
ЗАГАЛЬНИЙ  державний борг України на
сьогоднi складає 73,2 млрд доллара. З них
зовнiшнiй – 37,3 i внутрiшнiй – 35,9 млрд. долл.

ЗАЛIЗНИЧНИКИ обiцяють  всi поїзди "Хюндай",
якi тепер перебувають на технiчній профiлактицi
повернути  на маршрути  до кiнця липня 2014
року. Один з них – "Дарниця(Київ(Львiв" уже кур(
сує.

ЛЬВIВ втрапив до першої п’ятірки мiст свiту,
рекомендованих для туристичного вiдвiдування.

ВОЛОДИМИР Кличко  вiдклав  весiлля з своєю
нареченою американкою Хайден Панеттьєрi че(
рез кризову ситуацiю в Українi.

ПЕРШИМ лауреатом  польської премiї
Солiдарностi з грошовим еквiвалентом 1 млн
євро став  лiдер кримських татар  Мустафа
Джемiлєв, вiдзначений  за заслуги в боротьбi за
свободу, демократiю i права людини.

П.ПОРОШЕНКО вiдкрив найбiльший  в країнi
молочноконсервний  комбiнат. За добу тут  ви(
роблятимуть до 48 тонн сухих молочний продуктiв
i 30 тонн масла.

УРУГВАЙ  став першою країною, яка повнiстю
легалiзувала  продаж наркотикiв. Згiдно закону
громадяни  матимуть дозвiл на купiвлю щомiсяця
не бiльше  як 40 грамiв марiхуани.

НОВИЙ мiнiстр освiти Сергiй Квiт заявив на
зiстрiчi з освiтянами  Херсону, що  Україна має
повернутися до 12(рiчної системи шкiльної освiти.

У ДОЛИНI нарцисiв – на околицi Хуста – наста(
ла пора масового цвiтiння вузьколистого нарци(
са. Вiдвiдайте це рiдкiсне диво природи, отримай(
те неповторну насолоду.
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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.

Â²Ä ÓÑ²ª¯ ÄÓØ² Â²ÒÀªÌÎ
Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

ÑÂÎÃÎ ÊÅÐ²ÂÍÈÊÀ
Ïàâëà Ïàâëîâè÷à
ÙÅÐÁÀÍÀ (17.05)

Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç ö³º¿
ñâ³òëî¿ íàãîäè ó Âàøîìó æèòò³! Áàæàº-
ìî Âàì íàéïåðøå ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áà-
äüîðîñò³ òà çàâçÿòòÿ, çëàãîäè â óñüîìó.
Àáè êîæåí ïðîæèòèé äåíü äàðóâàâ áåç-
ìåæíó ðàä³ñòü, íàòõíåííÿ òà çàäîâîëåí-
íÿ â³ä ïðàö³.

Âàñ ïîâàæàþòü ÿê ëþäèíó, ö³íóþòü
ÿê ïðîôåñ³îíàëà.

Âè âîëîä³ºòå âåëèêîþ ï³äòðèìêîþ, óì³ííÿì ³òè äî âèñîêèõ
ö³ëåé.

Íåõàé ó âñ³õ ïëàíàõ ³ ïî÷èíàííÿõ Âàñ ñóïðîâîäæóþòü  ÿñêðà-
âèé óñï³õ, ðîáîòà ïðèíîñèòü ò³ëüêè çàäîâîëåííÿ  é ùåäð³ ðå-
çóëüòàòè, à íîâèé äåíü äàðóº íàòõíåííÿ, íîâ³ â³äêðèòòÿ ³ çâåð-
øåííÿ â ³ì’ÿ ïîáóäîâè íàøîãî êðàþ òà âñ³º¿ Óêðà¿íè.

Áîæîãî Âàì áëàãîñëîâåííÿ íà ïîâñÿê÷àñ, íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿
ë³òà!

Ëåòÿòü ðîêè â ì³æçîðÿíèé ïîë³ò,
Àëå äóøà íåõàé ïðî öå íå çíàº !
² õàé òàê áóäå ùå ç ï³âñîòí³ ë³ò,
Íåõàé áàäüîð³ñòü Âàøà íå çãàñàº !
Õàé äîëÿ Âàì â³äñèïëå ùå ñïîâíà
² ðàäîñò³, é íàñíàãè, ³ çäîðîâ’ÿ.
Íåõàé çàâæäè â äóø³ öâ³òå âåñíà,
² ñåðöå ç³ãð³âàºòüñÿ ëþáîâ’þ.

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó.

ÁÀÆÀªÌÎ  ÇÄÎÐÎÂ’ß,
ÙÀÑÒß  ²  ÄÎÁÐÀ!

Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç
Äíåì íàðîäæåííÿ ìóä-
ðîãî êåð³âíèêà, òàëàíî-
âèòîãî îðãàí³çàòîðà, ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÑÏ «Ô³øåð – Ìóêà÷å-
âî», Ëþäèíó ñëîâà ³ ä³ëà,
òóðáîòëèâîãî çà äîëþ
êîëåêòèâó î÷³ëüíèêà,
ð³øó÷îãî ³ â³äïîâ³äàëü-

íîãî â ñâî¿õ â÷èíêàõ, Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà
Ìóêà÷åâà

Âàñèëÿ Àíäð³éîâè÷à
ÐßÁÈ×À.

Äëÿ íàñ º ïðèêëàäîì Âàø³ ÷óäîâ³ ÿêîñò³ –
òâîð÷à íàñíàãà ³ ëþäÿí³ñòü, ïîäâèæíèöòâî òà
êèïó÷à åíåðã³ÿ. Áàæàºìî Âàì, ÿê ëþäèí³
ä³ëîâ³é, ïðèíöèïîâ³é, ìóæí³é òà ïîðÿäí³é íå-
çì³ííîãî ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàòõíåííÿ
â óñ³õ ä³ëàõ, çàâçÿòî¿ âäà÷³. Íåõàé çàäóìè Âàø³
çàâæäè ðåàë³çóþòüñÿ â ïë³äí³ ñïðàâè, âèçð³âà-
þòü ãàðíèìè â÷èíêàìè, à ëþáîâ ð³äíèõ ³
áëèçüêèõ, øàíà êîëåã ³ äðóç³â, âñüîãî íàøîãî
êîëåêòèâó, ôëàãìàíà ïðîìèñëîâîñò³ Ìóêà÷å-
âà, â³í÷àþòü óñì³øêîþ êîæåí äåíü Âàøîãî
æèòòÿ!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ –
 êîëåêòèâ ð³äíîãî

ÑÏ «Ô³øåð – Ìóêà÷åâî»

ÔÐÀÇÀ
ÍÎÌÅÐÀ
“Âñÿêèé ñóïðî-

òèâ  ÷óæîçåìíèì
çàãàðáíèêàì –
ñïðàâà çàêîííà i º
ïåðøèì îáîâ’ÿçêîì
êîæíîãî íàðîäó.

 (Ñòåíäàëü).

ВИЗНАЧЕНО КАНДИДАТІВ
У ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ МУКАЧЕВА

Комісія  по визначенню кандидатів на звання “Почесний громадя(
нин м.Мукачева” розглянула подання трудових колективів та гро(
мадських організацій  на присвоєння звання “Почесний громадянин
м.Мукачева 2014 року” і прийняла рішення рекомендувати на розгляд
і затвердження міської ради  кандидатури  на звання “Почесний  гро(
мадянин м. Мукачева”  ветерана педагогічно праці, Заслужену вчи(
тельку  України Риму Володимирівну ХАЩИНСЬКУ, письменника,
лауреата Шевченківської премії 2014(го року Мирослава Івановича
ДОЧИНЦЯ і видатного  спортсмена , майстра спорту СРСР  Олек;
сандра  Васильовича СУХАНА.

Â ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÅÐÆÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²Â ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÅÐÆÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²Â ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÅÐÆÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²Â ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÅÐÆÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²Â ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÅÐÆÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²
ÎÁÈÐÀËÈ ÐÅÊÒÎÐÀÎÁÈÐÀËÈ ÐÅÊÒÎÐÀÎÁÈÐÀËÈ ÐÅÊÒÎÐÀÎÁÈÐÀËÈ ÐÅÊÒÎÐÀÎÁÈÐÀËÈ ÐÅÊÒÎÐÀ

Минулого тижня у Мукачі(
вському держуніверситеті
відбулися вибори  керівника
вузу.  За результатами закри(
того голосування  делегатів
трудового колективу  з трьох
кандидатів  впевнену  пере(
могу із  значною перевагою
над конкурентами здобула
доктор  психологічних наук,

професор Тетяна Дмитрівна ЩЕРБАН,
яка  до виборів обіймала посаду в. о. Ректора
вищого навчального закладу.

Наступне  слово —за галузевим міністер(
ством.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓ
приміщення 100 кв. метрів

під магазин, офіс, кафе, парикмахерську або
інший вид діяльності по вул. Миру, 46/7 та

приміщення під офіси по вул. Миру, 60.
Тел.: 066 29 62 326; 067 77 17 542
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¹ 19 (1021)¹ 19 (1021)¹ 19 (1021)¹ 19 (1021)¹ 19 (1021)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Ïëàíóºòå ïîäîðîæ –Ïëàíóºòå ïîäîðîæ –Ïëàíóºòå ïîäîðîæ –Ïëàíóºòå ïîäîðîæ –Ïëàíóºòå ïîäîðîæ –
ÓÊÐÏÎØÒÀ äîïîìîæå!ÓÊÐÏÎØÒÀ äîïîìîæå!ÓÊÐÏÎØÒÀ äîïîìîæå!ÓÊÐÏÎØÒÀ äîïîìîæå!ÓÊÐÏÎØÒÀ äîïîìîæå!
Наше життя не обходиться без подоро�

жей. І не важливо, яких вони масштабів –
від села до райцентру чи від однієї країни
до іншої.       В першу чергу, коли ми планує�
мо подорож, то ретельно продумуємо мар�
шрут, яким добиратимуся до призначеного
пункту. Не завжди зручно дістатися до кас,
які розповсюджують квитки на певний вид
транспорту. Особливо це відчувають жителі
віддалених місцевостей. Укрпошта працює
в цьому напрямі і надає людям можливість
отримати квиток на залізничний, автобус�
ний та авіатранспорт через відділення по�
штового зв’язку.

Для того щоб замовити квиток, необхідно
звернутися до найближчого відділення по�
штового зв’язку. Працівники Укрпошти
оформлять квиток за декілька хвилин. На�
явна база вільних квитків в Укрпошті по�
вністю аналогічна базі Укрзалізниці.

Дана послуга – виключно соціального
спрямування. Вона робить набагато зручн�
ішими ваші поїздки.

Детальну інформацію про послугу
Ви можете отримати у будь�якому

відділенні поштового зв‘язку області
або на сайті: www.ukrposhta.com.

Ми завжди раді бачити Вас у відділен�
нях поштового зв‘язку Укрпошти !

Телефон для довідок:
 2�34�03; 5�46�39

Ñóìíèì   òà ïî-
îñîáëèâîìó òðèâîæ-
íèì  âèäàëîñÿ öüîãî-
ð³÷íå ñâÿòêóâàííÿ
Äíÿ Ïåðåìîãè íå
ò³ëüêè â íàøîìó
ð³äíîìó Ìóêà÷åâ³,
àëå é ïî âñ³é êðà¿í³.
Õòî á ì³ã ïîäóìàòè,
ùî ãîòóþ÷èñü äî
â³äçíà÷åííÿ 69-
ð³÷íèö³ Ïåðåìîãè íàä
ôàøèñòñüêèìè çàãàð-
áíèêàìè, ìè, óêðà¿-
íñüêèé íàðîä, ÿêèé
çàçíàâ  ñòðàøåííèõ
ëþäñüêèõ æåðòâ òà
ðóéíóâàíü ñòàíåìî
æåðòâàìè àãðåñ³¿ ç
áîêó ñâîãî íàéá³ëü-
øîãî ñóñ³äà. Àíåêñ³ÿ
Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë-
³êè Êðèì, ðîçïàëþ-
âàííÿ ì³æíàö³îíàëü-
íî¿ âîðîæíå÷³  íà òå-
ðåíàõ íàøî¿ äåðæàâè,
îñîáëèâî â ¿¿ ï³âäåí-
íî-ñõ³äíèõ ðåã³îíàõ,
íåâèíí³ ëþäñüê³ æåð-
òâè ó ìèðíèé ÷àñ - öå
íå ïîâíèé ïåðåë³ê
òðàã³÷íèõ ïîä³é, ÿê³
â³äáóëèñÿ îñòàíí³ì
÷àñîì â Óêðà¿í³ ÷åðåç
àãðåñèâíó ïîë³òèêó

Ó Ìóêà÷åâ³ â³äçíà÷èëè ñâÿòî Ïåðåìîãè
êîëèñü äðóæíüî¿, à òå-
ïåð âêðàé âîðîæå íà-
ëàøòîâàíî¿ ùîäî
íàøî¿ äåðæàâè ïóò³-
íñüêî¿ Ðîñ³¿. Òîæ ïà-
ì’ÿòàþ÷è ïðî íàøå
ñï³ëüíå ðàä³ñíå òà
òðàã³÷íå ³ñòîðè÷íå
ìèíóëå, øàíóþ÷è
æåðòâè Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè ìè ³ ñüî-
ãîäí³ ïîâèíí³ áóòè
â³äïîâ³äàëüíèìè ïå-
ðåä ñüîãîäí³øí³ìè òà
ìàéáóòí³ìè ïîêîë³í-
íÿìè, ðîáèòè âñå äëÿ
òîãî, ùîá çáåðåãòè
ìèð òà çëàãîäó ì³æ
ëþäüìè íåçàëåæíî
â³ä ¿õíüîãî åòí³÷íîãî
ïîõîäæåííÿ, â³ðîñïî-
â³äàííÿ ÷è ïîë³òè÷-
íèõ óïîäîáàíü.

 Áåðó÷è äî óâàãè
âñþ ñêëàäí³ñòü ñèòó-
àö³¿ êåð³âíèöòâîì
ì³ñòà áóëî ïðèéíÿòî
ð³øåííÿ íå ïðîâîäè-
òè çàãàëüíîì³ñüêèõ
ìàñîâèõ óðî÷èñòèõ
çàõîä³â, ùîá æîäíèì
÷èíîì íå äîïóñòèòè
ÿêèõîñü íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é. Îäíàê
ïðåäñòàâíèêè ãðî-

ìàäñüêîñò³
ìàëè ìîæ-
ë è â ³ ñ ò ü
âøàíóâàòè
ïàì’ÿòü ïî-
ëåãëèõ  íà
êëàäîâèùàõ
ì³ñòà, á³ëÿ
ïàì’ÿòíèê³â
òà îáåë³ñê³â
âñòàíîâëå-
íèõ íà ÷åñòü
âî¿í³â-âèç-
âîëèòåë³â.

Òàêîæ çà
ä à â í ü î þ
òðàäèö³ºþ
â³äáóëàñÿ ñâÿòêîâà
çóñòð³÷ âåòåðàí³â Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè ç ì³ñüêèì ãîëî-
âîþ Ìóêà÷åâà Çîëòà-
íîì Ëåíä’ºëîì, ï³ä
÷àñ ÿêî¿ â³í ïðèâ³òàâ
ñîëäàò³â òà îô³öåð³â,
÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê  ç
Âåëèêîþ Ïåðåìî-
ãîþ, ïîáàæàâ ¿ì òà
¿õí³ì ðîäèíàì ìèðíî-
ãî íåáà, äîâãèõ ùàñ-
ëèâèõ ðîê³â æèòòÿ òà
ãàðíîãî ñâÿòêîâîãî
íàñòðîþ. Çîëòàí Çîë-
òàíîâè÷ ó ñâîºìó
â³òàëüíîìó âèñòóï³

ðîçïîâ³â ïðèñóòí³ì
ïðî íàéâàæëèâ³ø³
ïîä³¿ â íàøîìó ì³ñò³
òà êðà¿í³, ðîçïîâ³â
ïðî òå, ùî ì³ñüêîþ
âëàäîþ ðîáèòüñÿ ³
áóäå ðîáèòèñÿ äëÿ
òîãî, ùîá ëþäÿì æè-
ëîñÿ êðàùå, ùîá ó
ì³ñò³ ³ íàäàë³ ïàíóâà-
ëè çëàãîäà òà ñïîê³é.

Äëÿ ïðèñóòí³õ âåòå-
ðàí³â áóëà îðãàí³çîâà-
íà ö³êàâà êîíöåðòíà
ïðîãðàìà, ÿêà  äîäà-
âàëà óðî÷èñòîñò³ â
öåé íåïðîñòèé ñâÿòêî-
âèé äåíü. Áóëî ïðè-

ºìíî ÷óòè òåïë³ ñëî-
âà âäÿ÷íîñò³, ÿê³ ëó-
íàëè íà àäðåñó
ì³ñüêî¿ âëàäè ³, çîê-
ðåìà, ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Çîëòàíà Ëåíä’ºëà
çà òóðáîòó ïðî âåòå-
ðàí³â íàéæàõëèâ³øî¿
â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà
â³éíè.

Öüîãî æ äíÿ ó÷í³
ç à ã à ë ü í î î ñ â ³ ò í ³ õ
øê³ë íàøîãî ì³ñòà

Пам’ятає і низько вклоняється ве�
теранам Великої Вітчизняної війни і
органів внутрішніх справ Мукачівсь�
кий міський відділ міліції. Керівниц�
тво міськвіддіду щороку вітає своїх
колишніх працівників з Днем Пере�
моги. Цей рік також не став винят�
ком і напередодні правоохоронці
привітали літній людей зі святом.

Це визначне свято гуртує багатьох
людей у їхньому прагненні віддати
данину шани і поваги героям фрон�
ту і тилу, серед яких було чимало пра�
воохоронців. Юні дівчата і хлопці з
перших днів війни стали на захист
Батьківщини – вони виборювали
право на мирне життя.

З нагоди 69�річниці Перемоги
правоохоронці міськвідділу разом з
головами ветеранських організації
Мукачівського міського відділу
міліції Іваном Русином та Іваном Ко�
тубеєм завітали до ветеранів, ко�
лишніх працівників ОВС. Окрім
вітальних листівок від керівництва
Управління МВС України в Закар�
патській області і так званих
«пайків», шановані пенсіонери були
найбільше раді зустрічі і увазі, про�
явленій до них.

Мукачівський міськвідділ нині опі�
кується долею, на жаль, уже небага�
тьох ветеранів Великої Вітчизняної
війни – колишніх працівників право�
охоронних органів і робить все, щоб
життя захисників Вітчизни було

Ç íàãîäè Äíÿ Ïåðåìîãè ìóêà÷³âñüê³ ïðàâîîõîðîíö³
ïðèâ³òàëè âåòåðàí³â

гідне їх бойовому і трудовому под�
вигу, щоб солдати – визволителі,
щодня, а не тільки у свято, відчува�
ли повагу і турботу про них. Відтак,
мукачівські правоохоронці завіта�
ли до Олександра Тихоновича Гала�
гана,  Володимира Олександрови�
ча Небрата, Андрія Андрійовича Гор�
вата.

До прикладу, Олександр Тихоно�
вич Галаган службі в  міліції віддав
майже половину свого життя – 38
років. У 18 років разом з призовом
до лав Радянської армії, молодого
хлопця забрали на війну. Згадувати
своє життя чоловікові боляче. Лише
жінка заспокоює чоловіка, витирає
сльози, адже  Олександр Тихонович
все пам’ятає, лише сказати важко.
Зібравшись силами сказав, що йому
довелось перевозити 14 началь�

ників міліції, адже він працював
водієм відділу ресурсного забезпе�
чення. Сьогодні ветерану 87 років, а
останні 6 – прикутий до ліжка. Діти,
внуки та дружина – єдині, хто йому
допоможе і розрадить.

Ветерани,  побачивши  людей в по�
гонах, не стримали сліз. Та, як кажуть
пенсіонери, це сльози вдячності, що
їх не забули, за них пам’ятають. Адже
їх, колишніх ветеранів, стає з кожним
роком менше і менше. Керівник Му�
качівського  міськвідділу полковник
міліції Віталій Шимоняк (на знімку)
висловив колишнім правоохорон�
цям – ветеранам вдячність за чесну
та самовіддану службу заради май�
бутніх поколінь, адже саме такі люди
– приклад відваги та мужності.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

â³äâ³äàëè âåòåðàí³â,
ùîá ñêàçàòè ¿ì ùèð³
ñëîâà âäÿ÷íîñò³ â³ä
ìîëîä³, â³ä òèõ, êîìó
ðîçáóäîâóâàòè íàøó
Ñîáîðíó Óêðà¿íñüêó
äåðæàâó.

Â³ää³ë ç ïèòàíü
âíóòð³øíüî¿ ïîë-
³òèêè Ìóêà÷³â-
ñüêîãî ì³ñüêâè-
êîíêîìó
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Ïðåêðàñíàÿ íàðóæíîñòü – îïàñíûé ñîáëàçíèòåëü. (Ìàðê Àâðåëèé)

Äóæå øàíîâàíîãî â Ìóêà÷åâ³, Çàêàðïàòò³, íà Óêàðà¿í³ òà
â Àâñòð³¿, äîáðîãî, ÷óéíîãî, íàä³éíîãî ³ êîìóí³êàáåëüíî-
ãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÑÏ «Ô³øåð – Ìóêà÷åâî», Ïî-
÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà Ìóêà÷åâà, ëþäèíó ñâ³òëî¿, äæåðåëü-
íî ÷èñòî¿ äóø³, ÿêà âì³º ç³ãð³âàòè ñåðöÿ îñîáëèâîþ òóðáî-
òîþ òà ëàñêàâèì ñëîâîì, ï³äáàäüîðèòè íàñòð³é, äàòè ìóä-
ðó ïîðàäó, íàäçâè÷àéíîãî æèòòºëþáà òà íåçàóðÿäíó îñî-
áèñò³ñòü

Âàñèëÿ Àíäð³éîâè÷à ÐßÁÈ×À
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Ïðèéì³òü, äî-
ðîãèé Âàñèëþ Àíäð³éîâè÷ó,  ùèðîñåðäí³ â³òàííÿ â³ä óñ³õ
Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà. Âàø ïðîôåñ³îíàë³çì, áà-
ãàòîð³÷íà ïîñë³äîâíà òà íàïîëåãëèâà ðîáîòà âíåñëè âàãî-
ìèé âêëàä ó ðîçâèòîê ì³ñòà íàä Ëàòîðèöåþ, êðàþ, çàáåç-
ïå÷èëè Âàì ùèðó ïîâàãó òà çàñëóæåíå âèçíàííÿ. Íåõàé
äîëÿ îáäàðóº Âàñ äîáðîì ³ ùàñòÿì, ì³öíèì çäîðîâ’ÿì ³
äîñòàòêàìè. Íåõàé òåïëî ³ çàòèøîê ðîäèííî¿ îñåë³ äîäà-
þòü Âàì ñèë, à â ìàéáóòíüîìó íà Âàñ ÷åêàþòü ùå áàãàòî
íàïîâíåíèõ êîðèñíèìè ñïðàâàìè ³ çåìíèìè ðàäîùàìè
ðîê³â æèòòÿ!

   Â³ä ³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà –
ªâãåí ÔÅÄ²Â, ãîëîâà ðàäè
Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

Ðåäàêö³ÿ ì³ñüêðàéîííî¿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî» ðàäî ïðè-
ºäíóºòüñÿ äî öèõ ùèðèõ, òåïëèõ ïîáàæàíü ³ áàæàº Âàñèëþ
Àíäð³éîâè÷ó òâîð÷î¿ íàñíàãè, íåâè÷åðïíîãî îïòèì³çìó òà
åíåðã³éíîñò³, íîâèõ çäîáóòê³â, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà áåçìåæ-
íîãî ùàñòÿ!

14 òðàâíÿ âiäçíà÷èâ  ñâié Äåíü íàðîäæåííÿ ãîëîâà
Ìóêà÷iâñüêî¿  ðàéîííî¿ ðàäè

Iâàí Ïåòðîâè÷ ÌÈÕÀÉËÎ.
Ç íàãîäè Âàøîãî äíÿ íàðîäæåííÿ, øàíîâíèé Iâàíå Ïåò-

ðîâè÷ó, ïðèéìiòü  ùèði íàéòåïëiøi  òà  ñåðäå÷íi ïîçäîðîâ-
ëåííÿ âiä Ìóêà÷iâñüêî¿ ðàéðàäè  âåòåðàíiâ Óêðà¿íè òà Òî-
âàðèñòâà  iíâàëiäiâ. Âè êîðèñòóºòåñÿ ïîâàãîþ òà àâòîðèòå-
òîì  ñåðåä íàñåëåííÿ i äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó Ìóêà÷iâùèíè.
Ïðî öå ñâiä÷èòü òå, ùî ïðîòÿãîì  òðèâàëîãî ïåðiîäó ÷àñó
Âàñ îáèðàþòü  ãîëîâîþ ðàéîííî¿ ðàäè. Âàì  ïðèòàìàííi
âèñîêà ïðàöåçäàòíiñòü, âåëèêà âiäïîâiäàëüíiñòü,
ñàìîâiääàíiñòü, âìiííÿ  ïðàöþâàòè  ç ëþäüìè, öiíóâàòè ¿õ
çäiáíîñòi, ðåàëüíî àíàëiçóâàòè  ñèñòóàöiþ, ïåðåäáà÷àòè
ðîçâèòîê  ïîäié, âiðíî îðiºíòóâàòè  êàäðè íà âèðiøåííÿ
ñêëàäíèõ i âiäïîâiäàëüíèõ çàâäàíü ðàéîííîãî ìàñøòàáó. Âè
âìiºòå çáåðiãàòè  âèòðèìêó, ïîâîäèòèñÿ ãiäíî, âiäâåðòî äè-
âèòèñÿ  ëþäÿì ó âi÷i, äiëèòåñÿ ñâî¿ìè çíàííÿìè i äîñâiäîì  ç
êîëåãàìè ïî ðîáîòi.

Ìóêà÷iâöÿì º ç êîãî áðàòè ïðèêëàä, íà êîãî
îðiºíòóâàòèñÿ, ç êèì çâiðÿòè  ñâî¿ ïîìèñëè i â÷èíêè.

Âiòàþ÷è Âàñ  ç Âàøèì ÷óäîâèì  ñâÿòîì, áàæàºìî Âàì,
øàíîâíèé  Iâàíå Ïåòðîâè÷ó, äîáðîãî çäîðîâ’ÿ áàäüîðîãî
íàñòðîþ, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, åíåðãi¿ òà íàñíàãè ó
Âàøié âiäïîâiäàëüíié i áëàãîðîäíié ñïðàâi íà íèâi ìiñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ïî÷åñíi âåòåðàíè Óêðà¿íè, ãîëîâà Ìóêà÷iâñüêî¿
ðàéðàäè âåòåðàíiâ Óêðà¿íè I.ÊÀ×ÓÐ;

âiäïîâiäàëüíèé ñåêðåòàð  Ô.ÊIÍ×,
       ãîëîâà Òîâàðèñòâà iíâàëiäiâ Â.ÃÎÍÀÊ.

Ніби крізь дитячий сон
проминаю: стою у світлій
просторій церкві. Мама три�
мають мене за руку. Люди
одноголосним словом  слав�
лять Всевишнього,  я  від
цікавості роззираюся  увсі�
біч. Довкола зі стін й іконос�
таса на мене дивляться
святі. Всі вони в орнаментах,
квітах і вишитих рушниках.
Скрізь горять свічки, пахне
ладаном і єлеєм...  Найбіль�
ше захоплювало миле об�
личчя жінки з малюком на
руках. Хочу дізнатися хто
вона. Але боюся в мами за�
питати, бо в церкві розмов�
ляти не можна. І вже доро�
гою до дому мама розпрві�
дала мені про святих і Божу
матір, яка повсякчас обері�
гає нас від лиха... Про цю
захоплюючу новину сорока�
річної давності розповів мені
при першій зустрічі  лікар�
ортопед – травматолог най�
вищої категорії, перший за�
ступник головного лікаря
Мукачівської центральної
районної лікарні  Мирослав
Гаврилович Гавришко. І я
миттєво усвідомив: така на�
божна людина ніколи і  ніза�
що поганого вам не зробить.

Перед тим, як долучитися
до написання цього скром�
ного інтерв’ю, я мав розмо�
ву з багатьма хворими трав�
матологічного відділення  і
колегами Мирослава Гаври�
ловича по роботі. І всі вони
– Ігор Білоус, Павло Богдан,
Василь Леманинець, Сергій
Паламарчук, Василь Бабіля,
Ігор Чулей, Алла Тромпак,
Василь Попик, Мирослав
Луп’як оцінювали його таки�
ми словами: скромний, лю�
дяний і знаючий професіо�
нал. А ось і перше моє запи�
тання.

– Про Мукачівську ЦРЛ
писано�переписано. Ме�
шканців міста і району
цікавлять тільки  новинки.
Розкажіть про них.

— У нас все нове. Ви б кра�
ще запитали, що у нас зали�
шилося старого. По�перше,
ми щороку оновлюємося
спеціалістами з числа пер�
спективної молоді. З новітн�
іми технологіями  прийшов

Êîíñòðóêòîð îðòîïåäè÷íèõ íîâèíîê

до нас  київський аспірант, а
нині кандидат медичних наук
Дмитро Ігорович Білоус –
син  нашого завідуючого
травматологічного відділен�
ня І. М. Білоуса. За його участі
у нашій лікарні освоювали�
ся  новітні  методи лікування
окремих важко хворих. Це і
артроскопія при лікуванні
великих і малих суглобів.  Це
і спецнабори для  виконан�
ня операцій на кінцівках і
черепі. Не кожна лікарня
районного масштабу може
похвалитися відділенням
штучної нирки, чи наявністю
ядерно�магнітного резонан�
су,  комп’ютерного томогра�
фа чи кисневої барокамери.
Маємо також установку для
дроблення каменів у нирках.
А застосування  при склад�
них операціях у хірургії, гіне�
кології й урології лапароско�
пічної установки дозволяє
оперувати без перерізання
м’язів і кровоносних  судин.
Наші лікарі�віртуози сповна
освоїли новітні методи ліку�
вання. А це без пере�
більшення – майбутнє меди�
цини.

— Минули чотири з по�
ловиною місяці першого
півріччя. Як живе медици�
на?

— Справи у нашій галузі,
відверто кажучи, кепські.
Спущені  Києвом на цей рік
кошти вже майже викорис�
тані – на харчування хворих,
медикаменти, зубопротезу�
вання, пальне для «швидкої».
Бензин вимушені просити у
борг від добрих людей. Спе�
цавтівки мусять виїжджати
до хворих. Хворим пільгови�

кам доведеться зачекати до
кращих часів. Слава Богу,
нас всебічно підтримує
міська влада. Як голова де�
путатської  комісії з питань
охорони здоров’я, скажу, що
депутати міськради , не див�
лячись на  поганий стан
міського бюджету, прийня�
ли рішення  про стовідсот�
кове фінансування  системи
охорони здоров’я, якщо
навіть доведеться урізати
інші міські програми.

— Багато у нас гово�
рильні  довкола сімейно�
го лікаря. З вашої точки
зору,  що має знати  цей
фахівець?

  —  Сімейна медицина –
то далеке майбутнє.  І ось
чому. Не так давно я цікавив�
ся цим питанням, побував�
ши за кордоном. Там сімей�
ний лікар – майстер на всі
руки. Він повинен за необхі�
дності  обробити і зашити
невелику рану, вилікувати
ухо, горло, очі; зняти й про�
читати кардіограму; виміря�
ти артеріальний тиск, зро�
бити ін’єкцію і фізіотерапію;
подивитися  і визначити
діагноз дитині; призначити
відповідний режим життя
пацієнта. А ще такий лікар
повинен вміти визначити
раціональне харчування і
бути знаючим психіатром.
Ми, напевно, ніколи не за�
мислювалися, що по�старо�
слав’янському  «врачувати»
— означає говорити. Уявіть
собі таку сценку: пацієнт
прийшов до лікаря на
прийом, а той дивиться на
хворого і мовчить. Що в такі
хвилини роїться в думках
занедужалого, здогадатися
зовсім не важко...Отже, на�
вчити сімейного лікаря усім
премудростям життя зовсім
не так вже й просто. А для
цього потрібен час і кошти,
яких немає.

– Чи справедливе твер�
дження, що 85 % швидко�
го одужання хворого зале�
жить від нього самого і
тільки решта – 15 % – від
лікаря?

— Природа подарувала
людині могутню силу  для
одужання. Нам, лікарям, по�

трібно тільки спрямувати її у
потрібне русло. Ми є оче�
видцями того, коли люди,
рятуючи своє життя, тижня�
ми виживають у відкритих
морях, перемагаючи самих
себе...

—Що чекає мукачівську
медицину в майбутньому?

— Як і державу – виживан�
ня. Сьогодні сподіватися на

щось краще, принаймі сьо�
горіч, не доводиться. Як і
інші галузі економіки Украї�
ни, фармакологія в скрутно�
му становищі. Від цього до�
рожчають ліки. І все ж, таки�
ми навіть за таких скрутних
часів  при інфарктах міокар�
да проводимо хворим тром�
боліти. Один такий сеанс
коштує 20 тисяч гривень. У
нас – безкоштовно. Таких
процедур ми виконали
більше, ніж усі лікарні об�
ласті, включаючи  кардіо�
диспансер.Допомагати на�
шим громадянам бути здо�
ровими – наш священний
обовязок.

– Пригадайте про вико�
нані вами унікальні опе�
рації?

– У нас кожна операція
своєрідна, а значить – уні�
кальна. До лікування звичай�
ного закритого перелому
кінцівок – ноги чи руки – є
багато підходів. Це по ходу
операції вирішує лікар. Не�
щодавно за моєї участі од�
ному хворому було проопе�

ровано  шийку стегна і колі�
нний суглоб. Подібні втру�
чання ми відносимо до ка�
тегорії складних. Пацієнту
пропонували зробити цю
операцію за кордоном. Од�
нак він віддав перевагу  на�
шим травматологам. Гадаю
це  про щось само по собі
каже. У моїй ортопедичній
практиці траплялася і така

історія. Один літній чоловік
хотів перед сном попарити в
гарячій воді  ноги. Був під
«градусом» і не відчув, що
встромив  ногу у відро з ки�
п’ятком. Як плачевний на�
слідок: облізла з однієї ноги
вся шкіра, навіть з підошви.
Довелося мені зрізати шкіру
чоловікові із сідниць і лата�
ти ногу. Лікування було дов�
готривалим, але чоловік
пішов з лікарні на своїх но�
гах. Без перебільшення ска�
жу: щороку мукачівські трав�
матологи повертають у ро�
бочий стрій понад одну ти�
сячу покалічених людей.
Важко хворі тут більше міся�
ця не затримуються.

— Про Вас кажуть:
скромний, людяний, спів�
чуваючий...

— Я дякую за добрі слова,
але насправді я насамперед
вимогливий. Спершу – до
себе, в потім – до всіх інших.
Кожному лікарю дуже важ�
ливо працювати над собою,
тобто завжди бути «в курсі»
медичних новинок. Невичер�

пне джерело мудрості —по�
всякчасне штудіювання
спецлітератури. Чотиритом�
ник з анатомії людини пови�
нен бути настільною книгою
кожного лікаря. Дуже важли�
во цінувати колективну пра�
цю.  У цьому плані колектив
травматологічного відділен�
ня працює як єдиний орган�
ічний механізм. Тому  й за�
жив собі доброї слави і по�
ваги серед населення міста
і району. А це, по�моєму, і є
для нас найвищою відзна�
кою.

— Як до травматологів
ставиться головний лікар
ЦРЛ В.В. Васюта?

— У відділені він частий
гість. Дуже шанує професіо�
налізм і наполегливість у ро�
боті, за найменшої можли�
вості допомагає нам. І техні�
чно, і матеріально. Скла�
дається враження, що і в
душі головний лікар вважає
себе часткою нашого колек�
тиву. За організаторських
здібностей В.В. Васюти
наша лікарня вийшла в чис�
ло кращих на Україні, а трав�
матологічне відділення – в
лікарні. Хай усім працівни�
кам лікарні буде попутня
щаслива доля�доленька і
легке у міцному здоров’ї дов�
голіття.

19 травня Мирослав Гав�
рилович відзначатиме у колі
друзів і рідних своє перше
45�річчя. Пам’ятаючи про те,
що життя починається з хре�
щення, я помолюся, аби
Всевишній по вінця освятив
нашого шановного іменин�
ника  на міцне і щасливе дов�
голіття.

Бо молитва як сонце –
вічна. Раз зійшла на нашому
небосхилі – і буде сходити
щодня і довіку. Хай Бог буде
йому і всім мирянам на по�
мочі у добрих окроплених
священною водою, ділах! І
хай множиться на святій ук�
раїнській землі  Гавришків
родовід.

ІВАН  КОПЧА,
Член Національної
спілки журналістів

України.

ÙÈÐÎÑÅÐÄÅ×ÍÎ
Â²ÒÀªÌÎ!

Ì²ÖÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß
² ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Ëàë³âñüêèé  ìèñëèâñüêèé êîëåêòèâ  ÒçÎÂ
“Ìàéîðíÿ” ùèðîñåðäíî â³òàº  ç äíåì íàðîä-
æåííÿ äèðåêòîðà  Çàêàðïàòðèáêîìá³íàòà

Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à
ÎËÅÊÑÈÊÀ.

Øàíîâíèé Âàñèëü  ²âàíîâè÷! Áàæàºìî ó
öåé ñâÿòêîâèé äåíü, ÿêèé ñï³âïàâ ç ï³ââ³êî-
âèì þâ³ëåºì î÷îëþâàíîãî Âàìè ï³äïðèºì-
ñòâà, ì³öíîãî  Âàì çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿ ³ îïòèì³çìó, äó-
øåâíîãî òåïëà ³ ñ³ìåé-
íîãî çàòèøêó, ñïðàâæ-
íüîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ,
äîñòàòêó ³ áëàãîïîëó÷-
÷ÿ, à âàøîìó òðóäîâîìó
êîëåêòèâó  íîâèõ ïë³äíèõ
óñï³õ³â ³ çäîáóòê³â.

Äî öèõ òåïëèõ â³òàíü ³ ïîáàæàíü
ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ  ùèðî øàíóþ÷à Âàñ
ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”.

ØÀÍÎÁËÈÂÎ Â²ÒÀªÌÎ!



на 1�й курс  за Освітньо�
кваліфікаційним рівнем

БАКАЛАВРА
   Мукачівський державний
університет  здійснює прийом
на такі напрями підготовки:

1. Дошкільна освіта (денна та
заочна форми навчання)

2. Початкова освіта (денна та
заочна форми навчання)

3. Музичне мистецтво*  (ден�
на та заочна форми навчання)

4. Філологія*  (англійська)
(денна та заочна форми на�
вчання)

5. Практична психологія  (ден�
на та заочна форми навчання)

6. Маркетинг  (денна та заоч�
на форми навчання)

7. Фінанси і кредит  (денна та
заочна форми навчання)

8. Облік і аудит  (денна та за�
очна форми навчання)

9. Менеджмент  (денна та за�
очна форми навчання)

10. Готельно�ресторанна
справа  (денна та заочна фор�
ми навчання)

11. Туризм  (денна та заочна
форми навчання)

12. Технологія виробів легкої
промисловості (денна та заоч�
на форми навчання)

13. Інженерна механіка (ден�
на форма навчання)

14. Професійна освіта (Еко�
номіка) (денна форма навчан�
ня)

15.  Професійна освіта (Тех�
нологія виробів легкої промис�
ловості) (денна форма навчан�
ня)

Прийом на  денну
та заочну форми
навчання на основі
повної загальної се�
редньої освіти
здійснюється за ре�
зультатами сертиф�
іката Українського
центру оцінювання
якості освіти з кон�
курсних предметів:

СЛОВО ПРО
СВОГО ВЧИТЕЛЯ

Це був далекий 1963 рік. Минуло 51 рік, а я зга�
дую ті роки, і пам’ятаю – ніби це було вчора. Моїми
вчителями були:Дрогобецька Ганна Іванівна – вчи�
телька математики, Петьовка Василь Юрійович –
директор школи, вчитель російської літератури (по�
кійний),Гарагонич Василь Андрійович – вчитель ук�
раїнської літератури та інші. Мова йде про Стані�
вську середню школу, яку я закінчив 50 років тому в
1964 році. Багато минуло часу…

Педагогічну діяльність я почав у Медведівській
восьмирічці на посаді старшого піонервожатого.
Далі працював вчителем математики, заступником
директора школи, а останні дев’ять років – дирек�
тором Верхньокоропецької ЗОШ I�II ступенів.

Тепер я на заслуженому відпочинку. Часу з’яви�
лось більше. І хоча я за фахом математик, але ос�
танні роки я займаюсь написанням публікацій у
різні друковані ЗМІ та фоторепортажами. Мабуть
це тому, що на мене вплинув мій учитель українсь�
кої літератури, а нині головний редактор обласно�
го щотижневика «Панорама» – Василь Андрійович
Гарагонич.

Народився Гарагонич Василь Андрійович 16 квітня
1935 року, через рік він буде відмічати своє 80�річчя,
в селі Лохово Мукачівського району. Дитинство
пройшло в селянській праці. Вчився в семирічці,
яку закінчив у 1949 році. Цього ж року вступив до
Мукачівського педагогічного училища. Диплом учи�
теля початкових класів отримав у 1953 році і був
направлений на роботу в Абранську школу Воло�
вецького району. У цю школу також була направле�
на на роботу вчителем російської мови молода,
красива дівчина з с. Покуття. До місця роботи до�
биралися з м. Мукачева на попутних машинах або
на поїзді до с. Яблунів, а звідти пішки в любу погоду
до с. Абранка. Там молоді вчителі і познайомились.
Проживали у найманих квартирах. З того часу вони
вже разом майже 50 років.

З 1955 по 1958 роки Василь Андрійович проходив
службу в лавах Радянської армії. Далі – учительсь�
ка праця та заочне навчання в Кримському педа�
гогічному інституті м. Сімферополя. Вчителював у
Зняцево�Драгинській восьмирічці та Станівській
середній школі. З 1963 по 1968 рік був директором
Пузняківської восьмирічки, а з 1968 по 1977 роки
очолював Страбичівську восьмирічку. Згодом 27
років працював у Мукачівському кооперативному
фінансово�комерційному технікумі на різних поса�
дах: завідуючий, товарознавчим відділенням, зас�
тупником директора з виховної роботи, методист,
викладач і завідуючий кабінетом.

У 1977 році видав книжку «Мукачівський коопе�
ративний технікум. Історія і сьогодення».

За плідну працю удостоєний звання «Заслуже�
ний учитель України».

Поряд із педагогічною роботою систематично
займався журналістикою. Друкувався в газетах і
журналах, методичних збірниках.

Разом з дружиною Софією Юріївною виховали
сина Василя, який став доктором історичних наук,
професором, нині викладач історії Ужгородського
славістичного університету. Мають двох онуків: Іван
– редактор інтернет�видання «Панорама Мукаче�
во», Василь – керівник туристичного агентства
«GRAND TRAVEL».

Тепер Василь Андрійович головний редактор га�
зети «Панорама». З його ініціативи відкрито прес�
центр «Панорама». Першим у прес�центрі дав
інтерв’ю єпископ Мукачівський і Ужгородський Ви�
сокопреосвященний Феодор.

Спасибі Вам, шановний Василю Андрійовичу, що
Ви були моїм наставником. Удачі і здоров’я Вам на
многії літа!

І. ЧОРІЙ, Ваш учень,
Відмінник освіти України.

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ліцензія АЕ № 285239 від 18.09.2013 р.)

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ
на  2014/ 2015  Н.Р.

До Мукачівського державного університету приймаються громадяни України, які мають відповідний
освітній (освітньо�кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до Мукачівського державного університету на всі освітньо�кваліфікаційні рівні здійснюється за
конкурсом незалежно від джерел фінансування.

� з профільного предмету – кількість балів не нижче 140;
� з непрофільного предмету – кількість балів не нижче 124.
Якщо кількість балів з профільного предмету вище 170, допус�

кається кількість балів з непрофільного предмету нижче 124.
Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього не�

залежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи
їх дублікати за 2008,  2009, 2010, 2011, 2012, 2013 рік.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і
раніше, мають право брати участь у конкурсі за результатами зов�
нішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі
за їх вибором.

Прийом заяв і документів від вступників на основі повної
загальної  середньої освіти починається:
на денну  та заочну форми навчання � 1 липня 2014р.
Прийом документів закінчується:
Для  осіб, які мають проходити творчий конкурс та складати

вступні випробування у  вищому навчальному закладі  –  19 лип�
ня 2014 р.

Для осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять
творчий конкурс  у  вищому навчальному закладі  –  31 липня 2014 р.

Для участі у конкурсному відборі до Мукачівського державноA
го університету вступники подають заяву в паперовій формі.
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до прий�
мальної комісії МДУ. Заяви в електронній формі подають вступни�
ки, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертиф�
ікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з кон�
курсних предметів, які передбачені правилами прийому до МуA

качівського державного університету, та вступають на навчан�
ня для здобуття освітньо�кваліфікаційного рівня бакалавра.

До заяви, поданої в паперовій формі,  вступник додає:
� документ державного зразка про раніше здобутий освітній

(освітньо�кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або
копії;

� сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оціню�
вання (для вступників на основі повної загальної середньої осві�
ти) за особистим вибором оригінали або копії;

� копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
� медичну довідку за формою 086�о або її копію;
� шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це вик�

ликано особливими умовами зарахування за відповідними напря�
мами (спеціальностями), установленими законодавством, у стро�
ки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прий�
няття приймальною комісією першого рішення про рекоменду�
вання вступників до зарахування.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт гро�
мадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за
кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків,
які досягли 17�річного віку), свідоцтво про народження � для осіб,
які за віком не мають паспорта, вступник пред’являє особисто.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймаль�
ною комісією вищого навчального закладу, до якого вони пода�
ються, або в установленому законодавством порядку. Копії доку�
ментів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ äîïóñêàþòüñÿ âñòóïíèêè, ÿê³ ïîäàþòü ñåðòèô³êàòè:Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ äîïóñêàþòüñÿ âñòóïíèêè, ÿê³ ïîäàþòü ñåðòèô³êàòè:Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ äîïóñêàþòüñÿ âñòóïíèêè, ÿê³ ïîäàþòü ñåðòèô³êàòè:Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ äîïóñêàþòüñÿ âñòóïíèêè, ÿê³ ïîäàþòü ñåðòèô³êàòè:Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ äîïóñêàþòüñÿ âñòóïíèêè, ÿê³ ïîäàþòü ñåðòèô³êàòè:

Детальну інформацію про особливості вступної
кампанії 2014 р. можна отримати на сайті МДУ � http://www.msu.edu.ua

Адреса приймальної комісії МДУ:
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26. Тел. (03131)2A11A09, 2A40A20

EAmail: info@ msu.edu.ua, pk@ msu.edu.ua

Ïðåäàííîñòü íåãîäÿåâ òàê æå íå íàäåæíà, êàê îíè ñàìè. (Ïëèíèé Ìë.)Ïðåäàííîñòü íåãîäÿåâ òàê æå íå íàäåæíà, êàê îíè ñàìè. (Ïëèíèé Ìë.)Ïðåäàííîñòü íåãîäÿåâ òàê æå íå íàäåæíà, êàê îíè ñàìè. (Ïëèíèé Ìë.)Ïðåäàííîñòü íåãîäÿåâ òàê æå íå íàäåæíà, êàê îíè ñàìè. (Ïëèíèé Ìë.)Ïðåäàííîñòü íåãîäÿåâ òàê æå íå íàäåæíà, êàê îíè ñàìè. (Ïëèíèé Ìë.) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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В.А. ГАРАГОНИЧ на знімку другий справа.

Напрями  
підготовки освітньо-
кваліфікаційного  
рівня бакалавра 

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів,  
творчих конкурсів) (статус предмета) 

 Дошкільна освіта 

 

1. Українська мова та література  (профільний) 
2. Біологія 
3. Математика або історія України 

 Початкова освіта 
1. Українська мова та література (профільний) 

2. Математика 
3. Біологія або історія України 

 Музичне мистецтво* 
1. Українська мова та література (профільний) 
2. Творчий конкурс  

3. Історія України або світова література 

 Філологія* 
1. Українська мова та література 

2. Іноземна мова (англійська)  (профільний) 
3. Історія України або світова література 

 Практична психологія 
1. Українська мова та література 
2. Біологія  (профільний) 

3. Історія України або іноземна мова 
   Маркетинг 

  Фінанси і кредит 

  Облік і аудит 

1. Українська мова та література 

2. Математика   

3. Історія України або географія  (профільний) 

  Менеджмент 

1. Українська мова та література (профільний) 
2. Математика   

3. Географія або іноземна мова 

 Технологія  виробів 

легкої  промисловості 

1. Українська мова та література 
2. Математика  (профільний) 
3. Хімія або біологія 

 Інженерна механіка 

1. Українська мова та література 

2. Математика  (профільний) 

3. Фізика або хімія 

Готельно-ресторанна 
справа 

1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова  (профільний) 
3. Географія або математика 

Туризм 

1. Українська мова та література 
2. Географія  (профільний) 

3. Історія України або іноземна мова 

Професійна освіта 
(Економіка) 

Українська мова та література (профільний) 

Математика 

Історія України або географія   

Професійна освіта 
(Технологія виробів 
легкої  промисловості) 

Українська мова та література (профільний) 

Математика 

Хімія або біологія 



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555515  òðàâíÿ  2014 ð.
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Ñëóæåíüå ìóç íå òåðïèò ñóåòû. (À. Ïóøêèí).

¯Õ ÏÎÄÂÈÃ
ÆÈÒÈÌÅ
Ó Â²ÊÀÕ

Шановна редакція! Доз�
вольте подякувати вам за та�
кий змістовний матеріал
надрукований  в попереднь�
ому номері гоазети  до Дня
Перемоги і тим громадянам
міста, хто поздоровив нас
усіх з 69�ю річницею Великої
Перемоги та висловити
особливу подяку  сестрам
Ніні та Катерині Цепурдей за
іх  благородний  вчинок—
зібраний і підготовлений до
друку хронолог про воєнну
долю  численної родини Це�
пурдеїв.  Нехай це буде  жи�
вим прикладом   для  нашої
молоді. Це додає нам, стар�
шому поколінню, впевненості
у тому, що наші діти і онуки,
знаючи  правду про тяжкі роки
Великої Вітчизняної війни,
про героїзм і відвагу їх дідів і
прадідів, вибиратимуть пра�
вильний  щлях у житті, будуть
робити все, щоб зберегти
священну память про загиб�
лих і не  шкодуватимуть сил ,
щоб вберегти мир і  спокій на
нашій землі.

“Діти” війни
Н. ПРИСТУПА,

 В.ГОЛТВЯНСЬКА,
С. ПЕРГОВИЧ

Сам Всевишній дарував нам
Срібну землю і чудову рельєфну
місцевість: лісисті  гори, співучі
потічки і водопади, стрімкі річки і
загадкові ставки... Увесь цей Бо�
жий дар гріх не використати для
блага людини. Ось – цікава ста�
тистика.Усього в Закарпатті про�
тікає 9428 річок. Озера, ставки,
канали та водойми, які сьогодні
спостерігаємо  на Мукачівщині,
Виноградівщині, Перечинщині та
Іршавщині – це технічні водойми
для акумуляції води під час па�
водків. Аби хоча частково  регу�
лювати «велику воду» під час по�
веней  і будувалися ці споруди,
які у години «пік» затримували
мільйони кубів водної стихії.  І
тільки в  1964 році  на базі цих
ставків  було створено  Закар�
патський рибокомбінат.

З того часу  промайнуло  півсто�
ліття. А у пам’яті  закарпатських
рибоводів ще не забуті часи, коли
для зариблення водойм  малька
доводилося  транспортувати  з
Одеської, Вінницької  і Терноп�
ільської  областей.  Дорого і що
головне – незручно і залежно.
Коли неспокійне господарство
очолив за волею колективу моло�
дий і енергійний на той час го�
ловний рибовод Василь Олексик,
у нього визріла думка ОРГАНІЗУ�
ВАТИ ВИРОБНИЦТВО ЗА ЗАМК�
НЕНИМ ЦИКЛОМ. Це по суті оз�
начало повну незалежність рибо�
господарства від сусідів, виро�
щення риби від ікринки до товар�
ної подукції.

Для здійснення цих, досить
об’ємних  планів  необхідно було
згуртувати колектив, вселити в

ÇÎËÎÒÀ ÂÅÑÍÀ ÇÀÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎÃÎ ÐÈÁÎÊÎÌÁ²ÍÀÒÓ

нього віру у здійснення замріяно�
го. Першим ділом в селі Горбок
коштом підприємства вдалося по�
будувати інкубаційний цех і осна�
стити його сучасним німецьким
устаткуванням. У наступні роки
вдалося зробити наступний важ�
ливий  крок – спорудити нерес�
тові, вирощувальні, нагульні, ма�
точні, зимувальні й навіть  каран�
тинні ставки. Всі вони дислокують�
ся на 60�гектарній голубій ниві в
Горбку. Завдяки спільним зусил�
лям колективу рибокомбінату і
творчій наполегливості  Голови
правління приватизованого  акці�
онерного товариства «Закар�
патський рибокомбінат»  Василя
Івановича Олексика вдалося спов�
на забезпечити добірним  маль�

ком не тільки  свої потреби, а й
задовільнити попит усіх фермерів
і лісокомбінатів краю.

У закарпатському рибокомбі�
наті,  який базується біля Залузь�
кого ставка,  на науковому рівні ве�
деться  селекційна  робота. Торік
Державна комісія присвоїла маль�
кові для зарибнення ставків, яко�
го вирощено в Горбку,  статус «Се�
лекційний». Тривають роботи по
вирощуваню мальків веслоноса із
сімейства лососєвих. Робота ця
дуже копітка: тільки на 10�11�му
році цей вид риби стає готовим
до відтворення. До речі, саме за
плідну селекційну творчу і прак�
тичну роботу  Василь Іванович
Олексик  захистив дисертацію  і
здобув учений ступень кандидата
сільськогосподарських наук. Він
виселекціював  лоскутого і дзер�
кального коропів, які вирізняють�
ся високими смаковими і дієтич�
ними якостями. А селекційного
малька у закарпатців тепер за�
любки купують рибоводи
Львівської, Івано�Франківської і
Ровенської областей.

Як і в попередні роки, у цьому
працьовитий колектив  рибоком�
бінату своєчасно зарибнив усі
діючі ставки за фінансової мож�
ливості закуплено корми, що доз�
волить пришвидшити вирощуван�
ня  рибин. У нагульні ставки  по�
ряд з коропом системно було за�
рибнено товстолобика, білого
амура і щуку. Зважаючи на те, що
населення більше потребує і купує
коропа, у цьому році  збільшено
водну площу його вирощування.

У цьому році за сприятливих по�
годніх умов у рибокомбінаті пе�

редбачають незначне збільшен�
ня  рибної продукції. Але сьогодні
не йдеться про нестачу в торгівлі
свіжої риби. Навпаки, рибалки
взмозі  щорічно вирощувати по
400 і більше тонн делікатесної про�
дукції, а реалізують  ледве   300
тонн. Населення страждає від не�
стачі грошей, хоча ціна на  свіжу
рибу в Закарпатті найнижча від
усіх областей.

Завтра, 16 травня, у колектива
Закарпатського рибокомбінату
дві приємні дати – День народ�
ження  Голови правління  прива�
тизованого акціонерного товари�
ства  «Закарпатський рибокомбі�
нат» Василя Івановича Олексика  і
золотий піввіковий ювілей очолю�
ваного ним підприємства. Бажаю
Вам, шановний імениннику,  аби
до Почесного звання «Заслужено�
го працівника сільського госпо�
дарства» додалися мудрість і на�
стирливість у примноженні здо�
бутків колективу рибогосподар�
ства. Хай Всевишній  зміцнить
Вас і ваш колектив  у здоров’ї,
додасть сил для розв’язання  про�
блем, пошле у ваш дім  благодать,
достаток, мир і злагоду, сімейний
затишок і благополуччя. Оптиміз�
му Вам і наснаги у подоланні тим�
часових труднощів. Хай на Вашо�
му життєвому обрії  зоряніють
світлі мрії і  нові плани. А поряд з
Вами хай завжди будуть  надійні
друзі  і вірні однодумці.

 З великою людською пова&
гою до Вас  і моїх любих зем&
ляків&залужан ІВАН  КОПЧА,
член Національної спілки жур&
налістів України.

«Нам ніколи не забути не�
спокійної жорстокої холодної
весни 2014�го… Але сади
квітнуть, життя продов�
жується. І для нас дуже важ�
ливо не замикатись у собі,
спілкуватись, бути разом…»,
– такими словами заслуже�
на артистка України Галина
Кутасевич та лауреат пре�
стижної обласної театраль�
ної премії імені братів Євге�
на та Августина�Юрія  Ше�
регіїв Руслан Аітов – ведучі
урочистої частини з нагоди
відкриття фестивалю – роз�
почали святковий вечір.

Безперечно, Міжнародний
театральний фестиваль на�
ціональних меншин «ЕТНО�
ДІА�СФЕРА», автором ідеї та
ініціатором проведення яко�
го на базі  Закарпатського
обласного російського дра�
матичного театру є дирек�
тор і художній керівник те�
атру, заслужений діяч мис�
тецтв України, заслужений
працівник культури Росії
Юрій Степанович Шутюк є
грандіозним святом теат�
рального мистецтва, зна�
менною подією в соціально�
культурному житті краю. За
масштабність театрального
форуму та стабільність про�
ведення цього унікального
фестивалю, театр нагород�
жено дипломом Всеукраїнсь�
кого свята «Сузір’я дружби»,
відзнакою Міністерства

Vivat, Òåàòð!
11-17 òðàâíÿ ó Ìóêà÷åâ³ ïðîõîäèòü XV þâ³ëåéíèé

ì³æíàðîäíèé òåàòðàëüíèé ôåñòèâàëü åòí³÷íèõ òåàòð³â
«Åòíî-Ä³à-Ñôåðà»

культури України, у номінації
«Професійний художній ко�
лектив, який пропагує мис�
тецтво національних меншин
України».

Цього року в рамках фес�
тивалю шанувальники теат�
рального мистецтва мають
змогу подивитись вісім уні�
кальних робіт відомих те�
атрів України, серед яких
зокрема Національний ака�
демічний український дра�
матичний театр ім. Марії
Заньковецької, Львівський
обласний академічний му�
зично�драматичний театр
ім. Юрія Дрогобича, Коло�
мийський академічний об�
ласний український драма�
тичного театру ім. Івана
Озаркевича та навіть Крим�
ськотатарського академічно�
го музично�драматичного
театру.

За словами головного ре�
жисера театру, випускника
Київського національного
університету театру, кіно і
телебачення ім. I.К.Карпен�
ка�Карого, та Московської
Школи�студії ім.В.І.Немиро�
вича�Данченка при МХАТ ім.
А.П.Чехова Євгена Віталійо�
вича Тищука: «Фестиваль –
це можливість поспілкувати�
ся, відволіктись від тих
подій, які відбуваються у
країні, адже це зараз дуже
потрібно людям».

Пропонуємо програму та

опис вистав, які можна пе�
реглянути у найближчі дні:

15 травня о 19:00
Вистава «АРШИН МАЛ
АЛАН»
Кримськотатарський ака&
демічний музично&драма&
тичний театр

«Аршин Мал Алан» остан�
ня і найпопулярніша опере�
та Узеїра Гаджибекова. Вона
була написана в 1913 році в
Санкт�Петербурзі. Прем’єра
«Аршин Мал Алан» відбула�
ся в 1918 році в театрі Зей�
налабдіна Тагиєва.

Дія оперети відбувається
в Шуше. Сюжет музичної ко�
медії був узятий Гаджибеко�
вим з життя. Жінка на Сході
носила чадру, їй не дозволя�
лося з’являтися на вулиці з
відкритим обличчям. Заміж
дівчата виходили, як прави�

ло, за волею батьків. Так
само жених, в більшості ви�
падків, бачив свою нарече�
ну лише після весілля. На
початку XX століття родинно�
побутовий устрій життя,
заснований за законами ша�
ріату, став піддаватися кри�
тиці. Нове покоління молодих
людей мріяли створити
сім’ю, засновану на любові.
Назва оперети «Аршин Мал
Алан» є характерним вигу�
ком вуличних продавців тка�
нинами.

16 травня о 19:00
Вистава «КАРТА ЛЮБОВІ»
Національний академіч&
ний український драма&
тичний театр ім. Марії
Заньковецької

Сюжет цієї вистави пов’я�
заний із романтичним кохан�
ням Івана Франка. Дійові

особи  � це дві іпостасі однієї
й цієї ж постаті � першої на�
реченої письменника  � Оль�
ги Рошкевич. Одна героїня
грає її в молодості, інша �
натомість у зрілі роки жит�
тя, коли вона стала Ольгою
Озаркевич, бо не пов’язав�
ши долю з Франком вийшла
заміж за священика Володи�
мира Озаркевича, рідного
брата письменниці Наталії
Кобринської. Діалог моло�
дості та старості, втрачені
надії та ілюзії, романтика та
дійсність.

17 травня о 19:00
Закриття XV&го ювілейно&
го міжнародного теат&
рального фестивалю
«Етно&Діа&Сфера»
Вистава «ОЦЕ ХАЛЕПА»

Закарпатський облас&

ний державний російсь&
кий драматичний театр

Нестрой – один з творців
австрійського національно�
го театру, його вплив відчут�
ний на австрійській сцені
аж до нинішньої пори. Пре�
мія його імені � найбільш
відома з театральних наго�
род в Австрії. У прагненні
реформувати австрійське
театральне мистецтво Не�
строй писав твори нових
жанрів � драматичні пародії,
сатиричні драми. Його но�
ваторство полягало у ство�
ренні так званої народної
комедії, що відрізняється
динамікою дії, дотепним
сюжетом, комічністю ситу�
ацій. У цих сатиричних
фарсах мешкали колоритні
типи – дрібні торговці, ре�
місники, комедіанти, розба�
гатілі спекулянти, слуги. Ха�
рактери були настільки пе�
реконливими, що ці психо�
логічні типажі успішно «ко�
чують» століттями, і їх про�
блеми залишаються акту�
альними для часів нинішніх.
Напевно, саме тому його
п’єси переслідувала цензу�
ра, а п’єса «Оце халепа»
була двічі заборонена Ціса�
рем.  І ось нарешті, австр�
ійський Мольєр (як його на�
зивають на батьківщині) по�
вертається. Тепер і на украї�
нську сцену.

Детальніше про фести�
вальні події, а також
інтерв’ю з організаторами
та учасниками фестива�
лю читайте у наступних
випусках газети.

Оксана ГОЛОВЧУК,
оглядач літературно&дра&
матичної частини театру

Фото:
Петро ПАРОВІНЧАК,

Олександр ГУДАК
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1.Войцеховський  Олександр  Станіславович
 – 1954 р.н.

2.Кобаска Ілля  Мигальович – 1939 р.н.
3.Яблонський Едуард Нестерович – 1973 р.н.
4.Масленнікова  Олена Миколаївна – 1922 р.н.
5.Маругнич  Верона Петрівна – 1940 р.н.
6.Нагорний Павло Іванович – 1944 р.н.
7.Фрікер Мартон Іванович – 1951 р.н.
8.Верясов  Василь  Федорович – 1935 р.н.
9.Машіка  Ласло Ласлович – 1939 р.н.
10.Фурдь  Ганна Іванівна – 1935 р.н.
11.Гарапко  Віра Василівна – 1948 р.н.
12.Біша Михайло Іванович – 1951 р.н.
13.Кайнц  Отто Карлович – 1953 р.н.
14.Кохан  Олена Юріївна – 1942 р.н.
15.Форанець Марія  Яківна – 1937 р.н.
16.Кенийс Маргарита Юріївна – 1933 р.н.

Â²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜ
ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 05.05.2014 р.  по  11.05.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Захистимо Батьківщину !
 На підставі Указу Президента України та директиви Начальника генерального штабу –

Головнокомандувача Збройних Сил України в усіх областях України, в тому числі в
Закарпатській області,  розпочато формування батальйонів територіальної  оборони.

Основними завданнями батальйону територіальної оборони є:
 охорона та захист державного кордону;
 забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового

управління, оперативного розгортання військ;
 охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій;
 боротьба з диверсійно!розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та

незаконно утвореними антидержавними озброєними формуваннями;
 підтримання, в разі його введення, правового режиму воєнного стану.

Ці завдання батальйон буде виконувати спільно з:
! підрозділами Збройних Сил України,
! органами та підрозділами Служби безпеки України,
! внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України,
! підрозділами і частинами державної прикордонної служби України, іншими військовими формування!

ми, які утворені відповідно до законів України, а також органами внутрішніх справ, органами кримінально!
виконавчої системи, іншими правоохоронними органами.

Формування батальйону покладено на військові комісаріати Закарпатської області.
Комплектування цієї військової частини здійснюється в добровільному порядку призовниками та військо!

возобов’язаними, в тому числі тими хто не проходив військової служби: офіцерами віком до 55 років;
прапорщиками, сержантами та солдатами віком до 50 років, які за станом здоров’я, морально!психоло!
гічним станом, рівнем освіти відповідають існуючим вимогам і спроможні виконувати поставлені завдан!
ня.

Особовий склад, що буде зарахований до батальйону буде забезпечуватися грошовим, речовим, про!
довольчим, медичним та іншими видами забезпечення на рівні військовослужбовців військової служби за
контрактом. На них розповсюджуються всі норми законів що стосуються військової сфери, в тому числі
Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Грошове забезпечення вказаних категорій осіб складе:
! для солдат, сержантів, старшин в межах 2400!3600 гривень;
! для офіцерів в межах 4100!5400 гривень.
Місцем постійної дислокації батальйону буде м. Мукачево.
Завдання особовий склад військової частини буде виконувати виключно на території Закарпатської

області.
Закликаю всіх патріотично налаштованих громадян долучитися до священної справи захисту миру і

спокою рідного Закарпаття.
Для отримання більш детальної інформації про порядок оформлення документів та набору до батальй!

ону територіальної оборони звертатись до Мукачівського об’єднаного міського військового комісаріату
за адресою м. Мукачево вул. Духновича, 89 та по телефону 5!43!67.

 О.О.МОШКОВСЬКИЙ, військовий комісар
Мукачівського ОМВК, підполковник

Ïîçäðàâëÿþ äîðîãóþ
ïîäðóãó Àëëó ñ þáèëååì!

Дирекцiя i колектив ДПТНЗ “Мукачiвський
професiйний аграрний лiцей iм. М.Данканича”
висловлюють глибоке спiвчуття  майстру виробF
ничого навчання Поволоцькому Володимиру  МиF
колайовичу з приводу тяжкої втрати —  смертi
його батька
ПОВОЛОЦЬКОГО Миколи Олександровича та
викладачу  ЛЕНДЄЛУ Михайлу Йосиповичу з приF
воду смертi його тещi Орбан Клари Павлiвни.

Вiчного спокою померлим i Царства НебесноF
го їх душам.

До 7 років позбавлення волі Му!
качівський міськрайонний суд засу!
див 32!річного мукачівця за бійку, в
ході якої один мукачівець від отри!
маних травм помер, іншого маши!
ною швидкої було доставлено до
реанімаційного відділення.

Нагадаємо, у вересні 2013 року
до чергової  частини Мукачівського
міського відділу міліції близько опі!
вночі надійшло повідомлення від
чергового лікаря приймального
відділення Мукачівської ЦРЛ, що до
них доставлено 45 – річного чолов!
іка із травмами різного ступеню
тяжкості – струс, забій головного
мозку, черепно!мозкова травма,
забійна рана голови та ін.  Разом з
ним не вдалось довезти до лікарні
ще одного мукачівця, який із чис!
ленними забійними ранами голови,
відкритою черепно!мозковою  та
іншими травмами помер у машині
швидкої допомоги.

Як з‘ясувалось  в ході досудового
та судового розслідування, дві ком!

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

7 років тюрми суд призначив мукачівцю,
який під час бійки забив до смерті знайомого

панії чоловіків відпочивали в одно!
му з «ганделиків» Мукачева по вул.
Одеській. Добряче хильнувши, між
хлопцями зав’язалася суперечка.
Спочатку, як розповіли очевидці
конфлікту, першим почав чіплятись
до трьох чоловіків за сусіднім сто!
ликом, 46!річний потерпілий. При!
чиною п‘яної упередженості чолов!
іка до відвідувачів закладу було те,
що знайомі, які сиділи за столиком
поряд,  відмовились підсісти до них.

Відтак, ледве тримаючись на но!
гах, 46!річний кремезний чоловік,
який до речі був добре фізично
«підтягнутий» викликав хлопців на
вулицю і між ними почалась бійка.
Близько півгодини чоловіки з‘ясо!
вували стосунки за допомогою ку!
лаків. Через деякий час продавці
магазину вийшли на вулицю, поба!
чили закривавлених мукачівців і
лише тоді викликали швидку.

Правоохоронці міськвідділу не!
гайно розпочали проводити всі не!
обхідні слідчі дії. Міліціонери вилу!

чили речові докази, опитали сусідів
та почали відпрацьовувати всі мож!
ливі версії кримінального правопо!
рушення. В результаті проведеної
роботи оперативникам менш ніж за
добу вдалося встановити учасників
бійки. Одним  з підозрюваних виявив!
ся 32!річний місцевий мешканець, з
яким того  вечора у потерпілого і тра!
пився конфлікт. В ході судових слу!
хань підозрюваний визнав свою  вину
і стверджував, що не мав на меті поз!
бавляти мукачівця життя.

Як бачимо, чергова сварка, при!
чиною якої стала горілка, закінчи!
лася трагедію для молодих чо!
ловіків. Один мукачівець помер,
інший – тривалий час перебував на
лікарняному ліжку,  втративши здо!
ров‘я, а ще двох засуджено за стат!
тями Кримінального кодексу Украї!
ни: одного з них – основного фігу!
ранта справи до 7 років позбавлен!
ня волі.

Наталія МАШІКО,
Мукачівський МВ УМВС

ÌÎß  ÍÀÉÂÈÙÀ ÍÀÃÎÐÎÄÀ –
ØÀÍÀ ² ÏÎÂÀÃÀ ÌÓÊÀ×²ÂÖ²Â.
15 òðàâíÿ â áóÿíí³ âåñíÿíîãî æèâîöâ³òó â³äçíà÷àº

ñâ³é 76-é ð³ê  â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ïîâàæàíà â óê-
ðà¿íñüê³é ìåäèöèí³ ëþäèíà

Âîëîäèìèð  Ìèõàéëîâè÷  ÐÅÂ×ÓÊ
Ïðî éîãî äîñâ³ä íåîðäèíàðíèõ îðãàí³çàòîðñüêèõ

çä³áíîñòåé áàãàòîêðàòíî ïèñàâ ãàëóçåâèé æóðíàë
«Ìåäè÷íèé â³ñíèê Óêðà¿íè», ðåñïóáë³êàíñüêà òà çà-
êàðïàòñüêà îáëàñíà ïðåñà. Ìàëî õòî ç ìóêà÷³âö³â çíàº,
ùî íàø øàíîâíèé ³ìåíèííèê íàãîðîäæåíèé çîëîòîþ
ìåäàëëþ «Ë³äåð ìåäèöèíè Óêðà³íè», Ïî÷åñíîþ ãðà-
ìîòîþ ãàëóçåâîãî ì³í³ñòåðñòâà, áàãàòüìà ³íøèìè
â³äçíàêàìè. Òà íàéâèùîþ ñâîºþ íàãîðîäîþ  êîëèøí³é
ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿  ñà-
íåï³äåìñòàíö³¿ ââàæàº ùèðó ïîâàãó â³ä ëþäåé. Ùàñëè-
âîãî Âàì, Âîëîäèìèðå Ìèõàéëîâè÷ó, äîâãîë³òòÿ  ³ êî-
çàöüêîãî çäîðîâ’ÿ.

Çà äîðó÷åííÿì ìóêà÷³âö³â æóðíàë³ñò
²ÂÀÍ  ÊÎÏ×À.

Íåò, íå áðîñèøü íèêîãäà òû,
Ðàññòàâàòüñÿ íå ñïåøè:
Ïîçäðàâëÿþ ñ êðóãëîé äàòîé
È öåëóþ îò äóøè!

Ìîæíî çåìëþ âñþ ïî êðóãó
Îáåæàòü è îáîéòè,
Íî òàêîé, êàê òû, ïîäðóãè
Â öåëîì ìèðå íå íàéòè.

Íàñ ñóäüáà ïîâñþäó êðóæèò,
Ññîðèëèñü ìû èíîãäà:
Õîðîøî, ÷òî íàøó äðóæáó
Ïðîíåñëè ÷åðåç ãîäà.

Ñ ëþáîâüþ Íàäåæäà.



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

 Дзвонити 066�420�66�73.

     Терміново продається зе�
мельна ділянка під забудову—
54 сотини у смт. Воловець у ту�
ристично�курортній зоні,  по�
ряд хвойний ліс, два гірсько�
лижні підйомники, залізниця,
підведено всі комунальні ко�
мунікації.
Ціна 15 тис у.о. Можливий торг.

Зверт. 0663776845.

     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 (потре�
бує капремонт) поряд з трасою
коло дендрарiя i 15 сотин землi,
є водна свердловина, газ, елек�
трика.

Тел.: 050�2371942;
 0630791570.

     Продається будинок  (95
кв.м.) у центральнiй частинi
мiста , 3 кiмн. ванна, туалает ок�
ремо, кухня,  госппри�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

сотини) пiд забудову жилтлового бу�
динку  в Мукачевi на вул.
Краснодонськiй 39�а. На дiлянцi є газ,
вода, електрика, фруктовi деоева.
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  (неда�
леко від дороги та комунікацій).

  Зверт. 095�8610797.
     продається  земельна дiлянка

30 сотин пiд забудову у Паланку на
вул 50�рiччя Перемоги, 17 з усiма
документами. На дiлянцi: бутовий
камiнь  i щебiнь. Т. 050�665�64�66.

     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.

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

ÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍß
  Ïðîäàæ

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

  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 або розмінрюється  бу�

динок на  центральній вулиці села
Кальник загальною площею 148  кв.м.
(земел. ділянка, госп. прибудови,
вода, газ. Тел . 0509660977.
     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 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

     ТЕРМІНОВО продається мета�
левий волгівський гараж. Ціна до�
говірна. 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

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
     Здається  у найм на тривалий строк

3�кімнатна квартира  на Першотрав�
невій набережній умебльована з побу�
товою технікою. Зверт. 050�4336274.

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

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  автотран�
спортом віком до 30 років., водій –
експедитор  категорії С зі стажем
від 3�х років віком до 40 років для ро�
боти 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.

ПОТРІБНІ КВАЛІФІКОВАНІ
ПЕРУКАРІ ТА МАНІКЮРНИЦІ.

Зверт. 050�9277937,
 0509660977.

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

Тел. 0502650432.
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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.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене пенсійне Посвідчення на ім’я  Белалов Олексій

Володимирович, видане   Пенсійним фондом  м. Берегове  у
2013 р., вважати недійсним.
     Втрачене Посвідчення про проходження курсів підви�

щення  квалі фікації до диплому № МВ�962988, за спеціаль�
ністю  "Стоматологія", видане на ім’я  Лебедько Галина Золта�
нівна, вважати недійсним.

КАДРОВИЙ КОНКУРС
Головне управління юстиції у Закарпатській області

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спец�
іаліста І категорії районного відділу державної вико�
навчої служби Мукачівського міськрайонного управлі�
ння юстиції.  Вимоги:   вища економічна освіта відпов�
ідного професійного спрямування за освітньо –квалі�
фікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра за напря�
мом підготовки «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський
облік» або за іншим напрямом економічного спряму�
вання. Без вимог до стажу роботи. Термін прийняття
документів протягом 30 календарних днів з дня оголо�
шення про проведення конкурсу. Додаткова інформа�
ція надається відділом кадрового забезпечення Голов�
ного управління юстиції у Закарпатській області.

За довідками  звертатися: м.Ужгород, Головне уп�
равління юстиції у Закарпатській області, пл. Народна
4 , 6�ий поверх, каб. № 636 тел. (222)  3�42�53.
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Íàõàëüñòâî – ºòî òà æå íàãëîñòü ïëþñ îòñóòñòâèå ñòûäà. (Ñ.Äîâëàòîâ)Íàõàëüñòâî – ºòî òà æå íàãëîñòü ïëþñ îòñóòñòâèå ñòûäà. (Ñ.Äîâëàòîâ)Íàõàëüñòâî – ºòî òà æå íàãëîñòü ïëþñ îòñóòñòâèå ñòûäà. (Ñ.Äîâëàòîâ)Íàõàëüñòâî – ºòî òà æå íàãëîñòü ïëþñ îòñóòñòâèå ñòûäà. (Ñ.Äîâëàòîâ)Íàõàëüñòâî – ºòî òà æå íàãëîñòü ïëþñ îòñóòñòâèå ñòûäà. (Ñ.Äîâëàòîâ)

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 26 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
06.30, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 09.35 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?. 10.00 Ðîÿëü â êóùàõ.
10.40, 16.20, 19.40 ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.10, 18.05, 20.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.40 Íàö³îíàëüí³ äåáà-
òè. 14.50 Euronews. 14.55,
05.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó
Óêðà¿íè. 15.50 Â³êíî â Àìåðè-
êó. 18.50 ×àñ-×. 19.00 Ïðî ãî-
ëîâíå. 21.00, 04.40 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.40, 05.20 Øóñòåð Live.
Áóäí³. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.30 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 00.00 Íà ñëóõó.
00.30 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.40 Ôîëüê-
music. 04.00 Ä/ô "Ðà¿ñà Êèðè-
÷åíêî. Ä³àãíîç - íàðîäíà"

Êàíàë «1+1»
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 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
5: ²íäîíåç³ÿ". 11.10 Õ/ô "Êóð'ºð
ç ðàþ". 13.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1). 15.40
"Ç³ðêîâà õðîí³êà". 16.45, 03.35
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ôàòìàãþëü" (1). 20.40 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.55
"×èñòînews". 21.10 Ò/ñ "Ñâàòè
- 6" (1). 22.20, 04.00 "Ãðîø³".
00.05, 01.05 Õ/ô "Â³ê³íãè 2" (3).
02.05 Õ/ô "²íîïëàíåòíà áóðÿ".
04.55 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
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 Õ/ô "Â î÷³êó-
âàíí³ âåñíè". 12.25, 14.20 Ò/ñ
"Ïðèêìåòà íà ùàñòÿ". 14.50
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.25 "Æäè
ìåíÿ".  18.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
02.40 "Ïîäðîáèö³". 21.00 Òîê-
øîó "×îðíå äçåðêàëî". 23.30,
04.40 Ò/ñ "Ñêàíäàë". 00.35 Õ/
ô "Ìèðîòâîðåöü" (2). 03.25 Ä/
ô "Øîñòå â³ä÷óòòÿ. Äàð ÷è
ïðîêëÿòòÿ?". 04.10 Ìóëüòô-
³ëüìè

 ICTV
05.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.10 Ñâ³òàíîê. 06.10 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 06.55,
08.15 Ôàêòè òèæíÿ. 07.45,
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
11.40, 13.15 Õ/ô "Êàðàíòèí".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.00, 16.15 Ò/ñ "Áðèãàäà".
16.40 Ò/ñ "Áðàòàíè". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 20.20 Ä³ñòàëî!.
21.15 Ñâîáîäà ñëîâà. 00.15 Õ/
ô "Äåéâ" (2). 02.10 Ò/ñ
"Ê³ñòêè". 03.40 Ò/ñ "Îô³ñ"

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 é ìè". 16.10, 00.40 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 18.05, 02.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!".  19.00, 23.45
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30 Ò/ñ "Áàëàáîë".  22.15
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 22.40 "Ïî-
çíåð". 23.35 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Áðàò".
06.30, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.20, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.15, 01.40 Õ/ô
"Íàâ÷àþ ãð³ íà ã³òàð³"(1). 12.55,
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 13.50 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â 13". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.55 Õ/ô "Ìàòè é
ìà÷óõà"(1). 22.35 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 5. Æèòòÿ ï³ñëÿ ñïîâ³ä³".
00.35 "Îäèí çà âñ³õ". 04.35
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.00
Îñòàòî÷íèé âåðäèêò. 07.00,
09.00, 15.00, 19.00, 03.45 Ïîä³¿.
07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.45, 15.20, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä"

04.55 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
05.00 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
10.00 Õ/ô "Çîëîò³ íåáåñà".
12.25, 14.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 14.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.25 "Ïîäðî-
áèö³".  20.30 Ò/ñ "Çåìñüêèé
ë³êàð. Êîõàííÿ âñóïåðå÷".
23.30, 04.40 Ò/ñ "Ñêàíäàë".
00.20 Ä/ô "Ãåðî¿ íàâ³êè". 00.50
Õ/ô "Íà ÷óæ³é ñìóç³". 02.55 Ä/
ô "Åâòàíàç³ÿ". 03.40 Ìóëüòô-
³ëüìè

 ICTV
04.00 Ôàêòè. 04.40 Ñâ³òàíîê.
05.40, 08.15 Ñâîáîäà ñëîâà.
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 09.45, 13.15 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.25 Ä³ñòà-
ëî!. 14.20, 16.15 Ò/ñ "Íàäçâè-
÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 16.45 Ò/ñ
"Áðàòàíè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà ãîëîâà-
ìè". 22.15 Ï³ä ïðèö³ëîì. 22.45
Õ/ô "Çáèòîê" (2). 00.55 Õ/ô "Äè-
ÿâîëèöÿ" (2). 02.30 Ä/ñ "Çëî÷è-
íè, ùî ñêîëèõíóëè Áðèòàí³þ".
03.20 Ò/ñ "Óñÿ ïðàâäà"

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
é 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
"Áàëàáîë". 22.15 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 22.40 "Â³éíà â Êîðå¿".
23.35 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïðîêëÿòà
âäîâà". 06.25, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.10, 18.30 "Íåéìîâ-
³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.40
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ñàìîòí³ñòü
ïåðøèõ êðàñóíü". 10.35 Õ/ô
"Íàðå÷åíà ìîãî äðóãà"(1).
12.35, 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 13.35, 01.05
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Õ/
ô "Ìàòè é ìà÷óõà"(1). 22.35
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
03.15 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.00 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 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Ïëþñ ëþáîâ" (1). 11.50, 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 21.00 Ò/
ñ "Êîðîëåâà ãðè" (1). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30, 04.45 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). 03.00 Õ/
ô "Ñóïåðìàéê" (2)

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 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 17.20, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ"
(1). 17.45 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà
ñèíà" (1). 18.10, 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 19.05 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 20.25 Ò/ñ "Äâà áàòü-
êà ³ äâà ñèíà" (2). 00.00 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.55 Ìåæ-
äó íàìè. 01.40 Ì³íÿþ æ³íêó 3.
02.25 Ò/ñ "Êðåì" (1). 03.55 Ç
íî÷³ äî ðàíêó

  «Ì-ñòóä³î»
8:30 - Íîâèíè "×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
- Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  ïðîãðàìà "Òîï

(1). 10.00 Ò/ñ "Âîëîøêè" (1).
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Êîðîëåâà ãðè" (1). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Õ/ô "Ñóïåð-
ìàéê" (2). 01.35 Õ/ô "Â³äïóñòêà
çà îáì³íîì" (2). 04.30 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïîâåðíåííÿ" (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 "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 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.20,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 17.45 Ò/ñ
"Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1).
18.10, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 19.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
20.25 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà
ñèíà" (2). 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
"Êðåì" (1). 03.55 Ç íî÷³ äî ðàí-
êó

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â" (ïîâòîð). 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿ-
ãàº". 12.25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - Äîê/ñ. 14:00 - Ì/
ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45
- Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äîê/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16.30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25 -  "Ñïîðò
×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 -
Õ/ô. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 - " Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - 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, 19.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 11.40 Õ/ô "Îáëàäóí-
êè Áîãà". 13.30 Õ/ô "Îáëàäóí-
êè Áîãà 2". 15.35 Õ/ô "Îáëà-
äóíêè Áîãà 3". 18.00, 01.50
Ðåïîðòåð. 18.20, 03.20 Àáçàö!.
20.00 Ðåâ³çîð. 22.45 Ðåâ³çîð
ïîñòøîó. 00.30 Ïåäàí-Ïðèòóëà
øîó. 01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.00, 02.50 Çîíà íî÷³.
02.05 Äðàé Õìàðà. Îñòàíí³
ñòîð³íêè. 02.30 Òà¿íñòâà Êèº-
âî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè. 02.55 25-
é êàäð. 04.15 Çäðàñòóéòå, ÿ
âàøà ìàìà
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 06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 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 Óêðà¿íñüêî-
ãî ðîäó. 10.20 Êíèãà.ua. 10.55,
16.35, 19.40 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅ-
ËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10, 18.05, 20.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30, 02.40 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" 55ñ.. 13.45 Äî-
ðîñë³ ³ãðè. 14.45 Euronews.
14.55, 05.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó
Óêðà¿íè. 15.50 Ä/ô "Ãóöóëêà
Êñåíÿ". 19.00 Ïðî ãîëîâíå.
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. 03.45 Íå
â³ð õóäîìó êóõàðþ. 04.10 Ñåê-
ðåòè óñï³õó

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, 05.30
"ÒÑÍ". 10.00 "Â ìåðåæ³ ". 11.05,
20.55 "×èñòînews". 11.20,
12.20 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3".
13.20 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà" (1). 15.35 Ò/ñ "Òà-
òóñ³". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1).
21.10 Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1). 22.20
"Ì³íÿþ æ³íêó - 9". 00.15, 02.50
Õ/ô "Â³ê³íãè 2" (3). 01.15, 03.35
Äæåííà Äåâàí-Òàòóì ó äðàì³
"Íàäçâè÷àéíà ï'ÿò³ðêà" (2).

Ïðîáà÷èòè". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 "×àñ îá³äàòè!". 14.30,
03.00 "Ó íàø ÷àñ". 15.20 "Âîíè
é 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
"Áàëàáîë". 22.15 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 22.40 "Ïîë³òèêà". 23.35
Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîëþâàí-
íÿ íà Çîððî". 06.35, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.20, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ñà-
ìîòí³ñòü ïåðøèõ êðàñóíü - 2".
10.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Æèòòÿ
ï³ñëÿ ñàìîãóáñòâà". 11.45
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Êîíòðàêò íà
ëþáîâ". 12.40, 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 13.25,
00.25 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.55 Õ/ô "Ìàòè é ìà÷óõà"(1).
22.35 "Õàòà íà òàòà". 02.40
Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.00 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 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Ïëþñ ëþáîâ" (1). 11.50, 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 21.00
Ò/ñ "Êîðîëåâà ãðè" (1). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30, 05.30 Ò/ñ
"Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ" (1).
03.00 Õ/ô "Â³äïóñòêà çà îá-
ì³íîì" (2). 05.05 Ñð³áíèé
àïåëüñèí

Ò Å Ò
 08.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàí-
òè í³íäçÿ" (1). 08.45 Ì/ñ "Ò³ìîí
³ Ïóìáà" (1). 09.10 Ì/ô "Ñåð-
äèò³ ïòàøêè" (1). 10.00 ªðàëàø.
11.10 Îäíà çà âñ³õ. 13.30, 22.00
6 êàäð³â. 14.50 Â³òàëüêà. 15.55
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.20, 20.00
Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 17.45 Ò/ñ "Äâà
áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1). 18.10,
23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
19.05 Ðîçñì³øè êîì³êà. 20.25
Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (2).
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 "Êðåì" (1). 03.55 Ç
íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ .
14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - "Ìàºø
ïðàâî" . 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ.
22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.50, 06.35 Kids' Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ".
07.00 Ï³äéîì. 08.00, 10.55,
19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 09.00,
16.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 15.00, 22.00 Ò/ñ "Ìîëîä³-
æêà". 18.00, 02.20 Ðåïîðòåð.
18.20, 00.00 Àáçàö!. 23.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.55 Õ/ô
"Ïðèâàòíèé êóðîðò" (2). 02.25
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.30,
03.05, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.35
Ðàéñüê³ ñàäè ãåòüìàíà Ñàãàé-
äà÷íîãî. 02.50 Çîðÿíèé ÷àñ
êîçàöòâà. 03.10 Äæåðåëà
Â³ò÷èçíè. 03.25 Áðàò³º ³ äðó-
æèíî. 03.40 Ñê³ôè. 04.00 25-é
êàäð. 04.20 Çäðàñòóéòå, ÿ
âàøà ìàìà
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06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.25, 03.35 Íî-
âèíè. 06.40, 07.10, 08.10
Ñïîðò. 06.45, 07.15, 08.15,
09.35, 12.15, 15.30, 18.00,
21.30, 23.25 Ïîãîäà. 06.50,
07.45, 08.20, 08.40 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà.
07.25, 00.30 Êðà¿íà on l ine.

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

Íîâèé Êàíàë
05.50, 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, 16.00 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 10.55, 23.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 18.00,
02.30 Ðåïîðòåð. 18.20, 00.00
Àáçàö!. 22.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æêà".
00.55 Õ/ô "² íàðîäèëàñÿ
ç³ðêà?". 02.35, 03.30, 03.50
Çîíà íî÷³. 02.40 Êàòåðèíà Á³ëî-
êóð Ïîñëàííÿ. 03.35 Ñê³ôè
(ñâ³ä÷åííÿ ³ âåðñ³¿). 03.55 25-é
êàäð. 04.20 Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà
ìàìà.
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10.15 Êîðäîí äåðæàâè.
10.40, 16.30, 19.40 ÃÐÎÌÀÄÑÜ-
ÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10,
18.05, 20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Õ/ô "Äîëÿ ãîñóäàðÿ". 14.45
Euronews. 14.55, 05.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè. 15.50
Øëÿõ äî ×åìï³îíàòó ñâ³òó FIFA
2014. Áðàçèë³ÿ. 19.00 Ïðî ãî-
ëîâíå. 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.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.35 Äî-
ðîñë³ ³ãðè. 03.40 Ä/ô "Ãóöóëêà
Êñåíÿ". 04.15 ßê öå?.

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, 23.55,
05.45 "ÒÑÍ". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 10.55, 20.55
"×èñòînews". 11.10, 12.10
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 13.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà" (1). 15.35 Ò/ñ "Òàòóñ³".
16.45, 03.05 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1).
21.10 Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1). 22.20
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3". 00.20 Õ/
ô "Â³ê³íãè 2" (3). 01.20, 03.30
Ñåì Ðîêâåëë ³ Âºðà Ôàðìèãà ó
òðèëåð³ "Äæîøóà" (2). 05.10
"Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 05.15
"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, 20.30
Ò/ñ "Çåìñüêèé ë³êàð. Êîõàííÿ
âñóïåðå÷". 13.25, 14.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.50 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.10 "Ïîäðî-
áèö³". 23.30, 04.40 Ò/ñ "Ñêàí-
äàë". 00.20 Õ/ô "Ï³äîçð³ë³ îñî-
áè" (2). 02.40 Ä/ô "Óïðàâë³ííÿ
ñíîì". 03.25 Ìóëüòô³ëüìè.

 ICTV
04.00 Ò/ñ "Îô³ñ". 04.25 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 04.30 Ôàêòè.
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.15 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.45 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". 07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
08.00 Ç³ðêà YouTube. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
09.50, 13.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.40 Äèâèòèñü
óñ³ì!. 14.15, 16.15 Ò/ñ "Íàäçâè-
÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 16.50 Ò/ñ
"Áðàòàíè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà ãîëî-
âàìè". 22.15 Êðèì³íàëüíà Óê-
ðà¿íà. 23.10 Õ/ô "Òàêòè÷íà
ñèëà" (2). 01.00 Õ/ô "Çáèòîê"
(2). 02.45 Ä/ñ "Çëî÷èíè, ùî ñêî-
ëèõíóëè Áðèòàí³þ". 03.30 Ò/ñ
"Óñÿ ïðàâäà"

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.

07.40 Åðà á³çíåñó. 09.00,
21.00, 04.40 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.55, 18.50 ×àñ-×. 10.05 Íå
â³ð õóäîìó êóõàðþ. 10.40,
16.25, 19.30 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10, 18.05,
20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.  12.30,
02.45 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 56ñ..
13.45 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáà-
òþê. 14.45 Euronews. 14.55,
05.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó
Óêðà¿íè. 15.50 ßê öå?. 19.00
Ñîö³àëüí³  ãàðàíò³ ¿ .  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.
03.50 Êíèãà.ua. 04.15 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í?

     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, 23.45, 05.30
"ÒÑÍ". 10.00 "Ø³ñòü êàäð³â".
10.50, 20.55 "×èñòînews".
11.10, 12.10 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè - 3". 13.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1). 15.35 Ò/
ñ "Òàòóñ³". 16.45, 02.55 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü" (1). 21.10 Ò/ñ "Ñâàòè - 6"
(1). 22.25 "Òåðèòîð³ÿ îáìàíó".
00.10 Õ/ô "Â³ê³íãè 2" (3). 01.10,
03.20 Õ/ô "Àñòðàë" (2). 05.00
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõ-
òàðà-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,
20.30 Ò/ñ  "Çåìñüêèé ë ³êàð.
Êîõàííÿ âñóïåðå÷" .  13.25,
14.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 14.50
"Ñóäîâ³  ñïðàâè" .  15.50
"Ñ³ìåéíèé ñóä" .  18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî" .
19.05 Ò/ñ  "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.25 "Ïîäðî-
áèö³". 23.30, 04.40 Ò/ñ "Ñêàí-
äàë". 00.20 Õ/ô "Ñòàðèì òóò
íå ì³ñöå" (2). 02.55 Ä/ô "Õà-
ðàêòåð ³ õâîðîáè. Õòî êîãî?".
03.35 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
04.15 Ò/ñ "Îô³ñ". 04.30 Ôàêòè.
05.10 Ñâ³òàíîê. 06.15 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.45 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
08.00 Ç³ðêà YouTube. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
09.50, 13.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.20 Êðèì³íàëüíà
Óêðà¿íà. 14.15, 16.15 Ò/ñ "Íàä-
çâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 16.50 Ò/ñ
"Áðàòàíè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà ãîëîâà-
ìè". 22.15 Êëàí. 23.10 Õ/ô "Íå-
çíàéîìåöü" (2). 01.00 Õ/ô "Òàê-
òè÷íà ñèëà" (2). 02.30 Ä/ñ "Çëî-
÷èíè, ùî ñêîëèõíóëè Áðèòà-
í³þ". 03.15 Ò/ñ "Óñÿ ïðàâäà"

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
é 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". 20.30 Ò/ñ
"Áàëàáîë". 22.15 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 22.40 "Ïðîòè íî÷³". 23.30
Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.35 "×óæ³ ïîìèëêè. Êîøìàð
íà âóëèö³ Ôåñòèâàëüí³é".
06.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.05, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.35 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Â³ò÷èìè ç³ðîê". 10.40 Õ/
ô "Ä³ä Ìîðîç ìèìîâîë³"(1).
12.05, 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 13.00, 00.25
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Õ/
ô "Ìàòè é ìà÷óõà"(1). 22.35 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà". 03.00
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.00 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 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

 ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Äîðîãó íàøó äîíå÷êó, ñåñòðè÷-
êó, âíó÷êó, ñòóäåíòêó ÓÆÍó

 Êåòð³í Ïåòàõ
â³òàºìî ç 18-ð³÷÷ÿì!

Áàæàºìî òîá³, ùîá æèòòºâà
ñóºòà áóëà òîá³ ëèø â ðàä³ñòü ³
çàâæäè ÿñêðàâèì ñÿéâîì ñÿÿëà
òâîÿ çîðÿ! Â æèòò³, íàâ÷àíí³,
áàæàºì âñÿêèõ ïåðåìîã.

Òîá³, Êåòð³í, â³ñ³ìíàäöÿòü,
Â³äêðèëàñÿ â æèòòÿ âåëèê³ äâåð³.
ßê âàæêî ç äèòèíñòâîì ðîçñòàâàòèñÿ,
Àëå íå ïîâåðíóòè éîãî òåïåð.
Íåõàé óñå õîðîøå ç äèòèíñòâà
Òîá³ ó ñïàäîê ïåðåéäå.
Íåõàé â³ä õâèëþâàííÿ á'ºòüñÿ ñåðöå
² ï³ñí³ þíîñò³ ñï³âàº!

Ðiäíi, áëèçüêi òà äðóçi.

Ì/ô. 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
.15:40 - Äîê/ñ 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 -
Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 - "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-

ãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ .
22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.50, 06.35 Kids' Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 10.55, 19.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 09.00, 16.00 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 15.00,
21.55 Ò/ñ "Ìîëîä³æêà". 18.00,
02.15 Ðåïîðòåð. 18.20 Àáçàö!.
22.55 Õ/ô "Äóæå ñòðàøíå ê³íî-
3" (3). 00.40 Õ/ô "Ìèñòåöòâî
ñïîêóøåííÿ". 02.20, 03.15,
04.05, 04.35 Çîíà íî÷³. 02.25
²âàí Ôðàíêî. 03.20 Âòðà÷åí³
ïðàâà. 03.35 Ìàãäåáóðçüê³ õðî-
í³êè. 03.50 Ïåðø³ êðîêè êðèì³-
íàë³ñòèêè. 04.10 ×îðíèé êîë³ð
ïîðÿòóíêó. 04.40 25-é êàäð
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12.20, 19.25 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅ-
ËÅÁÀ×ÅÍÍß. 13.40 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 14.35 Ä/ô "Àðãàíîâà
îë³ÿ - á³ëå çîëîòî Ìàðîêêî".
15.50 Ìîìåíòè æèòòÿ. 17.20 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 18.15 Óê-
ðà¿íñüêèé àêöåíò. 18.45 Ä/ô
"Óêðàäåííàÿ âåñíà". 21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.35,
04.55 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 21.50
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ìåãà-
ëîò. 22.55 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.35 Êðà¿íà on line. 00.00 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 01.45 "Íàùàä-
êè" ç Í. Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê. Ãíà-
òåíêîì. 02.45 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 03.15 Õ/ô "Êðà-
ñóí÷èê Àíòîí³î" 1ñ.. 05.05 "Íàä-
âå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê

Êàíàë «1+1»
06.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 07.00
"Õòî òàì?". 08.10, 08.35 Ì/ñ
"Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà" (1).
09.05, 10.15, 11.25, 12.50 Ò/ñ
"Ñâàòè - 6" (1). 14.05 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â - 2014". 16.05, 21.20
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë ó Ãðåö³¿".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 5".
19.30 "ÒÑÍ". 20.15 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿. Ñåìüÿ è åå áèçíåñ".
23.30, 03.25 Õ/ô "Ìîñêâà íà
Ãóäçîí³" (2). 01.45 Õ/ô "Ãð³øíè-
êè ³ ñâÿò³" (3). 05.15 "Òåëåìàãà-
çèí".

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2". 06.15 Òîê-øîó "×îðíå
äçåðêàëî". 08.00 "Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñüêîãî". 08.35 Ä/
ñ "Ðèçèêîâàíå æèòòÿ. Êàâà".
09.30 "Íîâèíè". 10.00 Õ/ô "Ïî-
çâîíè ó ìî¿ äâåð³". 13.50 Õ/ô
"Ä³àìàíòîâà ðóêà". 15.50
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Þðìàëà 2013". 17.50 Êîí-
öåðò "Âåñíà íà Çàð³÷í³é âó-
ëèö³". 20.00, 02.30 "Ïîäðîáèö³".

"Ïëþñ ëþáîâ" (1). 11.50, 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 21.00 Ò/
ñ "Êîðîëåâà ãðè" (1). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30, 04.40 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). 03.00 Ò/
ñ "Óñï³õ 2" (1). 04.25 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 "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 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 17.20, 20.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ" (1). 17.45 Ò/ñ "Äâà áàòü-
êà ³ äâà ñèíà" (1). 18.10, 23.00
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 19.05 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 20.25 Ò/ñ "Äâà
áàòüêà ³ äâà ñèíà" (2). 00.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.55
Ìåæäó íàìè. 01.40 Ì³íÿþ
æ³íêó 3. 02.25 Ò/ñ "Êðåì" (1).
03.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
10.55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð).
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
" Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50
- Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  ïðîãðàìà "Ìàºø
ïðàâî". 13:45 - ïðîãðàìà "Àê-
òóàëüíå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð).
14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê/ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00
-  "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î".
21:30 - "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50
- Ò/ñ. 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, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 09.00, 16.05 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 10.55,
23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
15.00, 22.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æêà".
18.00, 02.30 Ðåïîðòåð. 18.20,
00.00 Àáçàö!. 00.55 Õ/ô "Íà-
áðèäëî ö³ëóâàòè æàá" (2).
02.35, 03.25, 04.30 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.40, 03.30,
04.00 Çîíà íî÷³. 02.45 Õòî ãî¿â
ðàíè êîçàêàì?. 02.55 Ð³äí³
ñò³íè. 03.10 Â³í âðÿòóâàâ íàñ
â³ä ÷óìè. 03.35 Âèäðÿïàòèñÿ
íà ïîïà. 03.50 Áèé, õòî öíîò-
ëèâèé. 04.05 25-é êàäð. 04.35
Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà ìàìà

Ï’ßÒÍÈÖß, 30 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.35, 03.45 Íî-
âèíè. 06.40, 07.10, 08.10
Ñïîðò. 06.45, 07.15, 08.15,
09.35, 10.35, 12.15, 18.00,
00.25 Ïîãîäà. 06.50, 07.45,
08.20, 08.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20,
01.00 Êðà¿íà on line. 07.40
Åðà á³çíåñó. 09.00, 21.00,
05.35 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.55 ×àñ-
×. 10.05 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè. 10.50, 16.45 ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.10, 18.05, 18.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.30, 02.55 Ò/ñ "Ìîí-
òåÊð³ñòî" 57ñ.. 13.45, 04.35
Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 14.45
Euronews. 14.55, 05.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè.
15.30 Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ. ªâðî-
áà÷åííÿ. 19.00 Ïðî ãîëîâíå.
19.30, 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". 04.05
Ðîÿëü â êóùàõ.

   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
"Ø³ñòü êàäð³â". 10.50
"×èñòînews". 11.05, 12.05
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 13.05
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 2" (1). 15.35 Ò/ñ "Òàòóñ³".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10
Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1). 20.30
"Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2014". 22.25
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.25 "Â ìå-

ðåæ³ ". 00.30, 04.05 Õ/ô "Ïîä-
â³éíà ðîê³ðîâêà" (2). 02.25 Õ/ô
"Ãð³øíèêè ³ ñâÿò³" (3). 05.45 "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 Ò/ñ
"Çåìñüêèé ë³êàð. Êîõàííÿ âñó-
ïåðå÷". 13.25, 14.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.50 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.50 "Ïîäðî-
áèö³". 21.00 Òîê-øîó "×îðíå
äçåðêàëî". 23.00 Õ/ô "Ïîçâîíè
ó ìî¿ äâåð³". 02.30 Ä/ô "Ãåðî¿
íàâ³êè". 03.35 Ä/ô "ßê ñòàòè
çäîðîâèì ³ áàãàòèì". 04.25
Ìóëüòô³ëüìè. 04.45 "Îáåðåæ-
íî:) Ä³òè!"

 ICTV
04.00 Ò/ñ "Îô³ñ". 04.25 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 04.30 Ôàêòè.
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.20 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.45 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
08.00 Ç³ðêà YouTube. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
09.50, 13.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.35 Äèâèòèñü óñ³ì!.
14.20, 16.15 Ò/ñ "Íàäçâè÷àéíà
ñèòóàö³ÿ". 16.50 Ò/ñ "Áðàòàíè".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ò/ñ
"Ìèñëèâö³ çà ãîëîâàìè". 22.15
Õ/ô "Àäðåíàë³í" (2). 00.00 Õ/ô
"Àäðåíàë³í-2. Âèñîêà íàïðóãà"
(2). 01.35 Ä/ñ "Çëî÷èíè, ùî ñêî-
ëèõíóëè Áðèòàí³þ". 03.10 Ò/ñ
"Óñÿ ïðàâäà"

ÎÐÒ
11.50 "Ñïðàâà âàøà...". 12.25
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.00
²íø³ íîâèíè. 13.20 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.30 "Ó íàø ÷àñ". 15.20
"Âîíè é ìè". 16.10 "×åêàé íà
ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.05 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 19.00
"Ïîëå ÷óäåñ". 20.00 "×àñ".
20.30 "Íàäáàííÿ Ðåñïóáë³êè:
Ëåîí³ä Äåðáºíüîâ". 22.10
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.00 Õ/ô
"Æîâòèé êàðëèê". 00.45 Õ/ô
"Âåëèêèé êàïêàí, àáî Ñîëî äëÿ
ê³øêè ïðè ïîâíîìó ì³ñÿö³".
02.20 Õ/ô "Ìàëåíüêèé ã³ãàíò
âåëèêîãî ñåêñó". 03.40 "Äîêè
âñ³ âäîìà"

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè.
Ï³âì³ëüéîíà çà ñèíà". 06.05 Õ/
ô "Àòåñòàò çð³ëîñò³"(1). 07.45
Õ/ô "Äîðîãà äîäîìó"(1). 09.10,
18.55 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.40 Õ/ô "Öèãàíî÷êà ç
âèõîäîì"(1). 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 19.50, 22.35 Õ/
ô "Âèéøîâ ¿æà÷îê ³ç òóìàíó"(1).
00.45 Õ/ô "Ä³ä Ìîðîç ìèìî-
âîë³"(1). 02.10 "Õîëîñòÿê - 4".
04.40 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.00 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.50, 15.20, 17.10, 21.00 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ïëþñ ëþ-
áîâ" (1). 11.50, 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 18.00 Ò/ñ
"Ñàøêà" (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.30, 04.40 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïî-
âåðíåííÿ" (1). 03.05 Ò/ñ "Óñï³õ
2" (1). 04.30 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 "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, 22.15, 01.30
6 êàäð³â. 15.55 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 17.15, 19.05 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 18.10, 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 20.00 Õ/ô
"Ëþäèíà-ïàâóê 2" (1). 00.00 Õ/
ô "Ã³áðèä" (3). 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 - "×ÀÑ" .
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 12.00 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -

21.00 "Âåëèêèé áîêñ íà ²íòåð³
çà ó÷àñò³ Îëåêñàíäðà Óñèêà".
00.40 Õ/ô "Ñòåðâî" (2). 03.15
Ä/ô "Ìîçîê. Ïåðåçàâàíòàæåí-
íÿ". 04.05 Ìóëüòô³ëüìè

ICTV
04.35 Ò/ñ "Îô³ñ". 05.20 Ôàêòè.
06.05 Ñâ³òàíîê. 07.05 Õ/ô "Êîñ-
ì³÷íà êàòàñòðîôà". 08.45 Ç³ðêà
YouTube. 09.55 Äà÷à. 10.20 Õ/
ô "Ñò³ëüíèêîâèé". 12.20, 13.15,

20.10 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà ãîëîâà-
ìè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 22.05
Õ/ô "Áåç êîìïðîì³ñ³â" (2).
00.00 Õ/ô "Àäðåíàë³í" (2).
01.35 Õ/ô "Àäðåíàë³í-2. Âèñî-
êà íàïðóãà" (2). 03.00 Õ/ô "×àñ
æóðáè ùå íå íàñòàâ" (2).

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 "Ãåîðã³é Áóðêîâ. ²ðîí³÷-
íèé Äîí Ê³õîò". 06.00 Õ/ô "Ïðî-
åêò "Àëüôà". 07.25 "Ãðàé, ãàð-
ìîíü óëþáëåíà!". 08.00 "Ðî-
çóìíèö³ é ðîçóìíèêè". 08.40
"Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê".
09.50 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãî-
äè". 10.00 "Îëåêñ³é Ëåîíîâ.
Ïåðøèé ó â³äêðèòîìó êîñìîñ³".
11.15 "²äåàëüíèé ðåìîíò".
12.00 "Öèðê. Ç ðèçèêîì äëÿ æèò-
òÿ". 12.50 Íîâèé "ªðàëàø".
13.20 "Íàäáàííÿ Ðåñïóáë³êè".
15.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 15.15 Õ/
ô "Ìà÷óõà". 16.40 "Óãàäàé ìå-
ëîä³þ". 17.20 "Ïî÷óòòÿ ãóìîðó".
18.15 Õ/ô "Ãàðàæ". 20.00 "×àñ".
20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.00
"Ùî? Äå? Êîëè?". 23.10 Õ/ô
"Ñïîâ³äü óòðèìàíêè". 00.35 Õ/
ô "Õîêå¿ñòè". 02.10 Õ/ô "Äâîº
â øëÿõó". 03.30 "Ïîëå ÷óäåñ"

ÑÒÁ
06.20 Õ/ô "Çà ñ³ðíèêàìè"(1).
08.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.10
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
12.45 Õ/ô "Âèéøîâ ¿æà÷îê ³ç
òóìàíó"(1). 17.05 "Õàòà íà
òàòà". 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-6".Ô³íàë. 22.05
"Òàºìíèö³ Ìàñòåðøåôó. Îäíà
çà âñ³õ". 23.00 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 5. Æèòòÿ ï³ñëÿ ñïîâ³ä³".
00.35 "ß ñîðîìëþñü ñâîãî
ò³ëà". 02.10 Õ/ô "Â³é"(1). 03.25
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 02.00 Ïîä³¿. 07.10,
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00, 23.50
Õ/ô "Ñåðöå áåç çàìêà" (1).
13.00 Ò/ñ "Áàãàòòÿ íà ñí³ãó" (1).
16.45, 19.40 Ò/ñ "Ïëþñ ëþáîâ"
(1). 22.00 Õ/ô "Êîëè íå âèñòà-
÷àº ëþáîâ³" (1). 01.40 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 02.40 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïîâåðíåííÿ" (1)

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
"Äîí Ê³õîò ó ÷àð³âí³é êðà¿í³" (1).
11.55 Õ/ô "Ïðèíö-æàáåíÿ" (1).
13.00 Õ/ô "Çàáîðîíåíà ì³ñ³ÿ"
(1). 14.35 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.15 Õ/ô "Àôåðèñòè Ä³ê òà
Äæåéí ðîçâàæàþòüñÿ" (1). 17.50
Õ/ô "Ëþäèíà-ïàâóê 2" (1).
20.05 Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 22.50 Óðàëüñê³

ïåëüìåí³. 00.05 Ò/ñ "Õîäÿ÷³
ìåðö³" (3). 01.45 Õ/ô "Íåïðèñ-
òîéíà êîìåä³ÿ" (3). 03.00 Ç íî÷³
äî ðàíêó

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

Íîâèé Êàíàë
05.00 Àáçàö!. 05.40 Ì/ñ "Ìèñ-
ëèâö³ çà ïðèâèäàìè". 06.25 Ì/
ñ "Òîì ³ Äæåðð³". 07.30, 10.00
Ðåâ³çîð. 12.50 Ðåâ³çîð ïîñò-
øîó. 14.10 Õòî çâåðõó-2. 16.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.55 Ì/ô
"Õìàðíî, ìîæëèâ³ îïàäè ó âèã-
ëÿä³ ôðèêàäåëüîê". 20.40 Õ/ô
"Òâàðèíà". 22.25 Ïåäàí-Ïðèòó-
ëà øîó. 00.10 Õ/ô "Äóæå ñòðàø-
íå ê³íî-3" (3). 01.40, 02.35,
03.25, 04.25 Çîíà íî÷³. 01.45
Ïðèñòðàñò³ íàâêîëî ñèìâîë³-
êè. 02.05 Ìèòðîïîëèò Äìèòðî
Ìîãèëà. 02.40 Óêðà¿íö³ Â³ðà 1÷.
03.30 Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî-
ãî ê³íî. 04.30 Ñòàíîâëåííÿ óê-
ðà¿íñüêîãî í³ìîãî ê³íî

ÍÅÄ²Ëß, 1 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00,  07.00,  08.50,  09.00,
10.10,  13.05,  15.10,  16.55,
23.30 Ïîãîäà. 06.05 Ñâ³ò ïðà-
âîñëàâ'ÿ.  06.35 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 07.05 Ïàíÿíêà òà êóë-
³íàð. 07.30 Òîê-øîó "Äðóæè-
íà" .  09.10 Êðîê äî ç ³ðîê.
09.55,  02.40 Ñâ³ò  íàâêîëî
íàñ. 10.20, 20.00 ÃÐÎÌÀÄÑÜ-
ÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 10.55 Õ/
ô "Õëîï÷èê íà âîä³" .  13.20
Òåëåìàðàôîí "Õî÷ó áóòè" .
15.25 ßê Âàøå çäîðîâ 'ÿ?.
16.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
17.00 Áëàãîä³éíà ìèñòåöüêà
àêö³ÿ "ªäèíà êðà¿íà". 21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.  21.35
Ôîëüê-music .  22.55 Òð³éêà,
Êåíî,  Ìàêñèìà.  23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Õ/ô
"Êàðàíòèí". 01.45 Õàé çàâæ-
äè áóäå ñîíöå. 02.55 Óêðà¿-
íñüêîãî ðîäó. 03.10 Óêðà¿íñü-
êèé àêöåíò. 03.30 Õ/ô "Êðà-
ñóí÷èê Àíòîí³î"  2ñ. .  05.10
Ìèñòåöüêà àêö³ÿ "Øåâ÷åíêî
ïðî ROCK". Ïðåçåíòàö³ÿ

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Êóð'ºð" (1). 07.35
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10, 08.35
Ì/ñ "Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà" (1).
09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.10
"ÒÑÍ". 11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
5: ²íäîíåç³ÿ". 12.10 "Ìàøèí³
êàçêè . Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
13.40 "Ç³ðêîâà õðîí³êà". 14.45
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3". 16.10
"Ðîçñì³øè êîì³êà - 5". 17.10 Õ/
ô "Âèêðóòàñè" (1). 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè
4. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 00.30
"Ùî? äå? êîëè?". 01.35 Õ/ô
"Äî´â³ëü" (2). 04.50
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.00 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü ãóìîðó "Þðìàëà 2013".
06.20 "Âåëèêèé áîêñ íà ²íòåð³
çà ó÷àñò³ Îëåêñàíäðà Óñèêà".
08.00 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 09.00
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêî-
ãî. Íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà".
09.30 "Íåä³ëüí³ íîâèíè". 10.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó".
11.00 "Ñóñ³ä íà îá³ä". 12.00
Êîíöåðò "Âåñíà íà Çàð³÷í³é
âóëèö³". 14.15 Õ/ô "Íàðå÷å-
íèé". 16.10 Ò/ñ "Ïîãîâîðè ç³
ìíîþ ïðî êîõàííÿ". 20.00,
03.25 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
21.45 Ò/ñ "Êîõàííÿ, ÿê íåùàñ-
íèé âèïàäîê" (2). 01.45 Õ/ô
"Óñóïåðå÷ äîë³" (2). 04.55
Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
04.35, 03.40 Ò/ñ "Óñÿ ïðàâäà".
05.30 Ôàêòè. 06.00 Ñâ³òàíîê.
07.00 Òàêñ³. 07.35 Êîñìîíàâ-
òè. 08.35 Äà÷à. 09.00 Äèâè-

òèñü óñ³ì!. 09.55 Êëàí. 10.55,
13.15 Ò/ñ "Íàäçâè÷àéíà ñèòóà-
ö³ÿ". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 20.20 Õ/ô "Ïðè-
ñòðåëü ¿õ!" (2). 22.00 Õ/ô "Ïðî-
ôåñ³îíàë" (2). 00.05 Õ/ô "Áåç
êîìïðîì³ñ³â" (2). 01.50 Õ/ô
"Äèêà Îðõ³äåÿ" (2).

ÎÐÒ
04.30, 05.10 Õ/ô "Îëåíêà".
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
06.05 Õ/ô "Çàâòðà áóëà â³éíà".
07.35 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí".
08.00 "Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íå-
ïóòí³ íîòàòêè". 09.30 "Äîêè âñ³
âäîìà". 10.15 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 10.30 "Ôàçåíäà". 11.15 Õ/
ô "Ñòàðèå Õîòòàáè÷". 12.40
"Ðîëàí Áèêîâ. "ß âàñ, äóðí³â,
íå êèíó...". 13.30 Õ/ô "Äçâî-
íÿòü, â³äêðèéòå äâåð³". 14.45
"Òàòóñåâ³ äî÷êè". 15.45, 17.00
Êîíöåðò "Äîðîñë³ ³ ä³òè". 16.45
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.25 "Òî÷í³ñ-
³íüêî". 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
21.00 "Êëóá Âåñåëèõ ³ Êì³òëè-
âèõ". Âèùà ë³ãà. 23.10 Áîêñ. Á³é
çà çâàííÿ ÷åìï³îíà ñâ³òó. Äìèò-
ðî ×óä³íîâ - Ïàòðèê Í³ëüñåí.
00.10 Õ/ô "Ä³òè ïîíåä³ëêà".
01.40 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ
íåìàº".

ÑÒÁ
05.35 Õ/ô "Âåñåë³ ç³ðêè"(1).
07.10 Õ/ô "Àôîíÿ"(1). 09.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 09.50 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.05 Õ/ô
"Ìàòè é ìà÷óõà"(1). 15.30 "Óê-
ðà¿íà ìàº òàëàíò!-6". Ô³íàë.
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 13.
Ô³íàë". 21.05 "Îäèí çà âñ³õ".
22.20 Õ/ô "Òàì, äå æèâå êîõàí-
íÿ"(1). 00.10 Õ/ô "Ùèðî
Âàø..."(1). 01.50 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.30 Ïîä³¿. 07.10, 09.00 Ò/ñ
"Íåäîòîðêàí³" (1). 10.00 Ò/ñ
"Êîðîëåâà ãðè" (1). 16.10 Ò/ñ
"Ïëþñ ëþáîâ" (1). 19.00 Ïîä³¿
òèæíÿ. 20.45, 21.30 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 23.00 Comedy
Woman. 01.00 Comedy Club.
01.50 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ"
(1). 05.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
05.25 Õ/ô "Êîëè íå âèñòà÷àº
ëþáîâ³" (1

Ò Å Ò
06.00 Õ/ô "Â ïîøóêàõ êàï³òàíà
Ãðàíòà" (1). 07.30 Áàéäèê³âêà.
08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä"
(1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ"
(1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.35 Ì/ñ "Ô³êñè-
êè" (1). 11.05 Ì/ô "Ïðèãîäè
Îëåíêè òà ªðüîìè" (1). 12.50,
01.50 Õ/ô "²ãðàøêè" (1). 14.50
Õ/ô "Àôåðèñòè Ä³ê òà Äæåéí
ðîçâàæàþòüñÿ" (1). 16.25 Ì³é
çìîæå 2. 18.05 Êðà¿íà Ó. 20.05
Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñì³øè êîì-
³êà. 22.50 Óðàëüñê³ ïåëüìåí³.
00.05 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3).
03.40 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:05 - "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/
ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé âè-
ïóñê "7 äí³â". 21.15 - "Æèòòº-
âèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.25, 05.55, 02.45, 04.10 Çîíà
íî÷³. 05.30 Çà ëèòîâñüêî¿
äîáè. 05.45 Îñòàíí³ ëèöàð³.
06.00, 04.15 25-é êàäð. 06.20
Êàáðèîëåòî. 08.10, 14.20 Õòî
çâåðõó-2. 10.00 Çàêîâàí³. 16.15
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.50 Õ/ô
"Äâîº: ÿ ³ ìîÿ ò³íü". 20.40 Õ/ô
"Äóæå ïîãàíà ó÷èëêà" (2). 22.45
Õ/ô "Õëîïöÿì öå ïîäîáàºòü-
ñÿ" (2). 00.45 Õ/ô "Ìèñòåöòâî
ñïîêóøåííÿ". 02.50 Òá ïðî ÒÁ.
03.20 Øàíóéòå ìàéñòð³â çàìî-
ëîäó. 03.40 Ïîðòðåò, íàïèñà-
íèé ãëèáèíîþ.



ÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏ

“ÏÅÄÐÎ-ÒÀÊÑ²” – Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ. ÊÎÆÅÍ ÄÅÑßÒÈÉ ÂÈÊËÈÊ – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ! Ò. 5-33-33, 050 588 33331212121212 ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà15 òðàâíÿ 2014 ð.

19 (1021)19 (1021)19 (1021)19 (1021)19 (1021)

ñ ò .ñ ò .ñ ò .ñ ò .ñ ò .

ççççç  19.05. 19.05. 19.05. 19.05. 19.05.2 02 02 02 02 0 1414141414 ð . ð . ð . ð . ð .

ïî 25.05.2014 ð.ïî 25.05.2014 ð.ïî 25.05.2014 ð.ïî 25.05.2014 ð.ïî 25.05.2014 ð.

Ïðèâàòíèé íîòàðióñ

ÌÀÍÃÓÐ
ÂÀÑÈËÜ

ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×
ïðèéìàº çà àäðåñîþ:

ì.Ìóêà÷åâî,
âóë. Ìèðó, 19/À

Òåë.: 2-13-19;
 050-5407667.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ “Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

C
M

Y
K

C
M

Y
K

C
M

YK
C

ОВЕН (21.03�20.04).
Прийдеться завзято
та терпляче просува�
тися нагору по крутим

сходам, при цьому з'явиться
безліч дрібних проблем.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Робота може
зажадати від вас ней�
мовірних зусиль. Зо�

середьтеся зараз на найго�
ловнішому і не застряйтеся
на дрібних завданнях. Нові
ідеї і контакти можуть прине�
сти удачу, у той же час поста�
райтеся уникати непотріб�
них і порожніх зустрічей.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви виявитеся
затребувані всюди, як
на роботі, так і вдома.

Якщо хочеться проблем, то
дайте волю своєму авантю�
ризму.

РАК  (22.06�23.07).
Постарайтеся не вит�
рачати свої сили на
свідомо нездійсненні

завдання. Приготуйтеся
працювати в команді і ви не
будете розчаровані. Допо�
можіть своєму  розуму взяти
гору над емоціями.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Постарайтеся не ро�
бити зайвих рухів,
суєта тільки стомить,

зате спокій допоможе вам
багато в чому розібратися.
Побережіть своє здоров'я,
але не розслаблюйтеся
зовсім. У відносинах з ділови�
ми партнерами можливі не�
великі тертя не з вашої вини.

ДІВА (24.08�23.09).
Хоча життя буде бити
ключем, багато ва�
ших планів прийдеть�
ся у корені перегляну�

ти. З найменшим проявом
непевності у власних силах
варто безжалісно боротися,
краще шукайте підтримку
скрізь, де тільки можна, але
від дій не відмовляйтеся.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Терпіння і цілес�
прямованості виста�
чить абсолютно на

все. Постарайтеся виділити
хоча б один день для приби�
рання або для дрібного ре�
монту квартири й ви приве�
дете її в ідеальний порядок.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Вас може охо�
пити непереборне
бажання проникнути

у  суть речей. Багато чого
відкриється вам з нової точ�
ки зору, але не захоплюйте�
ся аналізом на шкоду актив�
ної діяльності.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Постарайте�
ся більше часу прово�
дити на природі, не
перевантажуйтеся,

це може позначитися як і на
результатах роботи, так і на
вашому самопочутті. На ро�
боті бажано іти на комп�
роміс,  враховувати інтере�
си колег.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Не поспішайте
брати на озброєння
ідеї та пропозиції, що

будуть надходити, дочекай�
теся більш слушної миті.
Будьте уважніші до навко�
лишніх і не зневажайте їхніми
порадами.

ВОДОЛІЙ (21.01�19.
02). Тримайте свої
ідеї та плани при собі.
Перед вами повинні
відкритися нові мож�

ливості, у яких вам буде суп�
роводжувати везіння. Не
відкладайте рішення про�
блем у довгий ящик.

РИБИ (20.02�20.03).
Дозвольте вашим дру�
зям і однодумцям
прийняти активну

участь у всіх ваших справах.
Продовжуйте займатися
власними планами, але не
зневажайте родиною.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 19.05.14 – 25.05.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 27
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 17
     îäðóæèëîñÿ –

15 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 16 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

Ïîñìîòðåâ  íà ñâîé
íåîæèäàííî âîçðîñøèé
ðåéòèíã  â Ðîññèè, Ïóòèí
òèõî ïðîèçíåñ:

"Ñëàâà Óêðàèíå!"

Íî÷üþ â ãëóõîì ðàéîíå
Òáèëèñè èç ïîäâîðîòíè
ðàçäàþòñÿ ãîëîñà:

– ß òåáÿ ëþáëþ.
– ß òîæå.
– Êàê òåáÿ çîâóò?
– Ìåíÿ Ãèâè.
– Ìåíÿ òîæå.

Ñüîìà  ñèäèò íàïðîòèâ
áàíêà  òîðãóåò ìîðîæå-
íûì. Ïîäõîäèò çíàêîìûé
è ïðîñèò ðóáëü âçàéìû.

– Ñ óäîâîëüñòâèåì äàë
áû, äà íå ìîãó.

– Ïî÷åìó æå?
– Ó ìåíÿ  ñîãëàøåíèå ñ

áàíêîì: ÿ íå ïðåäîñòàâ-
ëÿþ êðåäèòîâ, à áàíê íå
òîðãóåò ìîðîæåíûì.

– Ó  ìåíÿ  ñ áîëüøåâè-
êàìè ðàñõîæäåíèå òîëü-
êî ïî àãðàðíîìó âîïðîñó,–
çàìåòèë Àáðàì.– Îíè õî-
òÿò, ÷òîáû  ÿ ëåæàë â
çåìëå, à ÿ õî÷ó, ÷òîáû îíè
ëåæàëè â çåìëå.

Ïðèõîäèò â ãîñòè îäèí
ìóæèê ê äðóãîìó. Âèäèò,
íà ñòåíå âèñèò òàçèê.
Ãîñòü ñïðàøèâàåò:

– ×òî ýòî òàêîå âè-
ñèò?

Îòâå÷àåò:
– Ýòî ÷àñû ãîâîðÿùèå!
– Êàê ýòî.
– Äà âîò, ñìîòðè!
Ìóæèê áåðåò  êóâàëäó è

ñèëüíî óäàðÿåò ïî òàçè-
êó, èç-çà ñòåíû ñëûøåí
êðèê:

–Òâàðü, â äâà ÷àñà
íî÷è!!!

Êóï÷èõà ñïðàøèâàåò ó
áîðöà, ãëÿäÿ íà íåãî ñ
âîñõèùåíèåì:

– Êàêîé æå  ó âàñ âåñ,
èíòåðåñíî?

– Ñòî äåñÿòü êèëîãðàì-
ìîâ áåç ìàëîãî.

– Íó, à ñ ìàëûì-òî
ñêîëüêî?

☺ ☺ ☺

Соседи выращивают чайный гриб. Говорят,
помогает от всех болезней. Хочу тоже его
начать использовать. Что думают по поводу
этого «лекарства» врачи?

– Чайный гриб – симбиоз уксуснокислой   па�
лочки   и дрожжевых грибков. Он улучшает пище�
варение, обладает антибиотическими свойства�
ми, эффективен при лечении язвенного стомати�
та, ангины, конъюнктивитов, простуд – но только
в качестве вспомогательного средства. Противо�
показан при повышенной кислотности, язвенной
болезни.

Дочь (10 лет) постоянно ковыряет в носу.
Говорит, «корочки мешаются». Это дурная
привычка или медицинская проблема?

– Корочки в носу чаще всего появляются из�за
грибкового поражения слизистой носа, присое�
динения бактериальной инфекции или аллерги�
ческих проявлений. Для уточнения причины не�
обходимо обратиться к отоларингологу, при не�
обходимости – к аллергологу. При выявлении при�
чины заболевания и правильно подобранном ле�
чении проблема будет решена.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

У Пакистані місцевий
житель розколов голо�

Æèòåëü Ïàêèñòàíó ðîçêîëîâ ãîëîâîþ 155 ãîð³õ³â çà õâèëèíó
вою 155 волоських
горіхів за хвилину. У рам�
ках молодіжного фести�
валю було організовано
досить незвичний захід
— очищення горіхів голо�
вою на швидкість. Авто�
ром рекорду став Мо�
хаммад Рашид, який за�
хоплюється бойовими
мистецтвами. Скільки

він тренувався, щоб на�
вчитися так швидко роз�
бивати шкаралупи голо�
вою, не уточнюють. Як
відомо, цей результат
став світовим досягнен�
ням, яке може претенду�
вати на занесення до
“Книги рекордів Гіннес�
са”. Попередній рекорд
за кількістю розколотих

об голову волоських
горіхів було поставлено
на початку 2013 року в
Нью�Йорку. Тоді Ашріта
Фурман впорався за
хвилину із 44 горіхами.
Притім його лоб був за�
мотаний шарфом для
захисту, тоді як Рашид
розколював горіхи без
будь�якої “амуніції”.


