 Öåð-
êâà Õðèñòîâà. 08.00 Ì/ñ "Òîì
³ Äæåðð³-øîó". 10.05 Ôàéíà
Þêðàéíà. 12.10 Õ/ô "Ìîÿ ìà-
÷óõà - ïðèáóëèöÿ". 14.20 Õ/ô
"Çà÷àðîâàíà Åëëà". 16.15 Ì/
ô "²ëëÿ Ìóðîìåöü ³ Ñîëîâåé-
ðîçá³éíèê". 18.00 Õ/ô "Îäíî-
êëàñíèêè" (2). 20.00 Õ/ô "Òàê³
ð³çí³ áëèçíþêè" (2). 22.00 Õ/ô
"Ì³ëüéîíåð ìèìîâîë³" (2).
00.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà øîó.
01.55 Õ/ô "Á³ëüøå ãðîøåé" (2).
03.20, 04.20 Çîíà íî÷³. 03.25
Óêðà¿íö³ Ëþáîâ



ÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏ

“ÏÅÄÐÎ-ÒÀÊÑ²” – Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ. ÊÎÆÅÍ ÄÅÑßÒÈÉ ÂÈÊËÈÊ – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ! Ò. 5-33-33, 050 588 33331212121212 ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà20 áåðåçíÿ 2014 ð.

11 (1013)11 (1013)11 (1013)11 (1013)11 (1013)

ñ ò .ñ ò .ñ ò .ñ ò .ñ ò .

ççççç  24.03. 24.03. 24.03. 24.03. 24.03.2 02 02 02 02 0 1414141414 ð . ð . ð . ð . ð .

ïî 30.03.2014 ð.ïî 30.03.2014 ð.ïî 30.03.2014 ð.ïî 30.03.2014 ð.ïî 30.03.2014 ð.

Ïðèâàòíèé íîòàðióñ

ÌÀÍÃÓÐ
ÂÀÑÈËÜ

ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×
ïðèéìàº çà àäðåñîþ:

ì.Ìóêà÷åâî,
âóë. Ìèðó, 19/À

Òåë.: 2-13-19;
 050-5407667.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü

ÒçÎÂ “Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №
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ОВЕН (21.03�20.04).
Постарайтеся скоро�
тити обсяг роботи і не
забувайте  зайвий раз

обмірковувати свої слова та
дії. Прийдеться запастися
терпінням, тому що швидкий
прогрес у справах зараз
практично неможливий. В

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Щоб викона�
ти свої ділові та
фінансові зобов'язан�

ня, вам доведеться сконцен�
трувати всі свої зусилля. У ро�
боті наступає дуже продук�
тивний період, але ризику�
вати не слід. Постарайтеся
зайво не базікати.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Чесні взає�
модії будуть дуже важ�
ливі. Ваш авторитет
продовжує стабільно

зростати, а навколишні бу�
дуть чекати від вас співчуття
та підтримки.

РАК  (22.06�23.07).
Все повинне скласти�
ся так, як ви заплану�
вали. При цьому по�
старайтеся не відвол�

ікатися, займайтеся тільки
своєю справою, а інші нехай
вирішують свої питання са�
мостійно.

ЛЕВ (24.07�23.08). У
вас можуть назрівати
внутрішні зміни, і
поки вони не сфор�

муються остаточно, утри�
муйтеся від відвертих розмов
з друзями і  близькими вам
людьми.

ДІВА (24.08�23.09).
Через напружений
робочий ритм вам до�
ведеться задуматися
над змінами умов

вашої праці. Перед вами по�
винні відкритися нові можли�
вості та перспективи, завдя�
ки яким ваші задуми зможуть
здійснитися.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Вам удасться ре�
алізувати найсмі�
ливіші плани. Ваша

працездатність, життєва
енергія значно зростуть. По�
старайтеся з усією  відпові�
дальністю поставитися до

справи.
СКОРПІОН (24.10�
22.11). Адекватно
розрахуйте свої сили

і можливості. Проявляйте
уважність, охайність, стри�
маність і дипломатичність.
Вам  доведеться терміново
завершувати деякі минулі
справи. Не виключено, що
вас  завалять роботою.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ви можете
зненацька знайти
нові точки застосу�
вання своїх сил. Не

варто піддаватися тимчасо�
вим труднощам, краще
зверніться за допомогою та
порадою до близьких людей.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Перш ніж
приймати остаточне
рішення будь�яких

фінансових питань, варто
переконатися, що ви не упу�
стили ні однієї істотної де�
талі. Будьте наполегливі, не
здавайтеся при перших
труднощах, і ці дії обов'язко�
во приведуть вас до успіху.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Ваш автори�
тет поступово зрос�
тає, а навколишні  оч�
ікують від вас своє�

часних і мудрих порад. Не
варто звалювати на себе чужі
проблеми. Не намагайтеся
ризикувати без вагомих при�
чин, шанс на успіх повністю
відсутній.

РИБИ (20.02�20.03).
Займатися найкраще
дрібницями або спра�
вами, у яких неможли�

во помилитися. У відносинах
з друзями не виключені
складності, адже деякі з них
можуть повестися зовсім не�
передбачено.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  24.03.14 – 30.03.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 21
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 15 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ЧИМ КОРИСНИЙ СИР ІЗ ЦВІЛЛЮ
Учені з'ясували, що головними довгожителями

Європи є французи, при тому, що представники
цієї нації рідко сидять на дієтах і люблять жирну
їжу. Цей «французький парадокс», на думку досл�
ідників, не в останню чергу пов'язаний з таким «на�
ціональним» продуктом, як сир із цвіллю типу рок�
фор.  За період 2009�2012 років Франція на треть�
ому місці у світі за найнижчим рівнем смертності
від хвороб серця та інсульту.

За словами експертів, сири з блакитними і син�
іми прожилками мають сильну протизапальну вла�
стивість – у них містяться речовини, що знімають
набряки судинної стінки. Особливо благотворно
речовини з сирної цвілі впливали на ендотелій –
внутрішню оболонку кровоносних судин.

Крім того,  дослідники виявили, що сири з цвіллю
ефективно пригнічують запальні процеси в сли�
зовій шлунка.

Дієтологи нагадують, що сирна норма – це 30�
50 г на день. Люди, які мають алергію на цвілеві
гриби, повинні вживати такі сири з великою обе�
режністю.

☺ ☺ ☺

– Äî÷êà! Ïî÷åìó òû íå
ïðèõîäèøü ê íàì â äîì ñî
ñâîèì æåíèõîì?

– Ïàïà, îí ñêàçàë, ÷òî
óæå âèäåë âàñ, íî âñå ðàâ-
íî ìåíÿ ëþáèò!

Ïàöèåíò çàõîäèò  â êà-
áèíåò âðà÷à:

– Äîêòîð, ÷òî ýòî ó
ìåíÿ?

Äîêòîð:
– Î,áîæå!!! ×òî  ýòî ó

âàñ?

Ðàçãîâîð äâóõ ïîäðóæåê.
– Áûëà ó âðà÷à, îêàçà-

ëîñü – áåðåìåííà.
– Óæå ïðèäóìàëà èìÿ?
– ß åùå îò÷åñòâî  îá-

äóìûâàþ.

Ðàçãîâîð äâóõ îäåññè-
òîê.

– ×òî ýòî âû, Ñîíå÷êà,
ïîñàäèëè  ïîä îêíîì øè-
ïîâíèê?

– ×òîáû íèêòî íå çàëåç.
– À ÿ äóìàëà, ÷òîáû íèê-

òî íå âûïðûãíóë...

Æåíà áóäèò ìóæà:
– ×òî ñ òîáîé? Ïî÷åìó

òû  òàê êðè÷èøü.
– Ìíå ïðèñíèëîñü, ÷òî

Ìàðóñÿ òîíåò.
– ×òî åùå çà Ìàðóñÿ?
– Äà òû åå íå çíàåøü, ÿ

ñ íåé   âî ñíå ïîçíàêîìèë-
ñÿ.

Æåíà îáðàùàåòñÿ  â
ìèëèöèþ, òàê  êàê ìóæà
óæå äâà äíÿ íåò äîìà.

– Êàêèå-íèáóäü îñîáûå
ïðèìåòû  ó íåãî åñòü?

– Íàéäåòå – ïîÿâÿòñÿ.

Ðàçãîâîð äâóõ æåíùèí:
– Ñàìûìè ëó÷øèìè ìè-

íóòàìè  â æèçíè  ÿ îáÿçà-
íà  ôóòáîëó.

– Òû ÷òî õîäèøü íà
ñòàäèîí?!

– Íåò, òóäà õîäèò ìîé
ìóæ, à ÿ õîæó ê ñîñåäó.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
17 áåðåçíÿ â³äñâÿòêóâàâ ñâ³é 60-ð³÷íèé þâ³ëåé
Îëåêñàíäð Éîñèïîâè÷ ÊÅÐÅØÊÅÍ²

 ç ì. Ìóêà÷åâà, âåòåðàí ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè.
Øàíîâíèé Þâ³ëÿðå!
Ùèðî â³òàºìî Âàñ ³ç õâèëþþ÷èì ñâÿòîì òà áàæàºìî ì³öíîãî çäîðî-

â’ÿ, ðàäîñò³, ñèë, íàòõíåííÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Íåõàé ïðèòàìàíí³ Âàì ³íòåë³ãåíòí³ñòü, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, íåâè÷åðïíà

æèòòºâà åíåðã³ÿ ïðèíîñÿòü óñï³õè, à ëþáîâ, äîáðîáóò, ìèð ³ ùàñòÿ çàâæ-
äè áóäóòü â³ðíèìè ñóïóòíèêàìè â æèòò³.

Íåõàé Ãîñïîäü äàðóº Âàì ùå áàãàòî äîâãèõ ³ ñîíÿ÷íèõ ðîê³â æèòòÿ.
Ç ïîâàãîþ, âåòåðàíè, ïåíñ³îíåðè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè,

 Ì.². ØÅËÅËÜÎ – ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó «Àñîö³àö³ÿ
âåòåðàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè»

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

23 áåðåçíÿ 2014 ðîêó
î 12.00 â³äáóäåòüñÿ  âèñòàâà

äëÿ ä³òåé  Ã. À. Ëèñåíêà

«Ë³ñîâ³ ïðèãîäè».

Òîãî æ äíÿ  î 17.00 –
âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ
«Áóìàæíûé
 ïàòèôîí».

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ОСЧАСТЛИВИЛИ ПРЕДКОВ
Курьёзная свадьба состоялась в одной из провинций Южно�Африканс�

кой Республики. По желанию дедушки 8�летний мальчик Санеле Масилела
женился на 61�летней матери пятерых детей Хелен Шабангу, у которой уже
есть один муж. Несмотря на пышную и дорогостоящую свадьбу, Санеле и
Хелен не расписались и жить вместе не будут. Семья мальчика утверждает,
что это всего лишь ритуал, чтобы угодить предкам, иначе их всех ждали бы
несчастья. На свадьбе присутствовали более ста гостей. «Я сказал своей
матери, что хочу жениться на той, кого действительно люблю. Я счастлив,
что женился на Хелен, но когда вырасту, женюсь на даме своего возраста»,
– признался жених. «Мы просто осчастливили предков», – добавила неве�
ста.




