
ДЕКIЛЬКА татарських громадських органiзацiй  в
Криму висунули  кандидатуру  лiдера кримських та�
тар Мустафу Джемилєва на Нобелiвську премiю миру.

33�РIЧНА жителька Миколаєва з першої вагiтностi
народила четверню – двох хлопчикiв i двох дiвчаток.
Медики стверджують, що стан породiлля i немовлят
хороший.

ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТ США прийняв рiшення удвiчi
збiльшити строк вiз до США (з 5�ти до 10�ти рокiв)
для громадян України.

ГОЛЛАНДСЬКИЙ дизайнер Даан Рузенгард  зап�
ропонував Пекiну принципово новаторську технологiю
очистки мiста вiд смогу i переробки смогу в брильян�
ти.

У ТРАВНI ДАI почнуть видавати  водiям новi бланки
посвiдчень, якi будуть удвiчi дешевшими вiд по�
переднiх.

ЖУРНАЛ "Фокус" опублiкував  свiй щорiчний рей�
тинг найбагатших бiзнесменiв України, лiдером якого
традицiйно є донеччанин Рінат Ахметов  з особистим
капiталом  в 15 мiльярдiв доларiв.

КИIВСЬКА влада оголосила, що столичний Май�
дан Незалежностi має стати зоною скорботної пам’ятi
по загиблих активiстах Майдану, без будь�яких весе�
лощних заходiв.

НА ОДНОМУ  з гiрських плато у Чiлi розпочато
будiвництво надпотужного телескопа з допомогою яко�
го вченi матимуть можливiсть вести спостереження
за планетами поза межами Сонячної системи.

Спорудження телескопiчного комплексу намiчено
завершити у наступному роцi.
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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-

íèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.
     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ

äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.
     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.
     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.
У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

Ми на порозі 69�річниці Дня Пере�
моги. Такий  далекий той день. І такий
свіжий у пам’яті мільйонів людей, ніби
те,  довгоочікуване протягом 1418 днів
і ночей,  свято відбулося недавно. Це
свято назавжди  залишиться симво�
лом героїчного минулого, величі духу і
братства народів. Стійкість, мужність
і самовідданість захисників Батьків�
щини на полях битв і на трудовому
фронті в ім’я Перемоги над фашиз�
мом – приклад патріотизму для на�
щадків. День Великої Перемоги зна�
чимий у світовій історії, не кажучи вже
про нашу державу, яка принесла на ол�
тар Перемоги близько 8 мільйонів
життів кращих своїх синів і дочок. День
Великої Перемоги над фашизмом
вкарбувався у вселюдській історії на
віки вічні. Бо ж війна була планетарно�
го масштабу, а Перемога  – не кількох
країн над іншою, а Велика Перемога
над фашизмом, над гітлерівською іде�
ологією і практикою расизму, масово�
го винищення людей і посягання на
життя цілих народів, на саму мож�
ливість існування їх на землі.

   За цим святом стоять тяжкі, вис�
нажливі будні війни, загибель десятків
мільйонів людей, каліцтва так само
десятків мільйонів воїнів і мирних жи�
телів, розруха і попелища на величез�
них просторах кількох країн. Тоді, в
День Великої Перемоги давали обітни�
цю: ніколи не забудемо! Ні тих, хто за�
гинув у бою з ворогом, чи в тилу від
голоду і холоду. Обіцяли до віку пам’я�
тати муки сирітські, сльози вдовині,
страждання покалічених. Присягали�
ся: жити у вдячній пам’яті поколінь, де
ніщо не забуте і ніхто не забутий. І ще
мовлено було, і то не раз, а багато�
багато разів: воздасться кожному!

   Не воздали. Не зуміли. І пам’ять
наша потроху слабне. І душа черствіє.
І рушимо надгробки на могилах виз�
волителів. Виходить, забуваємо най�

ÓÑÌ²ÕÍ²ÒÜÑß ÑÂßÒÓ, ÄÎÐÎÃ² ÏÅÐÅÌÎÆÖ²!
праведніше, найсвятіше. То хіба про�
вина в тому нашого народу? Вершив
народ український, разом з іншими
народами діло священне: боронив
Вітчизну, материнську й батьківську
землю, боронив священну волю
жити в мирі.

   Перемогу не можна вкрасти ні в
мертвих, ні в живих. Вона належить
їм! І не треба події минулого оціню�
вати сьогоднішніми  мірками, не тре�
ба нічого підправляти і виправляти
на догоду дню нинішньому. Адже сто�
їмо на порозі 70�річчя визволення
України. Ми боролись. Ми – пере�
могли. Ціною величезних зусиль. Ве�
лика Вітчизняна війна особливо тяж�
кою була для українців, бо двічі руй�
нівним колесом прокотилася по
нашій державі. Неймовірні фізичні
перевантаги і морально�фізичні пе�
ренапруги дісталися жіноцтву: мате�
рям, дружинам, нареченим. Сол�
датські вдови десятиліттями несли
біль втрати. Неймовірних жорстоко�
стей принесла  війна дітям: десятки
мільйонів сиріт і напівсиріт, недо�
їдання, голод і холод, виснажлива з
раннього віку праця нарівні з дорос�
лими або ж замість них. Понівечене
війною дитинство лишило свій гли�
бокий фізичний і морально�психо�
логічний слід на все життя тих лю�
дей, яких хоч і називають сьогодні –
діти війни, але турботи держави  про
них не відчуваємо. А хіба можна за�
бути, викреслити з пам’яті тяжке по�
воєння: відбудову, відродження, спи�
нання на ноги, нелегкі умови життя,
з дочасними похоронами інвалідів,
інших людей, здоров’я яких підірва�
ла війна…

   Багато пережито, але вивели Ук�
раїну в число передових держав
світу, нагромадили величезний еко�
номічний потенціал, сільськогоспо�
дарське виробництво досягало не�

виданих, за сьогоднішніми мірками,
результатів. Україна   стала косміч�
ною державою, передовою по науці,
культурі, мистецтву…  Її поважали, з
нею рахувалися…

   На жаль, сьогодні багато з того
втрачено, ослабли фізичні сили пе�
реможців. Та головне – ще не занед�
бано пам’яті, не розгублено літопис
подвигу, не втрачено поваги і шани
до ветеранів. Не втратили  честі й
гідності, віри й надії самі ветерани –
наша всенародна і родинна гордість
і слава. Любімо усіх, хто був солда�
том Великої Вітчизняної війни, хто
боровся з ворогом у підпіллі, в парти�
занських загонах, хто кував Перемогу
в тилу. Шануймо їх, Переможців. Бо ж
сьогодні, як і щоденно, фронтовики,
ветерани трудового подвигу заслуго�
вують найщирішої дяки і шани – не
пожаліймо для них доброго слова,
щирого дарунка, сердечної теплоти й
уваги. Пам’ятаймо, що тільки відрод�
жуючись, стаємо народом. Тож у День
Великої Перемоги пом’янімо усім на�
родом – і сходу, і заходу, півдня і
півночі країни – усіх ветеранів, полег�
лих в боях і померлих за ці 69 повоє�
нних років. Бо не може народ наш жити
без пам’яті, без вдячності, без лю�
бові.  А тому пом’янімо і кожного по�
іменно – в кожній родині, в кожній
оселі, в кожному селі, місті. Згадаймо
їх життя добре і світле, героїчне й
буденне – хай сплять вони спокійним
вічним сном. Щиро вітаємо вас, до�
рогі ветерани,  з 69�ю річницею Пе�
ремоги над німецько�фашистськими
загарбниками, Перемоги відваги та
самопожертви, Перемоги сили свя�
тої любові до рідної Вітчизни.

Усміхніться святу, дорогі Пере�
можці!

Здоров’я вам і бадьорості духу
бажає редакція міськрайонної га�
зети «Мукачево» .

Ïîãîäà
â Ìóêà÷åâî
íà âèõ³äí³

Мукачівський міський відділ
очолив Віталій Шимоняк

Виконуючим обов’язки начальника Мукачiвського
мiського вiддiлу мiлiцiї призначено полковника міліції
Віталія Васильовича ШИМОНЯКА. Перший заступ�
ник начальника Управління МВС України в Закарпатській
області Сергій Россоха подякував за службу в органах
внутрішніх справ полковнику міліції Василю Швенді і
представив особовому складу нового очільника.

Віталій Васильович Шимоняк народився в с.Коби�
лецька Поляна Рахівського району. Службу в органах
внутрішніх справ розпочав з 1993 року. З червня 2013
року по теперішній час Віталій Васильович очолював
Рахівський райвідділ міліції.

Привітав нового керівника з призначенням на поса�
ду, побажавши йому успішної та плідної діяльності, го�
лова Мукачівської районної ради Іван Михайло. Також у
представленні взяли участь керівники суду, прокурату�
ри, податкової  інспекції  м.Мукачева,  голови ветерансь�
ких організацій.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС
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Напередодні 9 Травня,
відзначення 70�річчя
звільнення України і Срібної
Землі від окупаційних ре�
жимів трьох держав � Німеч�
чини, Румунії, Угорщини, ми
згадуємо, сумуємо і моли�
мось за мільйони невинно
убієнних, замордованих, за�
катованих у роки Другої
світової війни.

Провідною силою пораз�
ки окупантів була Червона
Армія, де поряд з росіяна�
ми, білорусами, грузинами,
іншими, в її лавах, на фрон�
тах билося 4,5 мільйона ук�
раїнців, а на місця тих з них,
що полягли від ворожих куль,
ставали їх брати і сестри.

На теренах Західної Украї�
ни проти окупантів з 1942
року діяла і УПА.

За офіційними даними в
епіцентрі кровопролитних
боїв Україна перебувала
впродовж 1225 днів і ночей,
з 22 червня 1941 року до 26
жовтня 1944  року. Однак, це
не зовсім так, бо останнє
село Лавочне Сколівського
району, Дрогобичської об�
ласті УРСР у довоєнних кор�
донах було звільнено 8 жов�
тня  1944 року,  а останнє
село Карпатської України
Лєкаровиці – 22 листопада
1944 року. Карпатська ж Ук�
раїна ввійшла до складу
УРСР 29 червня 1945 року.

На Закарпатті і, зокрема,
на Мукачівщині, є ще живі
ветерани, які добре пам’я�
тають, що окупація Кар�
патської України, щойно про�
голошеної Сеймом у Хусті,
розпочалася мадярськими
окупантами 14�15 березня
1939 року. Тоді, на Красному
Полі біля Хуста, угорські гон�
веди зустріли відчайдушний
опір січовиків, що був потоп�
лений у морі крові перева�
жаючими силами гітлері�
вських прихвостнів, які дія�
ли з благословення фюрера
і Горті.

Очевидці свідчать, що
вода в Тисі була червоною
від крові тисяч закатованих
захисників рідної землі. Се�
ред уцілілих січовиків був і
юнак із Чинадієва Михайло
Петричко, якого енкаведис�
тською трійкою у жовтні
1945 року було засуджено до
розстрілу. Згодом, цей ви�
рок замінено на 10 років поз�
бавлення його волі. Після
реабілітації М. Петричко
став успішним інженером і
активним учасником вете�
ранського руху. За поданням
райради ветеранів та за
підтримки керівників райо�
ну І. Токаря і І. Михайла Пре�
зидент України нагородив
колишнього січовика орде�
ном «За заслуги» З ступеня.

Багато вчених схиляється
до думки, що 15 березня
1939 року і є початком Дру�
гої світової війни, але ця
дата не вписується у ра�
дянську офіційну ідеологіч�
но�заполітизовану історію.

Мукачівщина пам’ятає
події і 1938 року, коли напе�
редодні окупації Мукачева і
14 сіл району за рішенням
Венського арбітражу в лис�
топаді, тут діяла угорська
терористична група, з якою
чехословацькі війська з 11
по 14 жовтня вели запеклі бої.

Дані факти неспростовно
доводять, що закарпатці
розпочали боротися з оку�
пантами вже в 1938 році.

На початку війни німецька
армія, найпотужніша мілі�
тарна сила світу, окупувала

ÂÈÑÒÎßËÈ ² ÏÅÐÅÌÎÃËÈ
РОЗДУМИ  НАПЕРЕДОДНІ  ДНЯ  ПЕРЕМОГИ

більшу частину Європи за
100 днів. І тільки на Ук�
раїнській землі німецькі на�
цисти відчули, що таке
справжній опір і війна.

На території України на�
цистські вояки чинили нечу�
вані звірства. Вони зруйну�
вали 714 міст і селищ, 28 ти�
сяч сіл, 419 виробничих спо�
руд і будівель, 18,2 тисяч
закладів науки і культури.
Людські втрати України ста�
новили 13,6 млн. чоловік, в
тому числі 3,5 млн. військо�
вослужбовців. Проте ці
цифри не можна вважати
остаточними і через 70
років. Багато вбитих і скалі�
чених є на совісті і команду�
вання Червоної Армії, які не
рахувалися з людськими
втратами.

Окупантами на Закарпатті
було арештовано, засудже�
но і вивезено в концтабори
183 395 чоловік. З них заги�
нуло 114 982.

Вклад українців в спільну
Перемогу важко переоціни�
ти.

2,5 млн. чоловік нагород�
жено орденами і медалями,
серед них 2072 Герої Ра�
дянського Союзу, в тому
числі і закарпатці О. Борка�
нюк і С. Вайда.

Із 115 двічі Героїв Ра�
дянського Союзу – 32 ук�
раїнці, а Іван Кожедуб став
тричі Героєм Радянського
Союзу.

Справжніми переможцями
окупантів є і наші українські
воєначальники �маршали
Р.Малиновський, А. Гречко,
П. Рибалко, генерал армії �
І. Черняховський, адмірал
флоту С. Горшков, команди�
ри партизанських з’єднань
� С. Ковпак, О. Федоров, Н.
Пруденко, інші. Наведені
факти переклеслюють блюз�
нірську заяву Президента
Росії В. Путіна, що війну
1941�1945 років вона могла
виграти і без України. Шко�
да, що нинішній Президент
Росії не знає, що в ті буремні
часи йшлося не просто, про
те, хто війну виграє, а хто
програє. Тоді йшлося про
збереження світової цивілі�
зації, або в разі поразки ан�
тигітлеровської коаліції на
планеті тотально запанує ко�
ричневий деспотизм, пану�
вання раси надлюдей.

Проти регулярної німець�
кої армії боролися десятки
тисяч закарпатських добро�
вольців, тисячі русинів�ук�
раїнців воювали в складі
армії Л. Свободи і на Балка�
нах в Югославії в парти�
занських загонах Й. Тіто та
на теренах Франції, Бельгії,
Близькому Сході, Північній
Африці. Із них ще в живих
залишилися одиниці. Одним
із цих героїв є почесний ве�
теранський голова с. Бист�
риця боєць Резистас Армі

(Бельгійської Червоної Армії
Визволення) Йосип Попович,
який продовжує брати ак�
тивну участь в ветерансько�
му русі Мукачівщини.

На теренах Закарпаття в
роки окупації діяли парти�
занські з’єднання В. Русина,
О. Тканка, інші формування.
Майже в кожному селі –
підпільні антифашистські
формальні і неформальні
організації.

740 добровольців Мукачі�
вщини віддали своє життя за
наше майбутнє.

Пам’ять про жертви, які
поніс український народ у
війні має бути вічною.

Підростаючі покоління по�
винні знати, зобов’язані
пройнятися свідомістю того,
що коли б не було Перемоги
над нацистською Німеччи�
ною і її союзниками, сьо�
годні про Україну, як суве�
ренну державу, мова мабуть
не стояла б, а Російська Фе�
дерація не займала б відпо�
відне місце на сучасній мапі
світу.

Розмірковуючи над Днем
Перемоги, 70�річчям звіль�
нення України і Закарпаття
від окупантів, змушений кон�
статувати, що СРСР програв
наступну холодну війну, яка
вибухнула між країнами
соцтабору і Заходом, що за�
кономірно, бо тоталітаризм,
якого б кольору він не був,
безславно помирає, а в
СРСР після світової війни
його не було подолано.

Тоді, коли воєнний анта�
гоніст СРСР Німеччина після
війни очистилася від гітле�
рівської скверни і німці по�
будували справжню демок�
ратичну процвітаючу держа�
ву з ефективною економікою,
де в пошані людська гідність
і свобода, СРСР деградував,
а його спадкоємець, путінсь�
ка Росія, метаморфозучи
сталінський тоталітаризм,
всупереч Будапештському
меморандуму пішла на 70
році після Вітчизняної війни
проти України війною, анек�
сувала Крим, та далі веде
неоголошену війну проти Ук�
раїни на сході.

Чи змогли воїни Червоної
Армії, які мільйонами гину�
ли у війні з окупантами про
щось подібне подумати? Чи
могло хоча б у кошмарному
сні приснитися українцям,
що тоді перетворили у баст�
іони усі села і міста і не дали
змоги німцям підтягнути
нові сили під Москву і Стал�
інград, що спасло Росію від
загибелі а її столицю від оку�
пації, і як наслідок була виг�
рана Сталінградська битва,
що врешті�решт призвело
до повної перемоги анти�
гітлерівської коаліції над
Німеччиною.

А сьогодні, за всі ці
мільйони жертв, принесених

на олтар Перемоги українця�
ми, ось так віроломно, жор�
стоко, війною путінська Ро�
сія віддячує Україні.

Зважаючи на сьогоднішню
обстановку, нам необхідно
дбати, щоб Закон України
«Про увічнення Перемоги у
Великій Вітчизняній війні
1941�1945 років» беззасте�
режно виконувався держав�
ними, приватними і гро�
мадськими структурами, як
у справі виховання підрос�
таючого покоління і збере�
ження пам’яток про Велику
Вітчизняну війну так і в соц�
іальному забезпеченні, дис�
пансеризації та оздоров�
ленні ветеранів. Адже ша�
нобливе ставлення до пам’�
яті про Перемогу і ветеранів
у роки священної війни є
обов’язком держави і грома�
дян України.

Чим міцнішою буде пам’�
ять про Перемогу, про под�
виг старшого покоління, тим
міцнішою буде наша Украї�
на, наш край, всупереч до�
магань путінської Росії, яка
сповідує ідеологію не пере�
можців німецького рейху ко�
лаборантів � РОА, РОНА, ро�
сійських дивізій СС та інших
воєн формувань, що воюва�
ли на боці нацистської
Німеччни.

На Мукачівщині проживає
ще 30 учасників бойових дій
у  Вітчизняній війній, із них
добровольців – 22. Переко�
наний, що сільради, шкільні
волонтерські загони оточать
цих легендарних людей по�
шаною, проведуть з ними
зустрічі, запишуть їх спога�
ди і зроблять усе для того,
щоб вони гідно з почуттям
морального задоволення
відзначили свято Перемоги.

Ось їх імена по сільрадах:
Зняцівська –
І.П.ЛЕЩИНЕЦЬ,
Ю.В.ЛЕШКО,
М.М.ТУРЯНИЦЯ;
В.Визницька –
О.РОГАЧ;
Чинадіївська –
В.Д.САБОВ,
М.В.ТЕНКАЧ,
І.П.БЕРЕШ;
Кальницька –
В.Д.ХАНАС,
Ю.П.ПРОКОПЕЦЬ;
Макарівська –
М.А.ШУМІЛОВ;
В.ЛУЧКІВСЬКА –
Д.В.ХАЙНАС,
І.І.ЛЕШКО,
І.Д.СКИБА,
Г.П.МАРКОВИЧ;
Пістрялівська –
А.Ю.ГОРВАТ;
Івановецька –
І.Ю.ГРАНЧАК;
Кольчинська –
В.В.КІНЧ,
М.І.РУСИН,
О.В.ЯВОРСЬКА,
О.Г.ШВАРЦ;
Шенборнська –
В.М.МАТЬОВКА;
Бобовищанська –
М.І.ШАЛЕНИК,
А.А.ДОВГЕЙ,
В.М.МУРГАЄВ;
Лохівська –
М.І.ЩЕРБАН;
Новодавидківська –
А.М.ГОЛИШ,
І.М.КРЕЧКОВСЬКИЙ;
Бистрицька –
Й.Ю.ПОПОВИЧ;
Пузняковецька –
О.І.СОСКІДА;
Жуківська –
М.А.ГРАНЧАК

ØÀÍÎÂÍ² ÂÅÒÅÐÀÍÈ!
Â ö³ òðèâîæí³ äí³ äëÿ íàøî¿

äåðæàâè ìè, ñèíè,âíóêè ³ ïðàâ-
íóêè òèõ ,õòî ö³íîþ ñâîãî æèò-
òÿ çäîáóâ Ïåðåìîãó â òðàâí³
1945 ðîêó, ãëèáîêî óñâ³äîì-
ëþºìî íåîö³íåííèé âàø ïîä-
âèã, ùî ïðèí³ñ ìèð äëÿ âñüîãî
ñâ³òó ³ íàøîãî êðàþ.

1226 äí³â ³ íî÷åé Óêðà¿íà ïå-
ðåáóâàëà â åï³öåíòð³ íàéæîð-
ñòîê³øèõ áî¿â, ø³ñòü ðîê³â ôà-
øèñòñüê³ îêóïàíòè òîïòàëè
çåìëþ Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè òà
í³êîëè ³ í³êîìó íå âäàâàëîñü ³
íå âäàñòüñÿ ïîñòàâèòè íàñ íà êîë³íà. Ìè – óêðà¿íö³! Öå
ñë³ä äîáðå ïàì’ÿòàòè ³ òèì, õòî ñüîãîäí³ íàìàãàºòüñÿ ïî-
ðóøèòè ìèð ³ ñïîê³é íà íàø³é çåìë³

Äîðîã³ âåòåðàíè! Ñüîãîäí³, ÿê í³êîëè, õî÷åòüñÿ  ùå ³
ùå ðàç âêëîíèòèñü âàì, ïîäÿêóâàòè çà áåçñìåðòíèé ïîä-
âèã ó íàéæîðñòîê³ø³é áèòâ³ ïðîòè ôàøèçìó.

Âêëîíÿºìîñü âàì,äîðîã³ âåòåðàíè, áàæàºìî ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ,òóðáîòëèâèõ âíóê³â ³ ïðàâíóê³â, ìèðó ³ çëàãî-
äè íàø³é äåðæàâ³!

Î. ÏÅÐÅÑÒÀ, ãîëîâà ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ïàðò³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»

Минулого тижня в чинадіївському замку Сент�
Міклош відбулося відкриття виставки творів живо�
пису київських художників  Любові Сенчук та Любо�
мира  Мартинюка. З ініціативи пані Людмили Чер�
ватюк – голови громадської організації “Жінки за
майбутнє”, ця експозиція  мандрує містами Закар�
паття ще з минулої осені. І от нарешті вона зупини�
лася у замку  Сент�Міклош.

Експозиція вражає масштабом полотен, мане�
рою виконання, сміливістю втілення задуму. Молоді
художники  прагнуть до самовираження та вира�
ження образу через природу – таку багатогранну,
різнобарвну, фантастичну та вільну.  Здається, у
звичайних квітах, деревах, краєвидах їм вдається
побачити щось таке, з чим вони хочуть поділитися
з іншими — радістю, натхненням, красою. Мов за�
чаровані щирістю глибоких відчуттів, легко і стрімко
ширяе простором полотна пензель майстрів, шу�
каючи найгармонічнішого вияву безмежної любові
до життя, до рідної природи, до землі, з якою вона
завжди зчеплена коріннями. Динамічно компону�
ючи, захоплюючись чистими теплими кольорами
та пошуком гармонійних відтінків, виявляючи
об’єми із плями, як з потенційно потужньої фор�
мотворчої матерії,  граючись і стверджуючи, вони
створюють власний неповторнй яскравий світ Лю�
бові Сенчук та Любомира Мартинюка.

Для відвідувачів замку Сент�Міклош ця експози�
ція припала до душі і ми не бачили байдужих спог�
лядачів.

Велику справу робить пані Людмила Черватюк
пропагуючи  сучасний живопис молодих авторів,
прилучаючи до прекрасного величезну кількість
людей. Дякуючи її старанням  ми маємо змогу спог�
лядати чудові твори  не їдучи до столиці. До цієї
доброї справи долучилися також  депутат ВР Ва�
лерій Пацкан та берегівський виноробний завод
“Чизай”.

Експозиція буде працювати у замку Сент�Міклош
(смт. Чинадієво)  до 17 травня 2014 року. Щиро
запрошуємо вас насолодитися враженнями від чу�
дових творів мистецтва.

Оксана МЕТЗГЕР

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÆÈÂÎÏÈÑ
Â ×ÈÍÀÄ²¯ÂÑÜÊÎÌÓ ÊÎËÎÐÈÒ²

І. КАЧУР, голова
Мукачівської

райради ветеранів
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Èäåè – ðåäêàÿ äè÷ü â ëåñó ñëîâ. (Â. Øâåáåëü).

ÄÎÐÎÃ² ÍÀØ² ÌÀÒÅÐ²!
Â³òàþ âàñ, äîðîã³

ìóêà÷³âêè ,ç íàéïðåê-
ðàñí³øèì ñâÿòîì –
Äíåì Ìàòåð³! Íàéäî-
ðîæ÷à, íàéð³äí³øà
ëþäèíà äëÿ êîæíîãî ³ç
íàñ- öå ìàìà.

Ç ïåðøèõ äí³â æèò-
ãÿ òóðáîòà ìàòåð³â
îáåð³ãàº íàñ â³ä âñ³õ
á³ä ³ íåãàðàçä³â. Âñå
æèòòÿ ïàì’ÿòàºìî
âàøó í³æí³ñòü, áåçìåæíå òåðï³ííÿ ³ ëàñêó,à
âàøà ìàòåðèíñüêà íàóêà äîïîìàãàº íàì áóòè
ñèëüíèìè, äîáðèìè ³ ñïðàâåäëèâèìè.

Áàæàºìî âàì, äîðîã³ íàø³ ìàòåð³, ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, ùàñëèâîãî, çàìîæíîãî æèòòÿ, ðàäîñò³
â³ä âàøèõ ä³òåé ³ âíóê³â.  Çíàºìî, ùî íåîäì³í-
íîþ óìîâîþ âàøîãî ìàòåðèíñüêîãî ùàñòÿ º
ìèð íà çåìë³. Õàé Áîã áëàãîñëîâèòü âàñ, âà-
øèõ ä³òåé ³ âíóê³â íà çâåðøåííÿ âñ³õ âàøèõ
ïëàí³â. Ìèðó âàøîìó äîìó ³ íàø³é äåðæàâ³!

Î. ÏÅÐÅÑÒÀ, ãîëîâà ì³ñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»

БЮДЖЕТНИКАМ
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ

Украинское правительство с 1 октября
этого года увеличит размер должностных
окладов работников бюджетной сферы.
Данное решение закреплено постановле7
нием № 110.

Согласно документу, должностные оклады
бюджетников устанавливаются на таком уров�
не: для первого тарифного разряда – 1218 грн;
для второго –1223 грн, третьего – 1233 грн,
четвертого — 1243 грн, пятого — 1253 грн,
шестого – 1263 грн.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров
в мае этогогода намерен повысить минималь�
ные зарплаты и пенсии. Выплаты вырастут на
размер инфляции. Данное повышение проис�
ходит, несмотря на то что ранее Верховная
Рада приняла пакет антикризисных законов,
одним из пунктов которого было заморажи�
вание роста социальных выплат.

Петро Порошенко пер�
шим з претендентів на
пост глави держави
відвідав Закарпаття після
офіційного старту вибор�
чої кампанії, і запевнив у
спілкуванні з журналіста�
ми, що приїжджатиме
сюди якомога частіше вже
в статусі Президента.

Більше того, політик на�
голосив на особливому
статусі Закарпаття: з одно�
го боку, як стратегічного
регіону в євроінтеграцій�
них прагненнях України, з
іншого – як приклад мир�
ного співжиття різних куль�
тур та громад, який варто
поширити по всій країні.

Разом з Петром Поро�
шенком на Закарпаття
прибув також Юрій Луцен�
ко, який минулого тижня
став довіреною особою
лідера перегонів. Він наго�
лосив, що саме Порошен�
ка вважає тим, хто може
стати вправним «дириген�
том» реформ в Україні.
«Демократичні сили були
зобов’язані ще до Майда�
ну узгодити спільний пакет
реформ та єдиного канди�
дата. Але навіть Майдан

ÏÅÒÐÎ ÏÎÐÎØÅÍÊÎ ÑÒÀÂÈÒÜ
Ó ÏÐÈÊËÀÄ ÇÀÊÀÐÏÀÒÒß

не зміг примусити лідерів
забути про амбіції та утво�
рити єдину команду, і самі
люди визначили, кого вони
бачать на посту президен�
ти України. Сьогодні різни�
ця рейтингів між кандида�
тами йде не на відсотки, а у
рази. Тому ми всі маємо
докласти зусиль, аби вибо�
ри президента відбулися в
один тур», – наголосив Юрій
Луценко.

Пообіцяли допомогти
Петру Порошенку з перемо�
гою у першому турі й закар�
патські угорці: Василь

Брензович від імені Това�
риства угорської культури
Закарпаття (ТУКЗ/КМКС)
підписав 1 травня з канди�
датом у Президенти декла�
рацію про співпрацю. За
підтримку на виборах По�
рошенко пообіцяв захища�
ти інтереси угорців на всіх
рівнях та забезпечити їм
відповідне представництво
у владі.

Тисячі людей зібралися
на зустріч з Порошенком у
Мукачеві на центральній
площі. Перед виходом кан�
дидата в Президенти вис�

тупав відомий гурт «Ман�
дри». У місті над Латорицею
кандидат разом з Юрієм
Луценком наголосив на не�
обхідності перемоги в пер�
шому турі та створенні но�
вих робочих місць, стабілі�
зації фінансово�економічної
ситуації. Він зазначив та�
кож, що на його підприєм�
ствах створено десятки ти�
сяч робочих місць і серед�
ня заробітна плата складає
понад 6 тисяч гривень. Такі
нормативи мають бути по�
всюдно в Україні.

Петро Порошенко закін�
чив зустріч виконанням
гімну України разом з мука�
чівцями, а відтак спілкував�
ся з городянами, фотогра�
фувався. Нагадаємо, що за
всіма соціологічними опи�
туваннями Петро Порошен�
ко є беззаперечним лідером
президентських виборів,
при чому в усіх регіонах Ук�
раїни. Експерти не виклю�
чають, що вперше в історії
України новий президент
буде обраний вже в першо�
му турі.

Микола РІШКО,
фото І. ДАНИЛЮКА

Первого мая исполняющий обязанности президента Ук�
раины Александр Турчинов своим указом возобновил при�
зыв на срочную воинскую службу, отмененный в прошлом
году. В мае — июле на срочную службу в Вооруженные силы
и другие воинские формирования будут призваны юноши
в возрасте 18�25 лет и офицеры запаса, которые получили
высшее образование и прошли полный курс военной под�
готовки.

Сразу же после подписания указ был напечатан в «Офи�
циальном вестнике Президента Украины», то есть вступил
в силу.

Кроме того, как заявил секретарь Совета национальной
безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, объяв�
лен набор во второй резервный батальон Национальной
гвардии. Служить в нем приглашают мужчин в возрасте от
18 до 50 лет, которые не имеют судимости и проблем со
здоровьем. Всех добровольцев призывают обращаться к
начальнику штаба Андрею Иваненко по телефону 0(97) 396�
23�03.

По словам Андрея Пару�бия, первый батальон Нацгвар�
дии, сформированный из Самообороны Майдана, сейчас
участвует в антитеррористической операции в Славянске
и Краматорске.

А в Министерстве внутренних дел приняли решение о
создании корпуса спецподразделений по охране обще�
ственного порядка. Батальоны этого корпуса формируются
во всех областях Украины.

В УКРАИНЕ ВОЗОБНОВЛЕН ПРИЗЫВ НА СРОЧНУЮ
ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ

По всей стране в помощь милиции создают батальоны территориальной обороны
Александр ЛЕЩЕНКО «ФАКТЫ»

Желающие вступить в их ряды могут посмотреть под�
робную информацию о наборе и телефоны пунктов сбора
на официальном сайте МВД Украины (пго.доу.иа).

Пока же создается корпус правопорядка, вчера утром в
Одессу уже прибыли силы батальона особого назначения
МВД «Киев�1». «Это одно из подразделений, созданных
недавно на базе гражданских активистов, — отметил ми�
нистр внутренних дел Арсен Аваков. — Во главе подразде�
ления выходцы из Одессы.

Как и значительная часть состава». В командировку от�
правились только те бойцы, которые изъявили желание
помочь одесситам в эти сложные дни.

В помощь правоохранителям в Одессе создается бата�
льон территориальной обороны. Как сообщил глава Одес�
ской облгосадминистрации Владимир Немировский, это
будет особое армейское подразделение численностью бо�
лее 400 человек.

По словам исполняющего обязанности главы Админист�
рации президента Сергея Пашинского, на левобережной
Украине уже созданы семь батальонов территориальной
обороны. Задача этих формирований — охрана порядка,
границ и объектов государственной важности. В скором
времени подобные подразделения появятся во всех обла�
стях. В батальоны набирают мужчин от 19 до 45 лет, слу�
живших в армии, с подходящей военноучетной специаль�
ностью (мотострелки, саперы, водители). К кандидатам
будут предъявляться жесткие требования. Зарплата — д о
4 тысяч гривен в месяц.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ×ÓÄÅÑÍÛÌ ÞÁÈËÅÅÌ!

Êðàñèâóþ, ýíåðãè÷íóþ, äîáðîþ,
òðóäîëþáèâîþ, çàáîòëèâîþ è âñå-
ìè óâàæàåìóþ íàøó êîëëåãèíþ,
ìàìî÷êó, ñåñòðè÷êó è ëþáèìîþ

òåòþ.
ÌÓÇÛÊÓ

Ëàðèñó
 Àëåêñàíäðîâíó

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ðàäîñòè îò æèçíè, óëûáîê, óñ-

ïåõîâ â ðàáîòå, ÷òîáû áûëè âåð-
íûå äðóçüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ëþáâè è óâà-
æåíèÿ, áîëüøîãî æèçíåííîãî òåðïåíèÿ è âñåãî, âñå-
ãî ñàìîãî äîáðîãî è ïðåêðàñíîãî, è ëó÷èñòîãî!
Òâ³é þâ³ëåé – íå ò³ëüêè òâîº ñâÿòî,
Ðàä³þòü âñ³, ³ äðóç³, é ð³äí³ òåæ.
Õàé Áîã ïîøëå ùå ðîê³â áàãàòî,
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³ áåç ìåæ!
Íåõàé äîáðîì íàïîâíþºòüñÿ õàòà,
Äîñòàòêîì, ùèð³ñòþ ³ ñîíÿ÷íèì òåïëîì,
Õàé áóäå â³ðíèõ äðóç³â â í³é áàãàòî,
Ùàñòÿ äîëÿ îãîðòà êðèëîì,
À âåñíè áóäóòü ñâ³òë³, ëåãêîêðèë³,
Íå áóäå âòîìè ëàã³äíèì ðóêàì,
Íåõàé çä³éñíèòüñÿ òå, ùî íå çáóëîñÿ,
² äîáðå ñåðöå íå ï³äêîðèòüñÿ ðîêàì.

Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì è ëþáîâüþ
êîëëåêòèâû ÏÏ «Àóäèò»

 è  ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåðîâ»,
ðîäíûå,  áëèçêèå è äðóçüÿ

Кожного року студенти гумані�
тарного та педагогічного факуль�
тету Мукачівського державного
університету проходять практику у
школах міста. Це перші кроки
їхньої професійної діяльності та
перший практичний досвід.

Професія вчителя надзвичайно
складна та багатоаспектна, особ�
ливо якщо мова йде про вчителя
початкових класів. Саме тут вчи�
тель повинен виконувати роль
батьків, вчителя, друга для кож�
ного учня, а саме на цьому етапі
закладається міцна і найважливі�
ша основа для подальшого розвитку
молодої людини. Дуже важливо знай�
ти індивідуальний підхід до кожної ди�
тини, намагатись розкривати її талан�
ти та сильні сторони, викликати інте�
рес до навчання. Та це не так легко, ос�
кільки діти не завжди ідуть на контакт
з вчителем. Для дітей дуже важливо,
щоб вчитель був авторитетом та зраз�
ком для них, зумів вигадати щось нове
та цікаве адже стандарти системи ос�
віти занадто обмежують їхні бажання. І
тут постає питання як студент�практи�

ПЕРШИЙ  ДОСВІД  ВЧИТЕЛЯ

кант, молодий спеціаліст, який є новий
для учнів і ще не здобув у них автори�
тету, може мотивувати їх до навчання.
Студент�практикант прийшовши до
школи в якості вчителя, має багато
страхів стосовно подачі уроків. Майже
всі вони нервують з приводу того чи
будуть слухати їх учні, чи зуміють їх
чогось навчити. Та лякатись не по�
трібно. Просто потрібно поставити
себе на їх місце. За таким принципом і
діяла Танчинець Анжеліка Юріївна, сту�
дентка 5 курсу МДУ, яка проходила

практику в ЗОШ І�ІІІ ступенів №
20. У свою начальну програму
вона включила нестандартний
урок, а саме урок�екскурсія. Ра�
зом з учнями вони відвідали Му�
качівське поштове відділення
№ 1. Працівники поштового від�
ділення з радістю прийняли
учнів та розповідали їм багато
цікавого про марки, їх колекціо�
нування та листування. Тут учні
мали змогу отримати перший
свій досвід у пересиланні листів.
Вони власноруч  виготовляли
листівки для своїх матерів,
підписували конверти і клеїли на

них марки. Цей урок пройшов цікаво як
для учнів, так і для самого вчителя. Тож
можна привітати Анжеліку Юріївну із
вдалим проведенням уроку.

Те що студенти�практиканти не ма�
ють досвіду ні про що не говорить, в
них ще все попереду. А от такі перева�
ги як фантазія та енергійність, вони
мають, тож залишається тільки напра�
вити це все у відповідне русло.

Андріана РОШКО,
студентка  IV курсу

гуманітарного факультета МДУ 
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1.Плінська Євдокія Іванівна – 1925 р.н.
2.Грига Ганна Штефанівна – 1930 р.н.
3.Трусов Павло Миколайович – 1962 р.н.
4.Болдижар Золтан Юрійович –1946 р.н.
5.Ленд"єл  Марія Петрівна – 1938 р.н.
6.Човбан Василь Васильович – 1957 р.н.
7.Плешивцев Володимир Іванович – 1975 р.н.
8.Соломка Федір Михайлович – 1938 р.н.
9.Джуга Ольга Іванівна – 1930 р.н.
10.Решетар Марія Федорівна – 1920 р.н.
11.Трикур Магдалина Юріївна – 1957 р.н.
12.Гецко Адальберт Адальбертович – 1935 р.н.
13.Гардубей Тетяна Олександрівна – 1959 р.н.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

Від самої людини, від її
сили й волі залежить, як вона
пройде свій життєвий шлях.
Наш однокласник ВолодиD
мир Васильович Мигович,
закінчивши  Мукачівську се!
редню школу № 2 імені
Т.Г.Шевченка відніс докумен!
ти  у відділ кадрів відомої на
весь колишній СРСР та й за
його кордонами лижної фаб!
рики. Трудився наполегливо,
його хвалили, заробляв доб!
ре, але… душа шукала іншо!
го. Бо ж у молодості вся тає!
мниця її чарівності полягає
не в можливості усе зроби!
ти, а в можливості думати,
що все зробиш, знайдеш
свій шлях у велике життя.  А
тут повістка з військкомату.
Службу проходив у знаме!
нитій на всю Україну дивізії
МВС у Києві. Служив дос!
тойно, понад півтора десят!
ка заохочень за три роки.
Пропонували вчитися на оф!
іцера. Не пішов, а звільнив!
шись у запас поступив на
ветеринарне відділення Му!
качівського сільськогоспо!
дарського технікуму. Змалку
дуже любив тварин. По його
закінченні, з дипломом

ÆÈÒÒªÂÈÉ ÑË²Ä,
ÑÏÎÂÍÅÍÈÉ  ÄÎÁÐÎÌ

фельдшера ветеринарної
медицини трудився в експ!
рес!лабораторії Мукачівсь!
кого зеленого ринку. Щодня
десятки лабораторних
аналізів м’ясо!молочних
продуктів. Висока напруга не
давала вільної хвилини, бо ж
продавці поспішали до при!
лавків. А він відчував щастя
від своєї потрібності, своєї
необхідності людям.

   Та ще й вчився заочно у
Львівському зооветеринар!
ному інституті імені
С.З.Гжицького.  До його на!
вчальних кафедр, лабора!
торій, клінік, В.В.Мигович
ішов наполегливо, зі знанням
справи. Його успіхи в на!
вчанні ставили в приклад.
Серед друзів були й такі, що
не розуміли, чому він не
вчиться у медичному інсти!
туті, а обрав для себе фах
ветеринарного лікаря. У
відповідь Володимир Миго!
вич лише посміхався й
відповідав, що обраний ним
шлях більш відповідальний.
І в доказ наводив вислів ви!
датного ветеринарного ліка!
ря С.С.Євсеєнка, який він
озвучив 19 лютого 1884 року
на засіданні об’єднання
практичних ветеринарних
лікарів у Москві: «Медицина
оберігає людину, ветери!
нарна медицина – люд!
ство».

Одержавши диплом вете!
ринарного лікаря В.В.Миго!
вич, виходячи з інтересів
мукачівців та їх сімей, насам!
перед дітей, інтересів краю
і закарпатців, почав по!
слідовно і наполегливо захи!
щати стабільну епізоотичну
ситуацію на зеленому ринку
міста над Латорицею у тва!

ринницькій продукції, всіля!
ко сприяв виробництву які!
сної та безпечної у ветери!
нарному відношенні  м’ясо!
молочної продукції. За трид!
цятирічну трудову діяльність
В.В.Миговича  не перелічи!
ти тем і проблем, за харак!
тером складних, нагальних,
але суспільно вагомих, за які
сміливо брався і які висо!
копрофесійно розв’язував.

   Роки клопотів, напруже!
ної праці. Видно добре
пройшлися по В.В.Мигови!
чу, памороззю торкнули, але
ні на йоту не пригасили мо!
лодечого запалу до роботи,
приємної, щирої, задушев!
ної посмішки. У нього, як і в
усіх людей з відкритою ду!
шею й обличчя відкрите. Він
і тепер вдумливий і чуйний,
вимогливий і доброзичли!
вий наставник молодій
зміні. Він і сьогодні корис!
тується заслуженим автори!
тетом серед колег – ветери!
нарних фахівців. Бо й сьо!
годні вбачають у ньому живу
силу цілісної натури, незбо!
римість характеру, високо
цінують зроблене ним.

Наступного понеділка
В.В.Миговичу виповниться
70 весен. Але годі шукати в
ньому самозаспокоєння чи
самозадоволення.  Їх просто
немає. А ось невдоволеність
собою простежується явно.
А це, по суті, головна прик!
мета юності душі. Володи!
мир Васильович вважає, що
у людини є два віки: перший
– хронологічний, що веде
відлік від дня народження;
другий – біологічний, який
відповідає стану організму.

   Дивлячись на ювіляра,
приходиш до думки, що його

вік вимірюється відношен!
ням до оточуючих людей,
турботою про них. А за та!
кою шкалою відліку, деякі і в
30 літ старі. А от В. В. Миго!
вич і в 70 – молодий! Він
багато встиг зробити добра
людям, був завжди само!
стійний у поглядах, винятко!
во об’єктивним, можливо
інколи різкуватим, але зав!
жди справедливим і не!
підкупним…

Гордість Володимира Ва!
сильовича, опора і життєва
наснага – це його сім’я,
люба, привітна, щиросерд!
на дружина Лідія Михайлів!
на, сини Олег  – головний
ветлікар конезаводу під Киє!
вом, Юрій, що трудиться в
столиці України, невістки!
щебетухи – Валентина і На!
талія, дідусева гордість і
розрада – онуки Яна,
Віталій, Владислав, Дмитро.
З молодості в старість Во!
лодимир Васильович взяв
мудрість, тому, що немає
надійнішого надбання. Нею
тепер щедро ділиться з ону!
ками.

Ми гордимося Тобою, наш
шкільний друже! Прийми
наш дорогий Володимире
Васильовичу у День 70!
річного ювілею наші най!
щиріші вітання і побажання:
щастя, благополуччя, нових
життєвих злетів, міцного!
преміцного здоров’я. Хай
життя щедро усміхається
Тобі аж до сторіччя!

Дуже поважаючі Тебе –
товаришіDоднокласники,
випускники Мукачівської
середньої школи № 2 імені
Т.Г.Шевченка 1961 року
випуску, рідні, друзі…

Принять два этих слова –
невозможно,

Они не сочетаются никак.
Но в памяти живет

и вечно будет жить
То время,

когда все началось,
Все взорвалось

и понеслось
Как ураган, как смерч,
Сметая на пути
Все планы детские

и детские мечты.
Все, что построено

для радости,
Для новых поколений,
А в воздухе кружилось
Одно лишь только слово
Страшное – война.
И вот живя сегодня,

в 21 веке,
Где нужно только созидать,
И удивлять друг друга всем
Тем прекрасным,
На что способен человек,

Дети войны
Опять зависло в воздухе

Слово это страшное –
 война.

Что происходит?
Мозг человека обнищал

и отощал,
Чтобы решать проблемы

Только силой.
Ну почему мы так себя

не любим!?
И все стремленья наши

сводятся к войне.
Остановитесь, взрослые,
И посмотрите на детей,
На их улыбки,
На радостный их смех,
На восхищенно любопытные

глазенки.
Быть может это вас

и остановит,
Не превратив свои

безумные поступки
В кромешный ад.

 Людмила ЛАЙКОВА
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МИРУ ВАМ І ЩАСТЯ!
Завтра – свято Великої Перемоги на!

шого народу над фашизмом, яке діста!
лося нам дуже дорогою ціною. Спілкую!
чись з нашими підопічними, ветеранами
війни і праці, бачимо, які глибокі й незг!
ладимі рани залишила Велика Вітчизня!
на війна у ваших серцях, душах, пам’яті.
Своєю участю у найжорстокішій з воєн,
які пережило людство, ви прискорили
день Великої Перемоги, засвітили на
землі сонце миру і злагоди, відбудували,
підняли країну з руїн. Від усієї душі вітаю
вас з святом, ви заслужили глибокої
вдячності і поваги за те, що ціною влас!
ного життя, крові боронили нашу землю,
несли визволення народам Європи. Ба!
жаю усім вам міцного здоров’я, довгих
років життя, благополуччя вам, родинам,
дітям, внукам, правнукам. Будьте ще дов!
го!довго з нами.

Ірина МІЛЕС, голова міської органіD
зації Товариства Червоного Хреста

ÇÄÎÐÎÂ’ß ÂÀÌ
² ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà   âåòåðàí³â Óêðà¿íè ùèðîñåðäå÷íî

â³òàº ç Äíåì Ïåðåìîãè íàä íàöèñòñüêîþ  Í³ìå÷÷èíîþ  ³ ¿¿
ñàòåë³òàìè  ãðîìàäÿí Ìóêà÷³âùèíè, æèâèõ ó÷àñíèê³â  òèõ
áóðåìíèõ äí³â.

Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ¿¿ ñêëàäîâî¿ – Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿  ó ñêëàä³  ×åðâîíî¿ Àðì³¿  áèëèñÿ  ÷îòèðè ïî-
òóæíèõ óêðà¿íñüêèõ ôðîíòè, íà ÿêèõ  ãåðî¿÷íî  âîþâàëè
ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â. À ùå ñîòí³ òèñÿ÷ áåçñòðàøíî áèëèñÿ
ç âîðîãîì â ïàðòèçàíñüêèõ  çàãîíàõ òà ç’ºäíàííÿõ, ó Ðóñ³
îïîðó, â àðì³ÿõ àíòèã³òëåð³âñüêî¿ êîàë³ö³¿.

Íå÷óâàíèõ âòðàò  çàçíàëà Óêðà¿íà ó ö³é  â³éí³ – ïîíàä 13
ì³ëüéîí³â âáèòèõ ³ çàêàòîâàíèõ, òèñÿ÷³  çðóéíîâàíèõ íàñå-
ëåíèõ ïóíêò³â...

Øàíîâí³ âåòåðàíè! Äîáðîãî âàì çäîðîâ’ÿ, àêòèâíîãî
äîâãîë³òòÿ, ïîäàëüøèõ óñï³õ³â  íà áëàãîðîäí³é  âåòåðàíñüê³é
íèâ³.

Â³÷íà ñëàâà  ñîëäàòàì, ïàðòèçàíàì, ï³äï³ëüíèêàì, áîð-
öÿì, ùî çàãèíóëè  â æîðñòîêèõ áîÿõ ïðîòè ôàøèñòñüêèõ
çàãàðáíèê³â çà ñâîáîäó ³ íåçàëåæí³ñòü ð³äíî¿ Â³ò÷èçíè!

².ÊÀ×ÓÐ,
ãîëîâà ðàäè âåòåðàí³â Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó.

11.05.14 12.00 

Закарпатський 
обласний 
державний 
російський 
драматичний театр 

Г.Остер «Школа 
шкідливих 
порад» 

11.05.14 19.00 

Львівський 
обласний 
академічний 
музично-
драматичний театр 
ім. Юрія Дрогобича 

Народна драма 
за мотивами 
творів Шолом-
Алейхема  
«Тевьє-Тевель» 

12.05.14 19.00 

Закарпатський 
обласний угорський 
драматичний театр 

Гротеск з 
пісками Т.Олта  
«Клуб 
самогубців» 

13.05.14 19.00 

Коломийський 
академічний 
обласний 
український 
драматичний театр 
ім. Івана 
Озаркевича 

Народна драма 
Т.Г.Шевченка 
«Мати-
Наймичка» 

14.05.14 19.00 

Закарпатський 
український 
обласний музично-
драматичний театр 
ім. братів Шерегіїв 

Франц.комедія 
А.Курейчика 
«Обережно -
жінки» 
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Не так давно очільник
Росії, твердженням, що Ро�
сія перемогла б у Великій
Вітчизняній війні, навіть
якщо б Україна не входила до
складу Радянського Союзу,
спробував вкрасти в украї�
нських учасників Другої
світової їхній внесок у Пере�
могу над фашизмом. Тепер
цей параноїк, використову�
ючи фашистські методи, за�
зіхнув і на саму Україну.

Çãàäàéìî ïðî òèõ, õòî
íå  ò³êàâ  ç  ïîëÿ  áîþ

Олександр Якович
ЦЕПУРДЕЙ

Панна Яківна
ЦЕПУРДЕЙ

Олексій Денисович
ЩЕРБЕНОК Дмитро Михайлович

ШЕВЧЕНКО
Володимир Іванович

ДЮК

Юлія Марківна
ШЕВЧЕНКО

Григорий Степанович
ЛАНОВОЙ

Дарина Михайлівна
ШЕВЧЕНКО

Григорій Васильович
ДЕГТЯРЬОВ

Наш народ заплатив за ту
Перемогу найбільшу ціну. До
Червоної Армії було мобілі�
зовано майже 6 мільйонів
українців, 3,5 мільйони з них
загинули. Загальні втрати
України – включно з убити�
ми, жертвами концтаборів,
депортованими, евакуйова�
ними – становлять не мен�
ше 14 млн. чоловік. Це втра�
ти найбільші й не порівняні
із втратами інших країн і на�
родів у Другій світовій війні.

І тим не менш чомусь і досі
на пам’ятнику визволителям
у нашому рідному Мукачеві
написано «Слава русскому
оружию»? Чому!? Адже за�
гальновідомо, що з другої
половини 1943 року українці
становили 60 – 80% солдатів
у з’єднаннях Українських
фронтів, у тому числі і Чет�
вертого Українського, який
визволяв Закарпаття. Нага�
даємо, що тоді не існувало
окремої російської армії (за
винятком армії Власова, що
воювала на фашистській
стороні). Була Радянська ар�
мія, де українці, забувши про
багатовікове поневолення,
воювали разом з росіянами
і всіма іншими народами
СРСР проти фашистів.

На жаль, ми не застали в
живих своїх прадідів, які
пішли на фронт захищати
нашу Батьківщину, але ми
дуже хочемо зберегти пам’�
ять про них у своєму серці і
розповісти про це іншим.

Наш прадід Олександр
Якович Цепурдей народив�
ся у 1909 році в містечку
Лиса Гора Єлисаветградсь�
кого повіту Херсонської гу�
бернії, яке свого часу виник�
ло як одна з козацьких пала�
нок Запорізької Січі. У 1935
році він закінчив Харківську
школу червоних старшин. На
фронт попав 5 липня 1941
року на посаді ад’ютанта ко�
мандира 60 окремого вини�
щувального протитанкового
дивізіону 46 стрілецької
дивізії. Ось як в нагородно�
му листі описаний один з
боїв за його участю: � “…14
липня 1941 року під Смо�
ленськом дивізіон прийняв
бій з наступаючою зі сторо�
ни Демидова групою  танків.
Після загибелі командира
батареї, майор Цепурдей, не
зважаючи на поранення,
прийняв командування бата�
реєю, яка під його керівниц�
твом знищила 5 фашистсь�
ких танків”.

Після одужання дідусь ко�
мандував різними артилер�
ійськими частинами, був
нагороджений орденами
“Червоного прапора” і “Чер�
воної зірки”, медалями “За
бойові заслуги”, “За оборо�
ну Москви” та “За Перемогу
над Німеччиною у Великій
Вітчизняній війні”, подяками
Верховного Головнокоманду�
вача за відмінні бойові дії
при прориві потужної дов�
готривалої глибокоешелоно�

ваної оборони противника в
районі Мазурських озер і
оволодіння містом Бартен, за
відмінні бойові дії при ово�
лодінні містами Ландсберг,
Бартенштайн та Прейсиш
Айлау.

20 лютого 1945 року
гвардії полковник Цепурдей
був важко поранений під час
штурму Кенігсбергу.

По закінченню війни він
служив в Мукачеві помічни�

ком командира 96�го та 4�го
гвардійських мінометних
полків 3�го Карпатського
стрілецького корпусу.
Звільнений в запас у серпні
1948, помер в Мукачеві у
травні 1958 року.

Рідна сестра Олександра
Яковича Панна Яківна Цепур�
дей закінчила війну 22�
річною, у званні гвардії стар�
шого лейтенанта медичної
служби, була поранена. На�
городжена двома медалями
“За відвагу”, орденом
“Вітчизняної війни” ІІ ступе�
ня. На фронті з червня 1941.
У листопаді 1943 року коман�
дир частини написав:

– “… товариш Цепурдей
протягом усіх бойових опе�
рацій 153�го гвардійського
стрі�лецького полку 52�ї
гвардійської стрілецької
дивізії чуйно ставилася до
поранених. Тільки під час
боїв за Слобожанщину, зна�
ходячись на передовій, на�
дала першу допомогу і орган�
ізувала евакуацію в тил 45
поранених. У боях з 8 по 14
листопада 1943 року в рай�
оні станції Невель вміло і
швидко надала першу допо�
могу більш ніж 75 поране�
ним”. З нагородного листа у
травні 1945 року: � “Гвардії
старший лейтенант Цепур�
дей є активною учасницею
всіх наступальних боїв 90�го
Окремого Гвардійського ви�
нищувально�протитанкового
дивізіону 85�ї Гвардійської

Червонопрапорної Ризької
стрілецької дивізії з липня
1944 року. Під артилерійсь�
ким і автоматно�кулеметним
обстрілом противника вона
надавала першу допомогу
пораненим і евакуювала їх з
поля бою, чим, завдяки
своїй сміливості і ініціативи
в бою, врятувала їх життя “.
Після війни Панна Яківна
працювала в Мукачівському
військовому шпиталі. По�

мерла в Мукачеві 1991 року.
Рідний брат нашої праба�

бусі Галини Денисівни Це�
пурдей Олексій Щербенок
під час оборони Севастопо�
ля командував взводом ле�
гендарної 7�ї бригади
морської піхоти. Пропав
безвісти в боях у липні 1942
р.

Племінник прабабусі Во�
лодимир Дюк був мобілізо�
ваний до армії у вересні 1943
року. Коротка фронтова доля
17�річного солдата залиши�
лася невідомою для його
рідних. Останній лист з
фронту від нього прийшов 28
квітня 1944 з Молдови. З
історії 301�ї Донецької, ор�
дена Суворова стрілецької
дивізії відомо, що 1054�й
стрілецький полк, в якому
служив Володимир, з жовт�
ня 1943 по лютий 1944 брав
участь у прориві так званого
«Східного валу» , що вважав�
ся гітлерівцями неприступ�
ним, у форсуванні Дніпра,
визволяв місто Нікополь . У
березні та квітні 1944 диві�
зія воювала вже на півдні
України, вийшла до Півден�
ного Бугу, а окремі полки про�
рвалися до Дністра, звідки
почали битву за звільнення
Молдавії. Десь там у липні
1944 Володимир пропав
безвісти.

Його тато Іван Павлович
Дюк (1894 р.н.) був учасни�
ком Першої світової та Гро�
мадянської воєн. На фрон�

тах Великої Вітчизняної з
червня 1941 – служив фель�
дшером санітарної роти по�
льового евакопункту Західно�
го фронту та Другого Украї�
нського фронтів. Нагород�
жений медалями “За оборо�
ну Москви”,  “За Перемогу
над Німеччиною” та “За
взяття Берліна”.

Інший наш прадід по бать�
ковій лінії – Дмитро Михай�
лович Шевченко народився

1907 року в селі Малий Мит�
ник Мазурівської волості
Літинського повіту Кам’я�
нець�Подільської губернії, в
сім’ї вчителя сільської по�
чаткової школи. Після здо�
буття педагогічної освіти
працював вчителем, потім –
завучем Тульчинського педу�
чилища.

Рятуючи доньок від голо�
домору переїхав з сім’єю до
Краснодарського краю, де в
місті Туапсе аж до війни пра�
цював директором школи.
Через поганий зір у діючу
армію його не взяли (у ди�
тинстві пошкодив зір і був
звільнений від військового
обов’язку), тому він продов�
жував педагогічну діяльність
у школі, яку було переведено
у штольні. У березні 1942 року
гітлерівці зробили перші
масовані авіанальоти на Ту�
апсе, який був важливою
військово�морською базою
Чорноморського флоту. Фа�
шисти перетворили його на
купи руїн. Але місто жило,
боролось. Багато жителів
стали бійцями народного
ополчення, винищувального

батальйону. Вчительська
сім’я Шевченків теж пішла на
боротьбу з ворогом: Дмит�
ро Михайлович був призна�
чений командиром загону
№1 Сочинського напрямку, а
Юлія Марківна – рядовим
бійцем. На фронті вони пе�
ребували до кінця осені 1942
року, аж поки не були ева�
куйовані разом з багатьма
іншими цивільними наказом
начальника штабу оборони

міста до Грузії. У 1944 році
дідусь був нагороджений
медаллю “За оборону Кав�
казу”.

В серпні 1944 року Дмит�
ро Михайлович Шевченко
був відкликаний Наркома�
том освіти України для ро�
боти у звільнених від оку�
пантів територіях і призна�
чений завучем Бершадсько�
го педагогічного училища.

29 червня 1945 після
підписання договору між
Радянським Союзом і Чехос�
ловацькою Республікою, з
Україною було возз’єднано
Закарпаття. З метою
ліквідації неписьменності і
малописьменності Міністер�
ством освіти УРСР у визво�
лений край було відправле�
но сотні досвідчених педа�
гогічних працівників, одним
з перших серед них був
Дмитро Шевченко. Для при�
скореної і якісної підготовки
вчителів в Ужгороді запра�
цювало педагогічне учили�
ще, де Дмитро Михайлович
працював завучем та викла�
дачем педагогіки і психології
аж до відкриття на його базі

у 1951 році Ужгородського
державного учительського
інституту. А з вересня 1951
року обіймав посаду завуча
Мукачівської середньої шко�
ли № 2, на якій працював аж
до пенсії. У 1953 році був на�
городжений орденом “Тру�
дового Червоного Прапору”,
у 1955 став Відмінником на�
родної освіти України, а у
1969 році першим на Закар�
патті був нагороджений

відзнакою Міністер�
ства освіти “Відмін�
ник освіти СРСР”.

Його дружина,
Юлія Марківна Шев�
ченко (Хворостян),
вчителька початко�
вих класів Мукачі�
вської ЗОШ № 2, та�
кож за педагогічну
діяльність у 1953 році
була нагороджена
орденом “Знак По�
шани”. Наслідували
батьків і їхні діти:
донька Владлена
Дмитрівна Дегтярь�
ова та син Павло
Дмитрович Шевчен�
ко працювали вчите�
лями та директора�
ми мукачівських
шкіл, донька Галина
Дмитрівна Цепур�
дей – суддею цив�
ільної колегії Закар�
патського обласного
суду, після відставки
– редактором юри�
дичного відділу га�

зети “Срібна Земля”.
Чоловік Владлени Гри�

горій Васильович Дегтярь�
ов (1926 р.н.) був мобілізо�
ваний до армії після визво�
лення рідного Кіровограда,
17�річним. Брав участь у
боях з жовтня 1944, був ко�
мандиром відділення 56 ар�
мійського запасного стрі�
лецького полку Четвертого
Українського фронту. Наго�
роджений медалями “За
відвагу” і “За бойові заслу�
ги”. По закінченні війни слу�
жив у Мукачеві, після демо�
білізації тривалий час пра�
цював вчителем у ЗОШ №
20, був одним з ініціаторів
та активним учасником ство�
рення міського музею Бойо�
вої Слави (музею “Пам’�
ять”). Помер у жовтні 2012 р.

Дідусева сестра Дарина
(1904 р.н.) у травні 1942 року
добровільно вступила в Чер�
вону Армію, у складі 27�ї ок�
ремої моторизованої інже�
нерної бригади брала
участь у бойових діях на
Південному, Закавказькому,
Північно�Кавказькому, Сте�
повому і Другому Українсь�
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кому фронтах, прой�
шла весь шлях
бригади від Кавка�
зу до Чехословаччи�
ни. Була нагород�
жена орденом “Чер�
воної Зірки” та ме�
даллю “За бойові
заслуги”. Її син Ле�
онід Афанасович
Воронцов (1921р.н.)
під час війни з Япо�
нією командував
взводом 37 окремо�
го батальйону 47�ї

Іван Павлович ДЮК
(ліворуч)

Григорій Васильович ДЕГТЯРЬОВ

Д.ШЕВЧЕНКО з доньками

Меморіал в Михалівцях

окремої мотоінженерної бри�
гади Другого Далекосхідно�
го фронту. Повернувся з
війни з орденами “Червоної
Зірки” та “Червоного Прапо�
ра”.

Дідусевий племінник Гри�
горій Степанович Лановий
(1907р.н.) з серпня 1941 ко�
мандував окремим бронепої�
здом № 3, з 1942 року і до
кінця війни був командиром
61�го окремого дивізіону
бронепоїздів, пройшов з бо�
ями всю Україну, спочатку від
Дніпра на схід, потім – у на�
ступі – від Донбасу до Кар�
пат. Закінчив війну у званні
підполковника, був нагород�
жений орденом Леніна, дво�
ма орденами “Червоної
Зірки” та двома орденами
“Червоного Прапора”, меда�
лями.

У дідуся нашої мами Олек�
сія Пилиповича Сорокатого
(народився 1916 року в селі
Пудлівці Кам’янець�Под�
ільського району Хмель�
ницької області) війна заб�
рала трьох братів.

Першим, у грудні 1941,
пропав безвісти наймолод�
ший – 22�річний Михайло
Сорокатий. За деякими да�
ними він загинув у партиза�
нах.

30�річний Антон (1914
р.н.) встиг повоювати лише
півроку.  Червоноармієць,
стрілок 465�го стрілецького
полку 167�ї стрілецької

Сумсько�Київської, двічі
Червонопрапорної дивізії
1 �ї Гвардійської армії
Четвертого Українського
фронту. Брав участь у
визволенні Закарпаття.
Нагороджений медаллю
“За відвагу”. У наказі про
нагородження сказано: �
“Нагородити помічника
навідника 1 �й кулеметної
роти червоноармійця Со�
рокатого Антона Пилипо�
вича за те , що на висоті
603 14�15 жовтня 1944 р.
він вогнем з кулемета
знищив 2 вогневі точки і
8 солдатів противника”.

Загинув 8 листопада 1944,
був похований у братській
могилі в селі Ясенов (12 км
на захід від Ужгороду). У
1946 році перепохований на
в і й с ь к о в о м у
меморіалі в
місті Михай�
лівці (Словач�
чина).

Найстарший
з братів Соро�
катих – Йосиф
на фронті був з
червня 1941
року, воював на
Південно�Захі�
дному, Півден�
ному, Четвер�
тому і Третьому
Українських, і
Першому Біло�
руському фрон�
тах. У червні
1941 року біля

Полтави був поранений. Ко�
мандир гармати батареї 45�
мм гармат 899�го стрілець�
кого полку 248 стрілецької
Одеської дивізії. Нагород�
жений медаллю “За відва�
гу”, орденом “Червоної
Зірки”. З полком пройшов
славний бойовий шлях від
Волги до Одеру, учасник
визволення Миколаєва та
Одеси. Загинув 19 квітня
1945, був похований у
братській могилі кладови�
ща Червоної Армії міста Кю�
стрин (Німеччина, 60 км на
схід від Берліна), нині це Ко�
стшин�над�Одрою Гожувс�
кого повіту Любуського воє�
водства Республіки Польща.

Наш прадідусь Олексій
Пилипович Сорокатий  на
фронт попав весною 1944
року. Був мінометником 3�го
стрілецького батальйону
985�го стрілецького полку
226�ї Київсько�Глухівської
ордена Суворова стрілець�
кої дивізії. За те, що 23 лип�
ня 1944 року в районі села
Черемхув під час прориву
оборони противника влучни�
ми пострілами з міномета
знищив кулеметну точку
противника та її розрахунок,
був нагороджений медаллю
“За бойові заслуги”. На ща�
стя, він, як і другий мамин
дідусь Павло Микитович
Расчупкін, повернувся з
війни він живим.

Павло Микитович воював
з 5 листопада 1942 року на
Південно�Західному, Воро�
незькому, Першому Українсь�
кому та Першому Білорусько�
му фронтах, учасник боїв на
Прохоровському плацдармі
(Курська битва). Також був
нагороджений медаллю “За
бойові заслуги”.

Всю інформацію про под�
виги наших рідних ми знай�
шли на сайті “Подвиг наро�
ду” – http://www.podvig�
naroda.ru, це – електронний
банк документів, де є накази
по військах про нагороджен�
ня і нагородні документи, в
яких описується подвиг, за
який солдат отримав наго�
роду. За описами в нагород�
ному листі – скупими канце�
лярськими словами – ми по�
бачили своїх рідних на тій
жахливій війні. Ми з вами
ніколи не бачилися, але нам
так вас не вистачає, нам так
важко без вас. І нехай земля
всім вам буде пухом. Скоро
– День Перемоги. Для нас же
це назавжди буде ДНЕМ
ПАМ’ЯТІ.

Ніна та Катерина
ЦЕПУРДЕЙ,

учениці Мукачівської
гімназії

Павло Микитович
РАСЧУПКІН

(сидить ліворуч)

Олексій Пилипович
СОРОКАТИЙ

Першотравень… – це свято праці та вес�
ни. Ще колись, як розповідають мені бабу�
ся і мама,люди виходили в центр на парад,
а цього, 2014 року, люди вийшли на зустріч
з кандидатом у президенти Петром Поро�
шенком. Я вперше пішла на такий захід. На
центральній площі міста зійшлось близько
семи тисяч не тільки мешканців Мукачева,
а й сіл Мукачівщини.

Зустріч відбулася в 16:30, на площі, на якій
споруджено пам’ятники Кирилу та Мефо�
дію і пам’ятник, присвячений визволителям
міста. Було тепло, сонячно.

Коли на сцену виходив Петро Порошенко,
то площу оточила Народна самооборона
міста. Це були молоді юнаки у військовій
формі.

Петро Олексійович йшов із мером міста
Золтаном Лендєлом та заступником мера
Михайлом Лабошем. Вони привіталися з
усіма, тиснули руки громадянам, щиро по�
сміхалися.

Перед виступом Петра Порошенка на сце�

«Æèòè ïî – íîâîìó –
öå íàø ºäèíèé øëÿõ!»

ну запросили людину, яка була активним
членом Майдану і пережила на собі і горе, і
муки, і перемогу – це Юрій Луценко. Він ко�
ротко розповів про головне: роль Майдану,
самооборони, про краще життя в Україні.

Настала хвилююча мить, на сцену вихо�
дить Петро Олексійович. Громада гучно ап�
лодує і настає тиша…

Під час виступу Петро Порошенко познай�
омив присутніх із основними тезами про�
грами, яка стосується проблем українців,
зокрема – безробіття. Великою проблемою
залишається неспокій і загроза  війни. Після
виступу відбувся відвертий діалог з грома�
дою, під час якого мешканці могли постави�
ти свої запитання особисто Петру Олексійо�
вичу. Ось деякі з них: «Корупція, як боро�
тись з нею?», «Коли стабілізується націо�
нальна валюта?» та багато інших. Відповіді
його були зрозумілими, конкретними і тому
присутні сприйняли виступ схвальними оп�
лесками.

Після діалогу, по закінченні зустрічі, гро�
мада та кандидат у президенти Петро По�
рошенко виконали гімн України.

На мою думку, якщо майбутній президент
зможе врахувати всі накази, пропозиції на�
роду, то наша країна буде розвиватись усп�
ішно і мрії кожного з нас здійсняться, бо в
країні буде мир, спокій, зросте економіка,
покращиться матеріальний і культурний
рівень життя людей.

«Жити по�новому – це наш єдиний шлях!»
– кредр Петра Олексійовича Порошенка.

Адріана РИПКОВИЧ,
учениця 9 класу ЗОШ №6

Вперше в Мукачівсько�
му міському відділі міліції
провели екскурсію для
дошкільнят. Дітей цікави�
ло все: від телефонного
дзвінка в черговій частині
до сигналу на автомобілях
патрульної служби міліції.

На прохання дирекції
дошкільного навчального
закладу №9 у м.Мукачеві
для дітей правоохоронці
Мукачівського міського
відділу міліції організува�
ли екскурсію. Адже однією
із форм та методів прове�
дення профілактичної ро�
боти серед дітей щодо
дотримання основних
правил поведінки та недо�
пущенню дитячого трав�
матизму на дорогах – є
проведення подібних за�
ходів.

Під час екскурсії діткам
розповіли про правила
поведінки на вулиці та
вдома, познайомили з но�
мерами телефонів не�
відкладних служб – по�
жежників, правоохоронців
та швидкої медичної допо�
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моги. Неабияку цікавість
викликали у дітвори
міліцейські машини, об�
ладнані світловими та
звуковими сигналами.

Окремо, під час спілку�
вання,  правоохоронці зу�
пинились на правилах до�
рожнього руху для дітей.
Всі охоче відповідали на
запитання про світлофор,
пішохідний перехід, без�
пеку на дорозі, в авто�
мобілі та ін.

Подібні заходи прово�
дяться для формування в
дітей безпечних навичок
поведінки не тільки на ву�
лично�дорожній мережі, а

й заради дбайливого став�
лення до власної безпеки
та безпеки оточуючих.

– Щодо безпеки дітей,
то кожен неповнолітній
змалку повинен усвідом�
лювати, що  порушувати
правила дорожнього руху
– не можна. Адже від цьо�
го залежить, насамперед,
його здоров‘я та життя, �
підсумував заступник на�
чальника Мукачівського
міськвідділу Валерій Гор�
ват.

Наталія МАШІКО
Мукачівський

МВ УМВС



     Продається недобудова�
ний будинок в Росвигові на
вул. Набережній�бічній.

 Дзвонити 066�420�66�73.

     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  будинок (400
кв.м.) у с.Верх. Коропець (потребує
капремонт) поряд з трасою коло
дендрарiя i 15 сотин землi, є водна
свердловина, газ, електрика.
Т ел.: 050�2371942; 0630791570.

     Продається будинок  (95 кв.м.)
у центральнiй частинi мiста , 3 кiмн.
ванна, туалает окремо, кухня,  госп�
при�мiщення. 5,5 сотин землi.

Т.: 0502371942; 0630791570.

     Продається земельна ділян�
ка  під забудову 0,15 га за адре�
сою – Мукачівський район, с.
Страбичево, вул. Борканюка (12
км. від Мукачева). Ціна за домо�
вленістю.

Тел.: +380688178758 (Ігор).

     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 земельна дiлянка  (22 соти�

ни) пiд забудову жилтлового будинку  в
Мукачевi на вул. Краснодонськiй 39�а. На
дiлянцi є газ, вода, електрика, фруктовi де�
оева. Вартiсть – 2 тис. у.о. за сотину.

Звертатися: 0660841788 (Олексiй).
     Продається земельна ділянка  пл.

0,6 га для садівництва або під забудо�
ву в районі  вул. Великогірної  (недале�
ко від дороги та комунікацій).

  Зверт. 095�8610797.
     продається  земельна дiлянка

30 сотин пiд забудову у Паланку на
вул 50�рiччя Перемоги, 17 з усiма
документами. На дiлянцi: бутовий
камiнь  i щебiнь. Т. 050�665�64�66.
     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 підпри�
ємства. Конт.тел.        5�49�
68 0503264871

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

     Здаються в оренду офісні при�
міщення в районі Паланок.
Т : (03131) 3�15�73, 099�733�91�96.
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  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.
     Продаєтся 1�кімнатна квартира

(38,9 кв. м.) в чеському напівособняку
з високими стелями по вул. Червоно�
армійській, біля МДУ. Є сад і 4 сотки
землі. Тел. 093 243 68 32 (після 17.00)
     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.

     Разменяю 3�х комнатную квар�
тиру в 9�єтажном доме на 6�м
єтаже в районе “Пентагон” на Крім,
Симферополь  с. Чистенькое.

Тел.: 066 537 59 18.

     Продається 2�кімн. квартира
(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.

  Îðåíäà

     продається металевий волгі�
вський гараж в центрі міста. Ціна
договірна. тел.: 5�47�86, 066 591 23
83.
     Ïðîäàºòüñÿ øâåéíà ìàøèíêà

«Ç³íãåð» (ç íîæíèì ïðèâîäîì). Òåë:
093-036-42-28.

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.

     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.

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  в тривалий строк 2�кiмн квар�
тира на вул.Окружнiй, умебльована. Можли�
вий  послiдуючий викуп. Зверт. 0505418572;
     ТЕРМІНОВО візьму на проживання одну

особу або сімейну пару в окрему кімнату (в
кімнаті є телевізор і холодильник) оплата
договірна. Тел. 098 578 5440, 098 958 2867.

 Допоможемо Вам вигідно зняти або зда�
ти в оренду квартиру в Мукачеві. Тел. 066�
0728915

 Здам у найм  2�кімн. квартиру  умебльо�
вану  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 перлита
в особняках и квартирах этаж�
ных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

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

     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

  Àâòî

Продається ВАЗ�2115, 2009 р.в.
ухорошому станi (перший власник),
оригінальний пробiг 93 000 км. До�
дається 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. ориг�
інального пробігу, AIRBAG, ABS,
ШТАТНА МАГНІТОЛА), НЕ БИТИЙ, НЕ
КРАШЕНИЙ, З ЄВРОПИ.

Тел. 050 016 00 20

88888
ñò.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

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

     Продається кольоровий телевізор
LG Electronics/пс, екран 70 см по діаго�
налі. Ціна договірна.  Тел. 5�71�75

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

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

ВIКНА металопластиковi WDS,
KBE та РОЗСУВНI АЛЮМIНIЄВI
СИСТЕМИ для балконiв.

Знижки  до 45% Натяжнi стелi
(Нiмеччина, Францiя). Вул. Духно�
вича, 27, оф.5.

Звертатися 095�6140068

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛО�
ПРОФIЛЬ (Нiмеччина, Україна);
ЦЕМЕНТ, ШИФЕР 8�хв., БЛОКИЗ
РАКУШНИКА КРИМСЬКОГО.

Звет. 095�6140068;
098�4956333.

БРИГАДА СПЕЦIАЛIСТIВ
ВИКОНАЄ

роботи по євроремонту квартир,
офiсiв пiд “ключ”. Будiвництво
котеджiв з “нуля”, даховi та фасаднi
роботи. Зверт,: 095�6140068,
0984956333

ПРОДАЄТЬСЯ ЧЕРВОНЕ
ВИНО (річне)

Тел.: 050 901 57 15

      Продається автобус «ПАЗ»—
3205�07 у доброму стані і «Мерсе�
дес» пасажирський (19 місць).

Тел.: 050 67 28 067.

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РО�
БОТУ бригади спеціалістів
(3�5 чоловік) по комплексно�
му євроремонту та будівниц�
тву котеджів.

Тел.: 095 614 00 68

      Продається “Волга” � 2410 у
хорошому стані. Тел.: 050 10 12 599.

ДО УВАГИ БУХГАЛТЕРІВ!
1. Надаю  бухгалтерські  послуги

юридичним та фізичним  особам.
2.  Підготую  бухгалтера для  ро�

боти на М. П.
3.  Допомога в організації та  ком�

п’ютеризації бухгалтерського об�
ліку на підприємстві.

  Оплата – за домовленістю.
Зверт. по тел 066�838�49�60

     холодильник б/у SAMSUNG,
цвет стальной в отличном состоя�
нии. Цена 2200 грн. Мебель ужго�
родская  б/у 1500 грн. Тел. 099 053
8814.
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1) Продається будинок по вул. Кубанська, пл. 125 м.кв., 6
сот землі,  потребує ремонту, ст. ціна 44000 у.од. тел.
0661543416

2) Продається земельна ділянка 7 сот (14*50) по вул. Чер�
воноармійська, позаду 7 училища,cт ціна 23000 ум.од. тел.
0661543416

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

4) Терміново продається однокімнатна квартира, по вул..�
Грушевського, пл..20м.кв, є автономне опалення,всі комуніка�
ціі.ст.ціна 12000ум.од. можливий  торг.

5) Терміново продається 3 км. квартира пл.58 м.кв., 5 по�
верх по вул. Закарпатська, середній стан, ст. ціна 22000 у.од.
0509425800 можливий торг.

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

7) Продається земельна ділянка 17 сот з нежилим при�
міщенням по вул. Миру, ст. ціна 65000 у.од. тел. 0509425800

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

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

10)Здаються в оренду офісні приміщення по вул. Пушкіна
пішохідна зона ( у дворі )пл. 25 м.кв., або 45 м.кв. 0509425800

11)Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

12)Продається цегляний напів особняк 60 кв.м., 7 сот землі,
що потребує ремонту в  с. Ключарки  при центральній дорозі,
ст. ціна    8500 у.од. тел. 0661543416

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

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

15)Продаються дві земельні ділянки, в Лісарні, біля річки,в
котеджному містечку, по 8.5 сотки,+природоохоронна зона не
менше 15 соток, ціна по домовленості. 0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

Відбір претендентів буде здійснено за ре�
зультатами співбесіди на конкурсній ос�

нові, яка пройде у суботу, 12 квітня в Будинку школярів (вул.Маргітича (Мос�
ковська) в кабінеті №10 на другому поверсі.

Основні вимоги до претендентів: стаж роботи офіціантом, комунікабельність,
охайність, любов до професії, вік та стать не є важливими.

Пропонується хороша платня та кар'єрний ріст.

Довідка за телефоном: 0507854695

ÐÎÁÎÒÀ
ÎÔ²Ö²ÀÍÒÎÌ

у провідному закладі
Мукачева

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

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

�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,
кранiв);

�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення
або ПТУ);

�формувальники  залiзобетонних виробiв;
�рамник (пилорами Р�63);

�рамник стрiчковоє пили;

� токарь
�електрогазозварник  ручного зварювання;

�машинiст  козлового, мостового, баштового кранiв;

�стропальник (посвiдчення);
�iнженер виробничо�планового вiддiлу (освiта – вища,

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

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

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

За довідками звертатися за адресою:
М. Мукачево, вул. Духновича, 105. Тел. 2=15=85,

завод ЗБВіК біля переїзду.
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Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ ïîäîáíà ñîáàêå, êîòîðàÿ ïà÷êàåò òåõ, êîãî áîëüøå âñåõ ëþáèò.Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ ïîäîáíà ñîáàêå, êîòîðàÿ ïà÷êàåò òåõ, êîãî áîëüøå âñåõ ëþáèò.Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ ïîäîáíà ñîáàêå, êîòîðàÿ ïà÷êàåò òåõ, êîãî áîëüøå âñåõ ëþáèò.Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ ïîäîáíà ñîáàêå, êîòîðàÿ ïà÷êàåò òåõ, êîãî áîëüøå âñåõ ëþáèò.Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ ïîäîáíà ñîáàêå, êîòîðàÿ ïà÷êàåò òåõ, êîãî áîëüøå âñåõ ëþáèò.
(Ä. Ñâèôò).(Ä. Ñâèôò).(Ä. Ñâèôò).(Ä. Ñâèôò).(Ä. Ñâèôò).

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 12 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
06.20, 06.40, 07.45, 08.20,
08.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20, 00.30
Êðà¿íà on line. 07.40 Åðà á³çíå-
ñó. 09.00, 21.00, 04.40 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.50 Íå â³ð õóäîìó êó-
õàðþ. 10.25 Óêðà¿íñüêîãî ðîäó.
10.40, 16.20, 19.55 ÃÐÎÌÀÄÑÜ-
ÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10,
18.05, 20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.30, 02.40 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"
52ñ. (1). 13.45, 03.50 Äîðîñë³
³ãðè. 14.45 Euronews. 14.55,
05.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-
íè. 15.50 Â³êíî â Àìåðèêó.
17.30 Ïðî ãîëîâíå. 18.50 ×àñ-
×. 19.00 Ïåðåäâèáîðí³ àã³-
òàö³éí³ ïðîãðàìè êàíäèäàò³â
íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.
21.40, 05.20 Øóñòåð Live.
Áóäí³. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.30 Íà ñëóõó. 00.00
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 06.45,
07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.40, 05.35 "ÒÑÍ".
10.00 "Ø³ñòü êàäð³â". 10.40 Õ/
ô "Æ³íêà, ÿêà ñï³âàº" (1).
12.25, 01.45 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1). 14.35 Õ/
ô "Á³ëèé òèãð". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü" (1). 20.40 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 20.55 "×èñòînews".
21.10 Ò/ñ "Êóðàæ". 22.20
"Ãðîø³". 00.05, 03.25 Ò/ñ "Íà-
ïîëåîí" (1). 05.00 "Òåëåìàãà-
çèí". 05.30 "Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35, 09.20 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 10.00, 12.25, 14.20
Ò/ñ "Òàê äàëåêî, òàê áëèçüêî".
15.15 "Æäè ìåíÿ". 18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Äîðîãà äîäîìó".
00.10 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêèé ç Áå-
âåðë³-Õ³ëëç 3". 02.25 Ìóëüòô-
³ëüìè. 03.50 Ò/ñ "Íà øëÿõó äî
ñåðöÿ"

 ICTV
04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.00 Ñâ³òàíîê. 06.00 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 06.50
Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15, 13.15, 16.15 Ò/ñ
"Äèâåðñàíò. Ê³íåöü â³éíè".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 20.15 Ä³ñòà-
ëî!. 21.20 Ñâîáîäà ñëîâà.
00.20 Õ/ô "×åðâîí³ õâîñòè" (2).
02.35 Ò/ñ "Ê³ñòêè". 03.15 Ò/ñ
"Îô³ñ". 04.00 Ïðî-Ö³êàâå.ua.
04.15 Ôàêòè

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî
ðàíêó".  08.15 "Êîíòðîëüíà
çàêóï³âëÿ". 08.40 "Æèòè çäîðî-
âî!".  09.40 "Ìîäíèé âèðîê".
10.35, 17.40 "²ñòèíà äåñü ïî-
ðó÷".  11.15 "Ñë³ä".  11.50
"Ñïðàâà âàøà...". 12.25 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "×àñ îá³äàòè!".
14.30, 03.00 "Ó íàø ÷àñ". 15.20
"Âîíè òà ìè".  16.10, 00.40
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".  17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 19.00,
23.50 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Äðóãèé ïî-
äèõ". 22.15 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
22.45 "Ïîçíåð".  23.40 Í³÷í³
íîâèíè

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîõîâà-
íà æèâöåì". 06.00, 15.55 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.50, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
08.50, 01.00 Õ/ô "Ïîë³ò ìåòå-
ëèêà"(1). 12.45, 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 13.40 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
13". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.55 Ò/ñ "Îé, ìà-ìî÷-
êè!"(1). 22.35 "Äåòåêòîð áðåõí³
- 5". 23.55 "Îäèí çà âñ³õ". 04.10
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.45 Ò/ñ "Ïåðåêëàäà÷" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.25 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 13.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Õ/ô

ïîëåîí" (1)

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35, 09.20 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 10.00, 12.25, 02.05
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
13". 13.25, 14.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 14.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.35 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Äèâàí äëÿ ñàìîò-
íüîãî ÷îëîâ³êà". 00.25 Õ/ô "48
ãîäèí" (2). 03.45 Ò/ñ "Íà øëÿõó
äî ñåðöÿ"

 ICTV
04.55 Ñâ³òàíîê. 05.55 Ñâîáîäà
ñëîâà. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 09.55 Ò/ñ "Äèâåðñàíò.
Ê³íåöü â³éíè". 12.00, 13.15,
16.15 Ò/ñ "Âîëüô Ìåññ³íã. Òîé,
õòî áà÷èâ êð³çü ÷àñ". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Ò/ñ "Áðèãàäà".
22.25 ×åòâåðòà âåæà-2. 23.20
Õ/ô "Ïðèìàðíèé ãîíùèê" (2).
01.30 Ä/ñ "Çëî÷èíè, ùî ñêîëèõ-
íóëè Áðèòàí³þ". 03.05 Ò/ñ
"Ê³ñòêè". 04.30 Ò/ñ "Îô³ñ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 08.40 "Æèòè çäîðî-
âî!". 09.40 "Ìîäíèé âèðîê".
10.35, 17.40 "²ñòèíà äåñü ïî-
ðó÷". 11.15 "Ñë³ä". 11.50 "Ñïðà-
âà âàøà...". 12.25 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 "×àñ îá³äàòè!". 14.30,
03.00 "Ó íàø ÷àñ". 15.20 "Âîíè
òà ìè". 16.10, 00.40 "Íàîäèíö³
ç óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.05, 02.05 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!". 19.00, 23.50 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Äðóãèé ïîäèõ". 22.15 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 22.45 "Íàðîäíà ìåäè-
öèíà". 23.40 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.25, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!".
07.00, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 08.10 Õ/ô "Ïðè-
ëåòèòü ðàïòîì ÷àð³âíèê"(1).
10.05, 19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 11.05, 00.30
"ÌàñòåðØåô - 3". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Ò/ñ "Îé,
ìà-ìî÷-êè!"(1). 22.35 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 04.25
Í³÷íèé åô³ð

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.10, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
23.30 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ"
(1). 12.00, 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 18.00 Ò/ñ "Ñàø-
êà" (1). 21.00 Ò/ñ "Îñîáèñòà
ñïðàâà" (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ.
03.00 Õ/ô "Ôîðñàæ 4" (2). 04.35
Õ/ô "Â³ää³ëîê. Ñòðàøí³ ëåéòå-
íàíòè" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 06.50 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ "Ëà-
ëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45 Ì/
ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10 Ì/
ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 10.00
ªðàëàø. 11.10, 21.00 Êðà¿íà Ó.
13.30, 22.00 6 êàäð³â. 14.50
Â³òàëüêà. 15.55 Äàéîøü ìîëî-
äüîæ. 17.15, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ"
(1). 18.10, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 19.05 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 00.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-
òóá'à. 00.55 Ìåæäó íàìè. 01.40
Ì³íÿþ æ³íêó 3. 02.25 Ò/ñ "Áå-
âåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³-
ííÿ" (2). 03.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
10:55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð).
11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 14.45 -
Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äîêóìåí-

Åðà á³çíåñó. 09.00, 21.00,
04.40 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.55,
18.50 ×àñ-×. 10.05 Áëèæ÷å äî
íàðîäó. 10.45 Êîðäîí äåðæà-
âè. 11.00, 16.30, 19.55 ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.10, 18.05, 20.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.30, 02.40 Ò/ñ "ÌîíòåÊ-
ð³ñòî" 55ñ. (1). 13.45 "Íàäâå÷-
³ð 'ÿ"  ç Ò.  Ùåðáàòþê. 14.45
Euronews. 14.55, 05.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò.  Àãðîñåêòîð. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè.
15.50 Ðîÿëü â êóùàõ. 17.30
Ïðî ãîëîâíå. 19.00 Ïåðåäâè-
áîðí³  àã ³òàö³éí³  ïðîãðàìè
êàíäèäàò³â íà ïîñò Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè. 21.35, 05.20 Øóñ-
òåð Live. Áóäí³. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.30 Íà ñëóõó.
00.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ

     Êàíàë «1+1»
06.30, 20.40 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.40, 05.30
"ÒÑÍ". 10.00 "Êðàñóíÿ çà 12
ãîäèí - 2". 11.05 "Ñ³ìåéí³ ìå-
ëîäðàìè - 3". 12.05, 01.45 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà"
(1). 14.25, 21.10 Ò/ñ "Êóðàæ".
15.35 Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ôàòìàãþëü" (1). 20.55
"×èñòînews". 22.20 Ä/ô "Æ³íî÷³
îáëè÷÷ÿ ðåâîëþö³¿". 00.05,
03.25 Ò/ñ "Íàïîëåîí" (1). 05.00
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35, 09.20 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 10.00, 12.25, 14.20
Ò/ñ "Êðèâå äçåðêàëî äóø³".
14.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 15.50
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 16.45 "Ñ³ìåé-
íèé ñóä". 18.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
03.20 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Íå øêîäóþ, íå êëè÷ó, íå ïëà-
÷ó". 00.35 Õ/ô "Çîëîòà äèòèíà".
02.00 Ìóëüòô³ëüìè. 03.50 Ò/ñ
"Íà øëÿõó äî ñåðöÿ"

 ICTV
05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
08.00 Ç³ðêà YouTube. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Ä³ñòàëî!.
10.15 Ò/ñ "Íà áåç³ìåíí³é âè-
ñîò³". 12.30, 13.15, 16.15, 20.20
Ò/ñ "Áðèãàäà". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 16.30 Ò/ñ "Áðàòà-
íè-2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 22.25
Êëàí. 23.20 Õ/ô "Ïîâ³òðÿíà â'ÿç-
íèöÿ" (2). 01.35 Ä/ñ "Çëî÷èíè,
ùî ñêîëèõíóëè Áðèòàí³þ".
03.10 Ò/ñ "Ê³ñòêè". 04.35 Ò/ñ
"Îô³ñ". 04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 04.45 Ôàêòè

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 08.40 "Æèòè çäîðî-
âî!". 09.40 "Ìîäíèé âèðîê".
10.35, 17.40 "²ñòèíà äåñü ïî-
ðó÷". 11.15 "Ñë³ä". 11.50 "Ñïðà-
âà âàøà...". 12.25 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 "×àñ îá³äàòè!". 14.30,
03.00 "Ó íàø ÷àñ". 15.20 "Âîíè
òà ìè". 16.10, 00.40 "Íàîäèíö³
ç óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.05, 02.05 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!". 19.00, 23.45 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Äðóãèé ïîäèõ". 22.15 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 22.45 "Ïðîòè íî÷³".
23.35 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Æîðñòîê³
³ãðè". 06.25, 15.55 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.15, 18.30 "Íåéìîâ-
³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.25
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïîêàðàí³ çà
ðîëü". 10.20 Õ/ô "Êîëüº äëÿ
Ñí³ãîâî¿ Áàáè"(1). 12.15, 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 13.10, 00.30 "ÌàñòåðØåô
- 3". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.55 Ò/ñ "Îé, ìà-ìî÷-
êè!"(1). 22.35 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà". 02.45 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 12.50 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 13.50, 15.20,
17.10, 22.05 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 23.30 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïî-
âåðíåííÿ" (1). 12.00 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 18.00 Ò/ñ
"Ñàøêà" (1). 19.55 Ôóòáîë. Êó-
áîê Óêðà¿íè. Ô³íàë. 23.00 Ïîä³¿

"Êóäè çíèêàº ëþáîâ" (1). 12.00
Ò/ñ "ÎÑÀ" (1). 18.00 Ò/ñ "Ñàø-
êà" (1). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Îñîáèñòà
ñïðàâà" (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.30 Õ/ô "Ôîðñàæ 4" (2). 01.35
Õ/ô "×àê ³ Ëàðð³: Çàïàëüíå âå-
ñ³ëëÿ" (2). 04.10 Ò/ñ "Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ" (1). 05.40 Ñð³áíèé
àïåëüñèí

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 06.50 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ "Ëàëà-
ëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45 Ì/ñ
"Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10 Ì/ô
"Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 10.00 ªðà-
ëàø. 11.10 Îäíà çà âñ³õ. 13.30,
22.00 6 êàäð³â. 14.50 Â³òàëüêà.
15.55 Äàéîøü ìîëîäüîæ. 17.15,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.10,
23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 19.05
Ðîçñì³øè êîì³êà. 21.00 Êðà¿íà
Ó. 00.00 Äóðíºâ+1. 00.25 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.55 Ìåæäó
íàìè. 01.40 Ì³íÿþ æ³íêó 3.
02.25 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ" (2). 03.55 Ç íî÷³
äî ðàíêó

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 12.25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 14:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Òåëåñåð³àë.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì. 17.50
- Ìóëüòô³ëüì. 18.15 - Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19.25 -  "Ñïîðò
×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 21:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 21.55 - " Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Òåëåñåð³àë. 22:50 - Òåëåñåð³-
àë. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.50, 06.35 Kids Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 09.55, 19.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 08.55, 17.00 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 12.30 Õ/
ô "13 äðóç³â Îóøåíà". 14.45 Õ/
ô "²ëþç³ÿ îáìàíó". 18.00, 01.45
Ðåïîðòåð. 18.20, 03.40 Àáçàö!.
20.00 Ðåâ³çîð. 22.45 Ñòðàñò³ çà
Ðåâ³çîðîì. 00.15 Ïåäàí-Ïðèòó-
ëà øîó. 01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 01.55, 02.50, 03.10 Çîíà
íî÷³. 02.00 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ.
02.55 Ñ.Ïàðàäæàíîâ. Â³äêëàäå-
íà ïðåì'ºðà. 03.15 25-é êàäð.
04.20 Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà ìàìà

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 13 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25,
00.30 Êðà¿íà on line. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 09.00, 21.00, 04.40
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.55, 18.50 ×àñ-
×. 10.05 Ñâ³òëî. 10.40, 16.25,
19.55 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ-
×ÅÍÍß. 12.10, 18.05, 20.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30, 02.40 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" 53ñ. (1). 13.40 Ä/
ô "Âàñèëü Ñòóñ. Ôåíîìåí ñó-
òîê". 14.45 Euronews. 14.55,
05.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-
íè. 15.50 Íàø ñïîðò. Âàëåð³é
Ëîáàíîâñüêèé. 17.30 Ïðî ãî-
ëîâíå. 19.00 Ïåðåäâèáîðí³ àã³-
òàö³éí³ ïðîãðàìè êàíäèäàò³â íà
ïîñò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.
21.40, 05.20 Øóñòåð Live. Áóäí³.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.30 Íà
ñëóõó. 00.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ

Êàíàë «1+1»
06.30, 20.40 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.50, 05.35
"ÒÑÍ". 10.00 "Êðàñóíÿ çà 12
ãîäèí - 2". 11.00 "Ñ³ìåéí³ ìå-
ëîäðàìè - 3". 12.00, 01.55 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà"
(1). 14.25, 21.10 Ò/ñ "Êóðàæ".
15.35 Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ôàòìàãþëü" (1). 20.55
"×èñòînews". 22.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 9". 00.15, 03.25 Ò/ñ "Íà-

03.00 "Ó íàø ÷àñ". 15.20 "Âîíè
òà ìè". 16.10, 00.35 "Íàîäèíö³
ç óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.05, 02.05 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!". 19.00, 23.40 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.45 Ò/ñ
"Äðóãèé ïîäèõ". 22.30 "Ïîë³òè-
êà". 23.30 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. Ùîäåí-
íèê ìîº¿ ñìåðò³". 06.10, 15.55
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.00, 18.30
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïðîêëÿò³
íàãîðîäàìè". 10.05, 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 11.00, 00.30 "ÌàñòåðØåô
- 3". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.55 Ò/ñ "Îé, ìà-ìî÷-
êè!"(1). 22.35 "Õàòà íà òàòà".
04.30 Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).

07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.30 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.10, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
00.00 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåðíåí-
íÿ" (1). 12.00, 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 18.00 Ò/ñ
"Ñàøêà" (1). 20.20 Ò/ñ "Îñî-
áèñòà ñïðàâà" (1). 21.30 Ôóò-
áîë. ËÅ ÓªÔÀ. Ô³íàë "Áåíô³-
êà" (Ë³ñàáîí) - "Ñåâ³ëüÿ" (Ñå-
â³ëüÿ). 03.15 Ò/ñ "Óñï³õ 1" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 06.50 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ "Ëà-
ëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45 Ì/
ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10 Ì/
ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 10.00
ªðàëàø. 11.10 Îäíà çà âñ³õ.
13.30, 22.00 6 êàäð³â. 14.50
Â³òàëüêà. 15.55 Äàéîøü ìîëî-
äüîæ. 17.15, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ"
(1). 18.10, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 19.05 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 21.00 Êðà¿íà Ó. 00.00 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.55 Ìåæ-
äó íàìè. 01.40 Ì³íÿþ æ³íêó 3.
02.25 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ" (2). 03.55 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 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë . 14:00
-  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 14.45 -
Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 17.50 -  Ìóëüòô³ëüì. 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 - "Ìàºø ïðàâî" . 20.45 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 -  "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 22.50 - Òåëåñåð³àë.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.50, 06.35 Kids Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ".
07.00 Ï³äéîì. 08.00, 09.55,
19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 09.00,
17.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 15.00 Ò/ñ "Â³îëåòà". 16.00
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 18.00,
02.30 Ðåïîðòåð. 18.20, 00.05
Àáçàö!. 22.00 Çàêîâàí³. 23.05
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 01.00 Õ/
ô "Âñå íàâïàêè". 02.35 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.40, 03.45,
04.05 Çîíà íî÷³ .  02.45 Óê-
ðà¿íö³  Íàä³ÿ 1÷.  03.50 Ìîÿ
àäðåñà - Ñîëîâêè. Íå âäàðòå
æ³íêó íàâ³òü êâ³òêîþ. 04.10 25-
é êàäð. 04.35 Çäðàñòóéòå, ÿ
âàøà ìàìà

×ÅÒÂÅÐ, 15 ÒÐÀÂÍß
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07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25,
00.30 Êðà¿íà on l ine.  07.40

òàëüíèé ñåð³àë. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 17.50 -  Ìóëüòô³ëüì. 18:15
-  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22.00 - Òåëåñåð³-
àë. 22.50 - Òåëåñåð³àë . 23:40 -
Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.50, 06.35 Kids Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 19.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 09.00, 17.00 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 09.55 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.00 Ò/ñ
"Â³îëåòà". 16.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 18.00, 02.35 Ðåïîðòåð.
18.20, 00.05 Àáçàö!. 22.00 Çà-
êîâàí³. 01.05 Õ/ô "Íàö³îíàëü-
íèé ãîëüô ³ ìîëîêîñîñè".
02.40, 03.05, 03.50 Çîíà íî÷³.
02.45 Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàð-
òèíè. 03.10 Çèìà íàä³¿. 03.30
Æàð-ïòèöÿ. 03.55 25-é êàäð.
04.25 Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà ìàìà

ÑÅÐÅÄÀ, 14 ÒÐÀÂÍß
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09.00, 21.00, 04.40 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.50, 18.50 ×àñ-×. 10.00
Âêëþ÷åííÿ ç Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè. 10.15 Êíèãà.ua. 10.50,
16.25, 19.55 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10, 18.05,
20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30, 02.40
Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 54ñ. (1).
13.40, 03.45 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?.
14.10 Øëÿõ äî ×åìï³îíàòó ñâ³òó
FIFA 2014. Áðàçèë³ÿ. 14.45
Euronews. 14.55, 05.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè. 15.50
×åìï³îíàòó ñâ³òó ç ôóòáîëó
2014. Ùîäåííèê FIFA. 17.30
Ïðî ãîëîâíå. 19.00 Ïåðåäâè-
áîðí³ àã³òàö³éí³ ïðîãðàìè êàí-
äèäàò³â íà ïîñò Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè. 21.40, 05.20 Øóñòåð
Live. Áóäí³. 22.50 Ìåãàëîò.
22.55 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.30 Íà
ñëóõó. 00.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.

Êàíàë «1+1»
06.30, 20.40 "Ñåêðåòí³ ìàòåð-
³àëè". 06.45, 07.10, 08.05,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00,
08.00, 09.00, 19.30, 23.50,
05.35 "ÒÑÍ". 10.00 "Êðàñóíÿ çà
12 ãîäèí - 2". 11.00 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 3". 12.00, 01.55
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà" (1). 14.30, 21.10 Ò/ñ "Êó-
ðàæ". 15.40 Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10
Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1). 20.55
"×èñòînews". 22.20 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ - 3". 00.15, 03.30 Ò/ñ
"Íàïîëåîí" (1)

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35, 09.20 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 10.00, 12.25, 14.20
Ò/ñ "Äèâàí äëÿ ñàìîòíüîãî ÷î-
ëîâ³êà". 14.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 15.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
16.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 03.15 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Êðèâå äçåðêà-
ëî äóø³". 00.20 Õ/ô "²íø³ 48
ãîäèí" (2). 02.00 Ìóëüòô³ëüìè.
03.45 Ò/ñ "Íà øëÿõó äî ñåðöÿ"

 ICTV
05.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.05 Ôàêòè. 05.45 Ñâ³òàíîê.
06.50, 09.55, 13.15, 16.15 Ò/ñ
"Âîëüô Ìåññ³íã. Òîé, õòî áà-
÷èâ êð³çü ÷àñ". 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Ò/ñ "Áðèãàäà".
22.25 Êðèì³íàëüíà Óêðà¿íà.
23.25 Õ/ô "Ïðèìàðíèé ãîíùèê-
2. Äóõ ïîìñòè" (2). 01.15 Ä/ñ
"Çëî÷èíè, ùî ñêîëèõíóëè Áðè-
òàí³þ". 02.55 Ò/ñ "Ê³ñòêè".
04.20 Ò/ñ "Îô³ñ". 04.45 Ôàêòè

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 08.40 "Æèòè çäîðî-
âî!". 09.40 "Ìîäíèé âèðîê".
10.35, 17.40 "²ñòèíà äåñü ïî-
ðó÷". 11.15 "Ñë³ä". 11.50 "Ñïðà-
âà âàøà...". 12.25 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 "×àñ îá³äàòè!". 14.30,
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

²Ç ÇÎËÎÒÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Ö³º¿ ñóáîòè  ïîëóäåíü â³êó  ó ðîçêâ³ò³  äóõîâíèõ ³

ô³çè÷íèõ ñèë â³äçíà÷àòèìå  ãîëîâíèé  ñïåö³àë³ñò  Óï-
ðàâë³ííÿ  ïåíñ³éíîãî ôîíäó  ïî ì³ñòó Ìóêà÷åâó ³ Ìó-
êà÷³âñüêîìó ðàéîíó

Ìàð³ÿ  Ôåäîð³âíà  ÑÓÕÀÍ.
Â³ä óñ³º¿ äóø³  áàæàºìî  íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ ³ îïòè-

ì³çìó, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äóøåâíîãî òåïëà ³ ñ³ìåéíî-
ãî çàòèøêó, ñïðàâæíüîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ. Äîñòàòêó
³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, íîâèõ ïë³äíèõ óñï³õ³â
ó Âàø³é òàê ïîòð³áí³é ëþäÿì ñïðàâ³.

Õàé ùàñòÿ  ïðèõîäèòü
³ ëëºòüñÿ ð³êîþ,

Õàé  ãîðå îáõîäèòü
çàâæäè ñòîðîíîþ,

Õàé äîëÿ äàðóº  Âàì äîâã³  ë³òà,
À â ñåðö³ çàâæäè

õàé æèâå äîáðîòà.
Ç ëþáîâ’þ ³ ïîâàãîþ –

ð³äí³ òà áàãàòî÷èñëåíí³  äðóç³.

18:10 - 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 - Ïðîãðàìà
"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 - Òåëåñåð³àë . 22:55 -
Òåëåñåð³àë. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.50, 06.35 Kids Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 09.55, 19.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 09.00, 17.00 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 15.00 Ò/

ñ "Â³îëåòà". 16.00 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 18.00, 01.50 Ðåïîð-
òåð. 18.20, 01.55 Àáçàö!. 22.30
Õ/ô "Äóæå ñòðàøíå ê³íî" (2).
00.20 Õ/ô "Ë³òí³ ³ãðè" (2).
02.35, 03.00, 04.00, 05.10 Çîíà
íî÷³. 02.40 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ.
03.05 Íàéêðàù³... Ñåðåä ïîâè-
òóõ. 03.15 Çåìö³. 03.30 ×è ïî-
âåðíåòüñÿ ë³êàð?. 03.45 Áëà-
ãîä³éíà ìåäèöèíà. 04.05 Õòî
ãî¿â ðàíè êîçàêàì?. 04.15 Ð³äí³
ñò³íè. 04.30 Â³í âðÿòóâàâ íàñ
â³ä ÷óìè. 04.45 Ïîðòðåò, íàïè-
ñàíèé ãëèáèíîþ. 05.15 25-é
êàäð

ÑÓÁÎÒÀ, 17 ÒÐÀÂÍß
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06.30 Íà ñëóõó. 07.00 Øóñòåð
LIVE. 10.50 Êðîê äî ç³ðîê.
11.40, 17.50 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅ-
ËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.45 Êàðàîêå
äëÿ äîðîñëèõ. 13.50 Ìîìåíòè
æèòòÿ. 14.50 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîð-
äîíà. 16.05 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà "ß - óêðà¿íåöü". 19.00 Íà-
ö³îíàëüí³ äåáàòè. 20.40 Óêðà¿-
íñüêèé àêöåíò. 21.00, 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.40 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò. 21.50 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 22.50 Ìåãàëîò. 22.55
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.35 Õ/ô
"Êîëè äåðåâà áóëè âåëèêèìè".
01.45 "Íàùàäêè" ç Í. Ðèá÷èíñü-
êîþ òà Ê. Ãíàòåíêîì. 02.30 Ä/ô
"Ïðåçèäåíòñòâî äëÿ Àìåðèêè.
Ñïîñ³á çàñòîñóâàííÿ". 03.25
Óêðà¿íñüêîãî ðîäó. 03.40 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ

Êàíàë «1+1»
06.00, 19.30 "ÒÑÍ". 07.00 "Õòî
òàì?". 08.05, 08.30 Ì/ñ "Ãóô³
òà éîãî êîìàíäà" (1). 08.50
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.45, 10.55,
12.00, 13.10 Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1).
14.20 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2014".
16.20 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà - 5". 20.15
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿. Ö³íà çðà-
äè". 21.20 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë
2014". 23.50 Õ/ô "Õàéòàðìà".
01.20, 04.10 Õ/ô "Ïîìñòà íå-
ìîâëÿò³" (3). 02.35 Õ/ô "Çåìëÿ
âàìï³ð³â" (3). 05.30 "Òåëåìàãà-
çèí"

IÍÒÅÐ
06.20, 02.40 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ
"Ñâÿòîãî Ëóêè". 08.00 "Øêîëà
äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
08.25, 16.05 "Þðìàëà 2013".
09.30 Íîâèíè. 11.00 "Îáåðåæ-
íî:) Ä³òè!". 12.05 Õ/ô "Îïåðà-
ö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðè-

äíÿ. 03.10 Ò/ñ "Óñï³õ 1" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 06.50 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ "Ëà-
ëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45
Ì/ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10
Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1).
10.00 ªðàëàø. 11.10, 21.00
Êðà¿íà Ó. 13.30, 22.00 6 êàäð³â.
14.50 Â³òàëüêà. 15.55 Äàéîøü
ìîëîäüîæ. 17.15, 20.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ" (1). 18.10, 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 19.05 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 00.00 Íàäòî ãðóáî
äëÿ Þ-òóá'à. 00.55 Ìåæäó
íàìè. 01.40 Ì³íÿþ æ³íêó 3.
02.25 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ" (2). 03.55 Ç
íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîðò
×àñ" (ïîâòîð). 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 11:50 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðàâî".
13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ"
(ïîâòîð). 14:00 - Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:45 -  Òåëåñåð³àë.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 17:50 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:15 - Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 -  Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Òåëåñåð³àë. 22:50 - Òå-
ëåñåð³àë. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.50, 06.35 Kids Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ".
07.00 Ï³äéîì. 08.00, 09.55,
19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 09.00,
17.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 15.00 Ò/ñ "Â³îëåòà". 16.00
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 18.00,
02.35 Ðåïîðòåð. 18.20, 00.05
Àáçàö!. 22.00 Çàêîâàí³. 23.05
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 01.00 Õ/
ô "Äæî ïðîòè âóëêàíà". 02.40,
04.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.45, 03.50 Çîíà íî÷³. 02.50
Ï³ä çíàêîì ëèõà. 03.30 Ïîâà-
æàéòå ìàéñòð³â çàìîëîäó.
03.55 25-é êàäð. 04.20 Çäðàñ-
òóéòå, ÿ âàøà ìàìà
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07.40 Åðà á³çíåñó. 09.00,
21.00, 05.35 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.55 ×àñ-×. 10.05 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.45,
17.00 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ-
×ÅÍÍß. 12.10, 18.05 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.30, 02.55 Ò/ñ "ÌîíòåÊ-
ð³ñòî" 56ñ. (1). 13.45, 04.15
Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 14.45
Euronews. 14.55, 05.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15 Áðèô³íã
Êàáì³íó Óêðà¿íè. 15.45 Ìóçè÷-
íà àêàäåì³ÿ. ªâðîáà÷åííÿ.
19.00 Íàö³îíàëüí³ äåáàòè.
20.30, 21.25 Øóñòåð LIVE.
00.00 Ï³äñóìêè. 00.30 Íà ñëó-
õó. 01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóí-
äà óäà÷³. 01.25 Õ³ò-ïàðàä "Íà-
ö³îíàëüíà äâàäöÿòêà". 04.00
Ñâ³ò íàâêîëî íàñ

   Êàíàë «1+1»
06.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30 "ÒÑÍ". 10.00 "Êðà-
ñóíÿ çà 12 ãîäèí - 2". 11.05
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 12.05,
03.35 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà" (1). 14.25 Ò/ñ "Êó-
ðàæ". 15.35 Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1).
16.45, 05.15 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1).
20.30 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2014".
22.25 "Â ìåðåæ³". 23.30 Õ/ô
"Ìåëàíõîë³ÿ" (2). 02.00 Õ/ô
"Çåìëÿ âàìï³ð³â" (3). 05.40 "Òå-
ëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35, 09.20 "Ðàíîê ç

²ÍÒÅÐîì". 10.00, 12.25, 14.20
Ò/ñ "Íå øêîäóþ, íå êëè÷ó, íå
ïëà÷ó". 14.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 15.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
16.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 04.10 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Ñ³ëüñüêà ³ñòî-
ð³ÿ". 00.35 Ä/ô "Âñòàâàé ÿê
îäèí". 01.00 Õ/ô "Ïî¿çäêà äî
Àìåðèêè". 03.00 Ìóëüòô³ëüìè.
04.40 Ò/ñ "Íà øëÿõó äî ñåðöÿ"

 ICTV
05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
08.00 Ç³ðêà YouTube. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.20 Êðèì³íàëü-
íà Óêðà¿íà. 10.20 Ò/ñ "Íà áåç-
³ìåíí³é âèñîò³". 12.30, 13.15,
16.15, 20.20 Ò/ñ "Áðèãàäà".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
16.30 Ò/ñ "Áðàòàíè-2". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 23.30 Õ/ô "Ãî-
ëîäíèé êðîëèê àòàêóº" (2).
01.35 Õ/ô "8 ì³ë³ìåòð³â" (2).
03.30 Ò/ñ "Ê³ñòêè". 04.15 Ò/ñ
"Îô³ñ". 04.35 Ïðî-Ö³êàâå.ua

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.40
"Ìîäíèé âèðîê". 10.35, 17.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 11.15
"Ñë³ä". 11.50 "Ñïðàâà
âàøà...". 12.25 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.00 ²íø³ íîâè-
íè. 13.20 "×àñ îá³äàòè!".
14.30 "Ó íàø ÷àñ". 15.20 "Âîíè
òà ìè". 16.05 "×åêàé íà
ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.05 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 19.00
"Ïîëå ÷óäåñ". 20.00 "×àñ".
20.30 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³".
22.00 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 22.45
Õ/ô "Çèìîâèé âå÷³ð ó Ãàãðàõ".
00.15 Õ/ô "Â³éíà áîã³â: Áåç-
ñìåðòí³". 01.55 Õ/ô "Äóøà".
03.25 "Äîêè âñ³ âäîìà"

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Çàáîðî-
íåíå êîõàííÿ". 06.20 Õ/ô
"Àìåðèêàíñüêà äî÷êà"(1).
08.10, 19.00 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.35 Õ/ô
"Íà êðàé ñâ³òó"(1). 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.50
"Õîëîñòÿê - 4". 00.40 Õ/ô
"Êîëüº äëÿ Ñí³ãîâî¿ Áàáè"(1).
02.15 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 12.50 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 13.50, 15.20,
17.10, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 23.30 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïî-
âåðíåííÿ" (1). 12.00 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 18.00 Ò/ñ
"Ñàøêà" (1). 19.45, 05.10 Ìàé-
äàí. Òî÷êà â³äë³êó. 23.00 Ïîä³¿
äíÿ. 03.45 Ò/ñ "Óñï³õ 1" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 06.50 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ "Ëà-
ëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45
Ì/ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10
Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1).
10.00 ªðàëàø. 11.10, 14.50
Â³òàëüêà. 13.30, 22.00 6
êàäð³â. 15.55 Äàéîøü ìîëîäü-
îæ. 17.15, 19.05 Ðîçñì³øè êî-
ì³êà. 18.10, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 20.00 Õ/ô "Ëþäè ²êñ.
Ïî÷àòîê. Ðîñîìàõà" (2). 00.00
Õ/ô "Ï³ðàíü¿ 3DD" (3). 01.20
Ìåæäó íàìè. 02.25 Ò/ñ "Êðåì"
(1). 03.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 12.00 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14.00 -
Ïðîãðàìà " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 14:45 -  Òåëåñåð³àë.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 17.50 - Ìóëüòô³ëüì.

êà". 14.05 Õ/ô "Ë³ñîâå îçåðî".
18.00, 20.35 Ò/ñ "Òàòî äëÿ
Ñîô³¿". 20.00, 02.05 "Ïîäðî-
áèö³". 22.35 Ò/ñ "Âèð ÷óæèõ áà-
æàíü". 04.10 Ìóëüòô³ëüìè

ICTV
04.55 Ôàêòè. 05.40 Ñâ³òàíîê.
06.40 Õ/ô "Ñïîâ³äü ëþäèíè-
íåâèäèìêè". 08.30 Ç³ðêà
YouTube. 09.45 Äà÷à. 10.10 Õ/
ô "Îô³öåðè". 12.25, 13.15 Ò/ñ
"Íà áåç³ìåíí³é âèñîò³". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 16.50, 20.10 Ò/ñ
"Îïåðàö³ÿ "Ãîðãîíà". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 22.05
Õ/ô "Â³éíà áîã³â. Áåçñìåðòí³"
(2). 00.10 Õ/ô "Ëèñòîíîøà" (2).
03.15 Õ/ô "Ëîâåöü ñí³â" (2)

ÎÐÒ
04.30, 05.10 Õ/ô "Ä³ëîâ³ ëþäè".
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
06.00 Õ/ô "Çíàéòè ³ çíåøêîäè-
òè". 07.25 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþá-
ëåíà!". 08.00 "Ðîçóìíèö³ é ðî-
çóìíèêè". 08.45 "Ñëîâî ïàñòè-
ðÿ". 09.15 "Ñìàê". 09.50 "Ñì³øà-
ðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 10.00 "Ðî-
ìàí Êàðöåâ. "Â÷îðà ìàëåíüê³,
àëå ïî òðè...". 11.15 "²äåàëü-
íèé ðåìîíò". 12.00 Õ/ô "Íå-
ï³ääàòëèâ³". 13.20 "Ìàðèíà
Íåºëîâà. "Íå ïèòàéòå ìåíå ïðî
ðîìàíè". 14.15 Õ/ô "Òè ó ìåíå
îäíà". 15.55, 17.15 Ô³ë³ï Ê³ðêî-
ðîâ. "²íøèé". 17.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 18.25 "Óãàäàé ìåëîä³þ".
19.00 "Ïî÷óòòÿ ãóìîðó". 20.00
"×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 22.00 "Íîâåíüê³". 22.35
"Ùî? Äå? Êîëè?". 23.45 Õ/ô
"Á³ëà í³÷, í³æíà í³÷...". 01.25 Õ/
ô "Ì³é êîõàíèé êëîóí". 02.50
Õ/ô "Áëèçüêà äàëå÷³íü"

ÑÒÁ
06.20 Õ/ô "Îäðóæåííÿ
Áàëüçàì³íîâà"(1). 08.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.45
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
12.45 "Õîëîñòÿê - 4". 17.00
"Õàòà íà òàòà". 19.00 "Óêðà¿íà
ìàº òàëàíò!-6". 21.15 "Ìîÿ
ïðàâäà Çâàæèòèñÿ íà
áàòüê³âñòâî". 22.30 "Óêðà¿íà
ìàº òàëàíò!-6" Ï³äñóìêè
ãîëîñóâàííÿ. 22.55 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 5". 00.00 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà". 01.45 Õ/ô "ÑÌÅÐØ,
"Ëèñÿ÷à íîðà"(1). 04.10 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.35 Ïîä³¿. 07.10,
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00, 05.15
Õ/ô "Äóåëü" (1). 13.00 Ò/ñ "Çâå-
äåíà ñåñòðà" (1). 17.00, 19.40
Ò/ñ "Ë³êàðêà" (1). 21.30 Õ/ô
"Ôîðìóëà ùàñòÿ" (1). 23.30 Ò/ñ
"Îñîáèñòà ñïðàâà" (1). 04.15
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ

Ò Å Ò
06.00 Õ/ô "Â ïîøóêàõ êàï³òà-
íà Ãðàíòà" (1). 07.30 Áàéäèê³-
âêà. 08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä,
Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.35 Ì/ô
"Ïðèãîäè êðèõ³òêè Ïàðîâîçèêà"
(1). 11.55 Õ/ô "Íà çîëîòîìó
êðèëüö³ ñèä³ëè" (1). 13.10 Ì/ô
"Àåðîòà÷êè" (1). 14.30 Ïàíÿí-

êà-ñåëÿíêà. 16.10 Õ/ô "Çàïàñ-
íèé ïëàí" (1). 18.05 Õ/ô "Ëþäè
²êñ. Ïî÷àòîê. Ðîñîìàõà" (2).
20.05 Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 22.45 Óðàëüñê³
ïåëüìåí³. 00.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³
ìåðö³" (3). 01.40 Õ/ô "Ï³ðàíü¿
3DD" (3). 02.50 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
8:30 - Íîâèíè "×àñ". 9:05 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 - ïðîãðàìà "Ô³òíåñ-ðàíîê
äëÿ ïàíÿíîê". 9:30 -
Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íîâèíè
"×àñ". 10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðàìà "Òî÷-
êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 12:25 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 -  Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 18.30 - ïðîãðà-
ìà "Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 19:00
- Íîâèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20:05 -  Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05 -
Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 -
Õóäîæí³é ô³ëüì . 01:20 - Í³÷ ç
Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.40 Ì/ñ "Ìèñëèâö³ çà ïðèâè-
äàìè". 06.25 Ì/ñ "Äàê Äîä-
æåðñ". 07.30, 10.00 Ðåâ³çîð.
12.50 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì.
14.10 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.20 Ì/
ô "Ðàòàòóé". 20.30 Õ/ô "Ãîä-
çèëëà". 23.15 ÏÏØ. 01.00 Õ/ô
"Ëàñêàâî ïðîñèìî äî Ëåéê-
âüþ" (2). 03.10, 04.15, 04.40
Çîíà íî÷³. 03.20 Ðîçêâ³ò óêðà¿-
íñüêîãî ê³íî. 04.20 Ìîÿ àäðå-
ñà - Ñîëîâêè. Ïàñòêà. 04.45 25-
é êàäð. 05.10 Êàáð³îË³òî

ÍÅÄ²Ëß, 18 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00,  07.00,  08.50,  09.00,
15.40,  17.25,  20.55,  23.55
Ïîãîäà. 06.05 Ñâ³ò ïðàâîñëà-
â'ÿ. 06.35 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
07.05 Õ/ô "Êîëè äåðåâà áóëè
âåëèêèìè". 09.10 Øåô-êóõàð
êðà¿íè.  10.25,  17.40 ÃÐÎ-
ÌÀ ÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
11.40 Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê.
12.10 Àðì³ÿ. 12.40 Ä/ô "×åñ-
íî æèòè ³ ÷åñíî ïîìåðòè. ²ãó-
ìåíÿ Éîñèôà Â³òåð". 13.45 ßê
Âàøå çäîðîâ'ÿ?. 14.40 Â ãîñ-
òÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 16.00 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 16.55 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Òèæäåíü. 19.00 Íàö³î-
íàëüí³ äåáàòè. 21.00, 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ.  21.35,  03.50
Ôîëüê-music .  22.55 Òð³éêà,
Êåíî,  Ìàêñèìà.  23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.30 Êðà¿-
íà on line. 00.00 Òîê-øîó "Äðó-
æèíà". 01.45 Ä/ô "Ì³ñöå ïà-
ì'ÿò ³  -  Áèê ³âíÿ" .  02.25 Ä/ô
"Îñòàíí³é íàïèñ" .  03.15
Áëèæ÷å äî íàðîäó.  04.55
ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ!!!

 Êàíàë «1+1»
06.00, 03.45 Õ/ô "Ìóæèêè!" (1).
07.35, 09.00 Ìóëüòô³ëüì (1).
08.10, 08.35 Ì/ñ "Ãóô³ òà éîãî
êîìàíäà" (1). 09.30 Ä/ô "Æ³íî÷³
îáëè÷÷ÿ ðåâîëþö³¿". 10.40
"ÒÑÍ". 11.25 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
5: ²íäîíåç³ÿ". 12.40 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿. Ö³íà çðàäè". 13.45 Õ/
ô "Õàéòàðìà". 15.30 Õ/ô
"Òðàâà ï³ä ñí³ãîì" (1). 19.30
"ÒÑÍ-Òèæäåíü". 21.00 "Ãîëîñ
êðà¿íè 4. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ".
00.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 01.15
"Ùî? äå? êîëè?". 02.15 Õ/ô
"Ìîëîäèé ³ íåâèííèé". 05.15
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
06.00 Ò/ñ "Âèð ÷óæèõ áàæàíü".
09.30 "Íåä³ëüí³ íîâèíè". 10.00
Ò/ñ "Ñ³ëüñüêà ³ñòîð³ÿ". 14.05 Ò/
ñ "Òàòî äëÿ Ñîô³¿". 18.00,
21.40 Ò/ñ "Òè çàïëàòèø çà
âñå". 20.00, 01.20 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 23.30 Õ/ô "Çäèâóé
ìåíå" (2). 02.50 Õ/ô "Îïåðà-
ö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðè-
êà". 04.25 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
05.20 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.55 Õ/ô "Ïîøèðåííÿ â³ðóñó".
08.40 Äà÷à. 09.05 Êëàí. 10.00,
13.15 Ò/ñ "Â³äðèâ". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.

20.20 Õ/ô "Ãí³â Òèòàí³â". 22.15
Õ/ô "Áèòâà Òèòàí³â" (2). 00.15
Õ/ô "Â³éíà áîã³â. Áåçñìåðòí³"
(2). 02.10 Õ/ô "Äîêàç æèòòÿ" (2)

ÎÐÒ
04.35, 05.10 Õ/ô "Á³ëÿ ñàìîãî
×îðíîãî ìîðÿ". 05.00, 09.00,
11.00 Íîâèíè. 06.00 Õ/ô "Ë³êè
ïðîòè ñòðàõó". 07.35 "Àðì³éñü-
êèé ìàãàçèí". 08.00 "Çäîðîâ'ÿ".
09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.30
"Äîêè âñ³ âäîìà". 10.15 "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä". 10.30 "Ôàçåí-
äà". 11.15 "Âåñ³ëüíèé ïåðåïî-
ëîõ". 12.05 "Ïîëþâàííÿ íà
ï³äáîðàõ". 13.05 Õ/ô "Æåíÿ,
Æåíå÷êà ³ "Êàòþøà". 14.30
"Â³òàë³é Ñîëîì³í. Ì³æ Âàòñî-
íîì ³ "Çèìîâîþ âèøíåþ".
15.20, 17.00 Õ/ô "Æ³íêè". 16.45
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.25 "Òî÷í³ñ-
³íüêî". 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
20.45 "ÄÎ ÐÅ". 22.45 Õ/ô "Ëþ-
áîâ æèâå òðè ðîêè". 00.20 Õ/ô
"Êîìåä³ÿ äàâíî ìèíóëèõ äí³â".
01.45 Õ/ô "Ãðàíàòîâèé áðàñ-
ëåò"

ÑÒÁ
06.55 Õ/ô "Ãàðàæ"(1). 09.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.50 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.45 Õ/ô
"Îé, ìà-ìî÷-êè!"(1). 16.00 "Óê-
ðà¿íà ìàº òàëàíò!-6".. 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 13". 21.10
"Îäèí çà âñ³õ". 22.25 Õ/ô "Ïà-
âóòèíêà áàáèíîãî ë³òà"(1).
00.20 Õ/ô "ÑÌÅÐØ, "Ëèñÿ÷à
íîðà"(1). 01.20 Í³÷íèé åô³ð.
02.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.50 Ïîä³¿. 07.30 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. Â ãîñòÿõ Ñîñî
Ïàâë³àøâ³ë³ ç äðóæèíîþ. 08.25
Ò/ñ "Çâåäåíà ñåñòðà" (1). 12.20
Ò/ñ "Îñîáèñòà ñïðàâà" (1).
17.00, 20.30 Ò/ñ "Ë³êàðêà" (1).
19.00, 03.05 Ïîä³¿ òèæíÿ. 22.20
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 23.30 Âåëèêèé
ôóòáîë. 01.20 Õ/ô "Â³ää³ëîê.
Ï'ÿòíèöüêèé" (1). 04.25
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 05.00
Ïðîô³ëàêòèêà ïåðåäàâàëü-
íîãî óñòàòêóâàííÿ!!!

Ò Å Ò
06.00 Õ/ô "Â ïîøóêàõ êàï³òàíà
Ãðàíòà" (1). 07.30 Áàéäèê³âêà.
08.30 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ"
(1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.35 Ì/ñ "Ô³êñ³ê³"
(1). 10.55 Ì/ô "Àåðîòà÷êè" (1).
12.15 Õ/ô "Êíèãà äæóíãë³â: ²ñòî-
ð³ÿ Ìàóãë³" (1). 13.35 Õ/ô "Åä-
âàðä Ðóêè-Íîæèö³" (1). 15.30 Ì³é
çìîæå. 17.00 Õ/ô "Êîðîëü Àð-
òóð" (1). 19.15 Õ/ô "Ìåòðî" (2).
22.00 Õ/ô "Ñòâîð³ííÿ" (2).
23.50 Õ/ô "Ñòâîð³ííÿ 2" (2).
01.20 Õ/ô "Ñòâîð³ííÿ 3" (3).
03.10 Ç íî÷³ äî ðàíêó

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

Íîâèé Êàíàë
06.40 Ðåâ³çîð. 09.00 Çàêîâàí³.
13.15 Ì/ô "Ðàòàòóé". 15.25 Õ/
ô "Ãîäçèëëà". 18.10 Õ/ô "²íä³à-
íà Äæîíñ ³ îñòàíí³é õðåñòî-
âèé ïîõ³ä". 20.30 Õ/ô "²íä³àíà
Äæîíñ ³ Êîðîëåâñòâî Êðèøòà-
ëåâîãî ÷åðåïà". 23.25 Õ/ô
"Çì³¿ íà áîðòó ë³òàêà" (2). 01.30
Õ/ô "Äóæå ñòðàøíå ê³íî" (2).
02.50 Õ/ô "Ë³òí³ ³ãðè" (2).
04.20 Çîíà íî÷³. 04.25 25-é
êàäð.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Дозвольте собі відпо�
чити від суєти та тур�
бот, відчуйте смак до

життя. Раптову зустріч із кер�
івництвом постарайтеся ви�
користати в своїх цілях.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Успішність дій,
що вживаються вами,
прямо залежать від
їхньої старанності й

послідовності. Ваша життє�
радісність і оптимізм будуть
продовжувати залучати лю�
дей і сприяти росту вашої по�
пулярності.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). У вас може з'я�
витися бажання наве�
сти на роботі порядок
і красу, з'явиться шанс

втілити в життя намічені пла�
ни та задуми.

РАК  (22.06�23.07).
Намагайтеся швидко
приймати важливі
рішення, інакше  лег�

ко втратите прихильність
удачі. Практично все задума�
не буде вдаватися з легкістю.
Вихідні можуть надихнути
вас на господарські справи,
але будуть розташовувати
до самітності.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Дуже ймовірні труд�
нощі в спілкуванні з
сусідами та родича�

ми. Якщо раптом почуття
непевності почне заважати
вам зосереджуватися, то по�
вірте, у вас набагато більше
сил і знань, чим ви думаєте.

ДІВА (24.08�23.09). У
вас повинні з'являти�
ся нові цікаві оригі�
нальні ідеї, втілюйте
їх у життя, покуда час

працює на вас. Бажано про�
водити більше часу вдома з
родиною, придумайте, як
різноманітити дозвілля у
вихідні дні, це допоможе вам
відпочити.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Не виключе�
но, що прийдеться
встати перед вибо�

ром між привабливою та
дуже привабливою можли�
востями, але не забувайте,
що від добра добра не шука�
ють.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Має сенс по�
вчитися самодис�
ципліні. Бажано про�

аналізувати, чи все ви пра�
вильно робите та чи до тих
цілях прагнете.  У жодному
разі не погоджуйтеся на
авантюрні пропозиції.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ви повинні
бути відкриті для но�
вих пропозицій,
найімовірніше, вони

почнуть надходити до вас у
наростаючому темпі. Вся до�
ступна вам у ці дні інформа�
ція виявиться корисною і до�
сить потрібною.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Обставини
можуть зажадати від
вас свіжості в думках і

зосередженості у вчинках.
Без жалю женіть лінь геть від
себе, так ви не упустите пта�
ха удачі.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Присвятіть
себе активній роботі,
тому що результат
буде дорівнювати

витраченим зусиллям. Ви
можете зненацька легко до�
могтися своїх цілей, якщо
чітко поставите їх перед со�
бою, і постарайтеся не зали�
шатися на самоті.

РИБИ (20.02�20.03).
Ви зможете значно
просунутися вперед,
потрібно лише  вибра�

ти правильний напрямок.
Прийдеться взяти свій темпе�
рамент під особливий конт�
роль.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 12.05.14 – 18.05.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 11
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 5
     äiâ÷àòîê – 6
     îäðóæèëîñÿ –

16 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

Ðåøèëè ñ æåíîé  íà-
÷àòü  âñå ñ íà÷àëà... Òàê
îíà äàæå íà ïåðâîå
ñâèäàíèå íå ïðèøëà!

Åñëè äàâàòü îôèöè-
àíòó íà ÷àé,  òî íàäî
äàâàòü  è òàêñèñòó íà
òðàìâàé, è ñàíòåõíè-
êó íà ïðîêëàäêè.

Íàñòîÿùèé îïòè-
ìèçì – ýòî êîãäà íà
íàäãðîáèè íàïèñàíî:

"Âñåõ öåëóþ! Ñêîðî
óâèäèìñÿ!"

Êîò ÷åëîâåêó äðóã,
õîçÿèí è öàðü.

– Äîðîãîé, ÷òî ñëó÷è-
ëîñü? Òû ìåíÿ íî÷üþ âî
ñíå òàê îáìàòåðèë!

– À ÿ íå ñïàë...

Îäèí ðåáåíîê â äîìå
–ýòî áàíäèò!

Äâîå – îðãàíèçîâàí-
íàÿ áàíäèòñêàÿ ãðóï-
ïèðîâêà.

Áàáóøêè è äåäóøêè –
ìîãóùåñòâåííûå ïî-
êðîâèòåëè.

Êîòÿðà – ïàðòèçàí-
äèâåðñàíò.

Ïàïà – ïîëèòè÷åñêèé
ëèäåð.

– Ñåãîäíÿ  óñíóòü íå
ìîãëà, ìó÷èëàñü! Êòî-
íèáóäü çíàåò, êàê îò-
÷åñòâî  ó äî÷êè Ñîñî
Ïàâëèàøâèëè?

Ñòàòèñòèêà  çíàåò:
â äåíü ÷åëîâåêó äëÿ
ñ÷àñòüÿ íàäî 8 ïîöåëó-
åâ, 7 ìèíóò ëþáîâíûõ
îáúÿòèé, 2 øîêîëàäêè,
3 ÷àøå÷êè êîôå, îäíó
æâà÷êó è 335 òûñÿ÷
äîëëàðîâ íàëè÷íûìè.

☺ ☺ ☺

ЦІЛИЙ РІК БЕЗ ВЗУТТЯ
Своєю акцією чоловік із Луїсвілля, штат Кентуккі, хоче нагадати, що на планеті дуже

багато бідних людей, які змушені ходити босоніж тільки тому, що не мають грошей на
взуття.

Експеримент Річард уже розпочав: на роботу, в супермаркет, в тренажерний зал і з
дочкою до школи він ходить босий. Таким чином він сподівається зібрати 25 тисяч
доларів і відвезти їх у кенійське містечко Нарок, де діти ходять до школи без одягу та
взуття.

Ідею акції “Рік без взуття” Річарду підказав місцевий взуттєвий магазин, який вже
провів “Один день без взуття”. Найважчими, за словами чоловіка, були перші дві годи�
ни — він навіть хотів відмовитися від цієї ідеї через біль у ступнях. Але передумав і далі
став ходити босим після того, як на його сайт надійшли перші 5 доларів пожертви.

28-ð³÷íèé
àìåðèêàíåöü
Ð³÷àðä Ãàäæê³íñ,
ïåðóêàð ç êîñìå-
òè÷íîãî ñàëîíó,
âèð³øèâ õîäèòè
áîñîí³æ ³ âë³òêó,
³ âçèìêó

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїде вiдомий лiкар, який вже бага�

тьом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ, 18 ТРАВНЯ, о 13�й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096�435�37�33; 067�422�
54�74) того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель
“Хуст”)   (тел. 4�31�53, 096�435�37�33; 067�422�
54�74)   лiкар�психотерапевт з бiльш  як двад�
цятирiчним стажем, провідний спеціаліст Кримської
асоціації лікарів�психотерапевтів

Валерiй Михайлович СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáà-
âèòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñ-
òåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð ïðîâî-
äèòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.
Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.
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