
КОЛИШНЯ жителька райцентру Городок з�під
Львова бездоганно виконала  замовлення Ватика�
ну. Вона пошила  комплект  одягу для наступного
Папи Римського.

СЕНАТ Чехії звинуватив президента Вацлава
Клауса  у державній зраді за те,  що той  амністу�
вав 7 тисяч  ув’язнених, а в   їх числі кільканадцять
крупних корупціонерів.

У МОСКВІ живе найбільше у світі  мільярдерів.
Всього їх на сьогодні тут  налічується 76 чоловік,
тоді як у  Нью�Йорку – 70, у Гонконгу – 54, Китаї–
41, Лондоні – 40.

У КИЄВІ на майдані Незалежності  встановлено
відразу  два світових рекорди. На найдовшому ман�
галі довжиною  150  метрів кухарі засмажили 150�
метровий шашлик.

НАЦБАНК України ввів у обіг срібну пам'ятну
монету номіналом  20 грн., присвячену 200�річчю
від дня народження С. Гулака�Артемовського.

УКРАЇНА за рівнем купівельної спроможності на�
селення увійшла в дев’ятку найменш заможних
держав  Європи. Найбагатішими у Європі  залиша�
ються громадяни Норвегії та Швейцарії.

У РЕЙТИНГУ кращих футбольних клубів Європи
наш чемпіон  "Шахтар"  посідає 12 місце, а "Дина�
мо"  аж 22�ге.

Очолює рейтинг уже п'ятий рік беззмінно
іспанська "Барселона".

МЕШКАНЦЯ американського міста Беверлі
Фреда Батлера привітали з незвичайною подією –
закінченням  середньої школи. Подія знаменна
тим, що посвідчення про отримання середньої
освіти  містер Батлер отримав в  свої 106 років.
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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

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

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà 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.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ
� 2 приміщення площею 40 і 29 кв.м. на вул. Миру�

7 під офіс або магазин. Тел.: 095?6317435

ПОТРІБНІ НА  РОБОТУ
�досвідчений  косметолог, спеціалісти з манікю�

ру та педікюру. Тел.: 095?6317435

Ç 18  ÁÅÐÅÇÍß Ó ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÈÕ
ÕÐÈÑÒÈßÍ ÏÎ×ÈÍÀªÒÜÑß ÂÅËÈÊÈÉ
Ï²ÑÒ, ßÊÈÉ ÒÐÈÂÀÒÈÌÅ  ÂÊËÞ×ÍÎ
ÄÎ 4 ÒÐÀÂÍß.

Áåç ñóìí³âó, êîæåí õðèñòèÿíèí
ìð³º ïîáóâàòè íà Ñâÿò³é Çåìë³ òà
â³äâ³äàòè ì³ñöÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç æèò-
òÿì ³ ì³ñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ²ñóñà
Õðèñòà.

 Âæå äðóãèé  ð³ê ïîñï³ëü íàðîä-
íèé äåïóòàò Óêðà¿íè  Âàñèëü Ïå-
òüîâêà òðàäèö³éíî  îðãàí³çîâóº
ïî¿çäêè â  ªðóñàëèì äëÿ   ñâÿùåí-
íîñëóæèòåë³â Òÿ÷³âñüêîãî òà Ðà-
õ³âñüêîãî  ðàéîí³â.  3 áåðåçíÿ
ïàëîìíèöòâî äî Ñâÿòî¿ çåìë³  ðîç-
ïî÷àëà ÷åðãîâà ãðóïà ïðàâîñëàâ-
íèõ ñâÿùåíèê³â Äóá³âñüêîãî òà Òåð-
í³âñüêîãî áëàãî÷èí³é  Òÿ÷³âùèíè.

 Áëàãî÷èííèé î. ²îàíí Áàðíà
â³äçíà÷èâ âèñîêèé îðãàí³çàö³éíèé
ð³âåíü   ïî¿çäêè íà Ñâÿòó çåìëþ.
Çà éîãî ñëîâàìè, çàçäàëåã³äü óñå
áóëî ïðîäóìàíî äî íàéìåíøèõ
äð³áíèöü, ÿê òî êàæóòü, â³ä ð³äíîãî
ïîðîãó àæ äî ïîñàäêè  ó ë³òàê. ²
äîäàº, ùî äîñ³ ïðî òàêó ïîäîðîæ
â ªðóñàëèì  âîíè ìîãëè ëèøå
ìð³ÿòè.

 Çà íåïîâíèé òèæäåíü  ñâÿùåíè-
êè â³äâ³äàëè ïðàêòè÷íî óñ³ â³äîì³
ì³ñöÿ, îïèñàí³ â Á³áë³¿. Ïîáóâàëè,
çîêðåìà, â Íàçàðåò³,  Â³ôëåºì³,

Ïàëîìíèöòâî çàêàðïàòö³â ó ªðóñàëèì

Êàí³ – ì³ñò³ ïåðøîãî ÷óäà Ñïàñè-
òåëÿ,  ìîíàñòèð³ Ïðåîáðàæåííÿ íà
ãîð³ Ôàâîð, ìîíàñòèð³ äâàíàäöÿòè
àïîñòîë³â, íà ªëåîíñüê³é ãîð³ òà
áàãàòüîõ ³íøèõ âèçíà÷íèõ ñâÿòèíÿõ.
Ïðèêëàëèñÿ ³ äî ÷óäîòâîðíî¿ ³êîíè
Áîæî¿ Ìàòåð³.

Çâ³ñíî, ùî íå îìèíóëè ïàëîìíè-
êè ªðóñàëèì, äå ïîáóâàëè ó
ê³ëüêîõ õðèñòèÿíñüêèõ õðàìàõ ³
ì³ñöÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çåìíèì æèò-
òÿì Ñïàñèòåëÿ. Öå, çîêðåìà, õðàì

Âîñêðåñ³ííÿ íà Ãðîá³ Ãîñïîäíüîìó,
Ãîëãîôà, Ãåôñèìàíñüêèé ñàä.

Ìèíóëî¿ ñóáîòè  ñâÿùåííîñëóæè-
òåë³ ïîâåðíóëèñÿ íà  Çàêàðïàòòÿ òà
ïîä³ëèëèñÿ ïðèºìíèìè âðàæåííÿìè
â³ä ïî¿çäêè ç ð³äíèìè ³ ïðèõîæàíà-
ìè.  Á³ëüø³ñòü ç³  ñâÿùåííèíèê³â
âïåðøå îòðèìàëà  ìîæëèâ³ñòü
â³äâ³äàòè Ñâÿòó Çåìëþ ³ ïîáóâàòè â
ì³ñöÿõ ä³ÿííÿ Õðèñòà,  çà  ùî âîíè
âèñëîâëþþòü ùèðó âäÿ÷í³ñòü Âàñè-
ëþ Ïåòüîâö³.

(Докладно читайте у  монастирському Вісни�
ку  «БЛАГОВІСТ» на 3�4 сторінках цього номера
нашої газети)



Ìîëîäîñòü – çàáëóæäåíèå, çðåëûé âîçðàñò – áîðüáà, ñòàðîñòü – ñîæàëåíèå.Ìîëîäîñòü – çàáëóæäåíèå, çðåëûé âîçðàñò – áîðüáà, ñòàðîñòü – ñîæàëåíèå.Ìîëîäîñòü – çàáëóæäåíèå, çðåëûé âîçðàñò – áîðüáà, ñòàðîñòü – ñîæàëåíèå.Ìîëîäîñòü – çàáëóæäåíèå, çðåëûé âîçðàñò – áîðüáà, ñòàðîñòü – ñîæàëåíèå.Ìîëîäîñòü – çàáëóæäåíèå, çðåëûé âîçðàñò – áîðüáà, ñòàðîñòü – ñîæàëåíèå.
(Á. Äèçðàýëè).(Á. Äèçðàýëè).(Á. Äèçðàýëè).(Á. Äèçðàýëè).(Á. Äèçðàýëè). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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З нагоди свята Міжна�
родного жіночого дня
близько 10 тисяч жінок
Рахівщини та Тячівщини
впродовж 6�7 березня
2013 року отримали
вітальні листівки від на�
родного депутата України
Василя Петьовки.

Окрім того,  вітання та
святкові  подарунки (цу�
керки і шампанське) від
народного депутата Ук�
раїни  отримали жіночі ко�
лективи виконавчих апа�
ратів місцевих рад, шкіл,
дитячих садочків, місце�
вих лікарень, амбула�
торій, ФАПів, клубів,
бібліотек, соціальних зак�
ладів,  відділень поштово�
го зв’язку. Не забули на�
передодні 8 Березня вша�
нувати і жінкок � депутатів
місцевих рад, учасників
Великої Вітчизняної війни,
вдов загиблих учасників
ВВВ, листонош,  гро�
мадських активістів цих
двох гірських районів.

Серед тих,  хто вручав
святкові презенти від імені
Василя Петьовки були
його помічники, гро�

  8 березня вітали жінок
на Тячівщині та Рахівщині

мадські активісти, сіль�
ські та селищні голови,
депутати  районних  і
місцевих рад. Зокрема,
голова Ясінянської се�
лищної ради Е.Зелінсь�
кий,  Лужанської сільської
ради – Г.Волощук,  заступ�
ник Великобичківського

селищного голови Й.Бо�
жук. У Рахові вітання та
подарунки вручили депу�
тати Рахівської районної
ради М.Фірка, В.Медвідь,
М.Сагайда. Депутати Ра�
хівської районної ради
М.Михайлюк, О.Капчук та
Ю.Личковський привітали

жінок в селах Луги, Чорна
Тиса, Розтоки.

На Тячівщині від імені
Василя  Петьовки жіноцт�
во вітали депутати Тячі�
вської районної ради В.
Йовдій,  А. Шваб, І. Гра�
барь,  В. Мейсарош,  В.
Чапайло, І. Шимко, А.
Орос.

Íà ñòàðò³ âåñíè – â áåðåçí³  2013 ðîêó ñâÿòêó-
þòü äí³ íàðîäæåííÿ íàø³ Äðóç³ ³ç ñ³ìåéñòâà
«Ðàäè ñòàð³éøèí» ì.Ìóêà÷åâî

15 áåðåçíÿ ÊÐÈËÎÂ Ìèêîëà Ìèêîëàéî-
âè÷ çóñòð³÷àº 87 âåñíó. Á³îãðàô³ÿ Ìèêîëè Ìèêîëàéî-
âè÷à ïîâ÷àëüíà äëÿ íàñ, â³í îäèí ³ç çàñíîâíèê³â íàøîãî
ãðîìàäñüêîãî ñ³ìåéñòâà. Ë³êàð â³ä Áîãà ³ äëÿ ëþäåé. Áà-
ãàòî ðîê³â î÷îëþâàâ Ìóêà÷³âñüêó ÖÐË. Áåðå àêòèâíó
ó÷àñòü â ãðîìàäñüêîìó æèòò³ íàøîãî ì³ñòà.

19 áåðåçíÿ 2013 ðîêó â³äçíà÷àòèìå 70-òè ð³÷íèé
þâ³ëåé ÊÀÁÀÖ² ËàñëîËàñëîâè÷, ÿêèé ïðîéøîâ
ñëàâåòíèé øëÿõ â³ä ðÿäîâîãî ðîá³òíèêà äî êåð³âíèêà
Ìóêà÷³âñüêîãî ðåìáóäóïðàâë³ííÿ. Ç òðàâíÿ 2003 ðîêó
íà çàñëóæåíîìó â³äïî÷èíêó.Âèõîâàâ äâîõ äî÷îê,
ò³øèòüñÿ ÷îòèðìà îíó÷êàìè.

26 áåðåçíÿ ö.ð. 87 ñòîð³íêó ñâîãî æèòòÿ â³äçíà÷àòèìå
â³äîìèé êîëèøí³é  êåð³âíèê ë³ñîõ³ìïðîìèñëîâîñò³ íà-
øîãî êðàþ ÃÎÁËÈÊ Âàñèëü Ôåäîðîâè÷. Ïåðå÷èí-
ùèíà, Òÿ÷³âùèíà, Ìóêà÷³âùèíà ïàì’ÿòàþòü, ö³íÿòü ³
øàíóþòü Âàñèëÿ Ôåäîðîâè÷à ÿê çíàíó Ëþäèíó íàøî-
ãî êðàþ. Çà áàãàòîð³÷íó ³ ñóìë³ííó ïðàöþ Âàñèëü Ôå-
äîðîâè÷ íàãîðîäæåí ï’ÿòüìà óðÿäîâèìè íàãîðîäàìè,
ìàº 32 Ïî÷åñí³ ãðàìîòè âèùåñòîÿ÷èõ îðãàí³â.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ –

20-ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ è ðàáîòû
ïåðâîé òóðèñòè÷åñêîé ôèðìû  â  ã.
Ìóêà÷åâå – «Òèñà».

Æåëàåì ñîçäàòåëþ  ôèðìû Êà-
ñèíöó Îòòîêàðó Âèêòîðîâè÷ó è åãî
êîëåãàì  êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äàëü-
íåéøèõ  óñïåõîâ  ïî ðàçâèòèþ è ïðî-
öâåòàíèþ ìàññîâîãî òóðèçìà â Çà-
êàðïàòüå.

(Ñàìûå áëèçêèå äðóçüÿ)

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!
Ëàñêàâå áåðåçíåâå ñîíöå ïðèíåñëî íà ïîëóäåííèé æèòòºâèé íåáîñõèë

íàøî¿ ÷àð³âíî¿, ìèëî¿, ïîðÿäíî¿, ùèðîñåðäíî¿, äîáðî¿, í³æíî¿ æ³íêè, äóæå
ïðàöüîâèòî¿ äðóêàðêè îôñåòíîãî äðóêó

Íàòàë³¿ Âàñèë³âíè ÌÎÐÎÕÎÂÈ×
ç Ìóêà÷åâà, ïîëóäåíü â³êó. Â³òàþ÷è íàøó çîëîòó þâ³ëÿðêó, ÿêà

30 ðîê³â â³ääàëà íàøîìó êîëåêòèâó òâîð÷î¿, íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³, êàæåìî:
õàé ðîêè ³äóòü, à ëèöå ìîëîä³º, äîáðî ïðèáóâàº, à ÷îëî íå ñèâ³º. Ùîá ë³ò
áóëî íå ìåíøå ñòà, æèòòÿ ñâ³òèëîñü ñîíöåì, à ùàñòÿ é ïðîìåí³ äîáðà

äèâèëèñü ó â³êîíöå. Íåõàé òàëàíèòü Âàì ó âñüîìó, Ãîñïîäü Áîã äàðóº
ùàñòÿ, ðîäèííå òåïëî, ì³öíå çäîðîâ’ÿ, æ³íî÷ó ÷àð³âí³ñòü,
äîñòàòîê ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ. Áàæàºìî çàòèøêó â äîì³, ìèðó â
äóø³, ðàäîñò³ â ñåðö³ é âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ
ë³ò!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàø –
 êîëåêòèâ  ÊÏ «Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà äðóêàðíÿ».

Áàëîãà ðîçïîâ³â ïðî
ïåðåäðåâîëþö³éíèé ñòàí

  Народний депутат відреагував
на заклики опозиції до народного

супротиву.
 «Äî ñüîãîäí³ óòðè-

ìóâàâñÿ â³ä êîìåíòó-
âàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îïî-
çèö³¿. Íå òîìó, ùî íå
áóëî ÷îãî ñêàçàòè.
Ââàæàâ, ùî êîëè îïî-
çèö³ÿ íå ðîáèòü ãðó-
áèõ ïîìèëîê, òî ìåí-
øå âñüîãî òðåáà ¿¿
òðîëèòè. Òèì á³ëüøå,
ùî º îãîëîøåíà
ñï³ëüíà ìåòà – äîñò-
ðîêîâ³ âèáîðè ÂÐ ³
Ïðåçèäåíòà – ³ äî íå¿ òðåáà éòè âñ³ìà äîñòóïíèìè çà-
êîííèìè ñïîñîáàìè», – çàóâàæèâ ïîë³òèê.

 «Îäíàê çàðàç â êðà¿í³ ñêëàëàñÿ êëàñè÷íà ñèòóàö³ÿ,
êîëè íèçè íå ìîæóòü, à âåðõè – íå õî÷óòü. Àáî íàâïà-
êè. ² ïåðøå, ³ äðóãå îçíà÷àº ïåðåäðåâîëþö³éíèé ñòàí.
Çðîçóì³ëî, ùî äàë³ ïðàöþâàòè â òàêîìó ïàðëàìåíò³,
çà òàêèõ ïîë³òè÷íèõ ðåàë³é íåìàº ñåíñó. Êîëè ó äåïó-
òàò³â íà «ãîï-ñòîï» çàáèðàþòü ìàíäàòè, ðîáîòà Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè âèãëÿäàº ÿê òàíåöü íà êðàþ ïð³ðâè: ì³ñöÿ
ìàëî, àëå ñïðîáóâàòè ìîæíà. ² í³õòî íå çàñòðàõîâàíèé
â³ä òîãî, ùî ç³ðâåòüñÿ â áåçîäíþ», – íàãîëîñèâ Â³êòîð
Áàëîãà.

 «² äî êðàþ ïð³ðâè ïðèéøëè íå ìè ñàì³. Äåïóòàò³â
òóäè çàãíàëè ñèëîþ, ³ çàðàç çìóøóþòü òàíöþâàòè. ²
ÿêùî ÷è¿ñü ðóõè íå ñïîäîáàþòüñÿ – éîìó äîïîìî-
æóòü øâèäøå ç³òêíóòèñÿ ç äíîì. Ìè öüîãî õî÷åìî?
Â³äïîâ³äü – í³. Öå ïåðøå», – çàóâàæèâ ïîë³òèê.

 «Äðóãå. ßêáè Ôðàíöóçüêà ðåâîëþö³ÿ ïðîõîäèëà çà
ðîçêëàäîì – âîíà á ïðîâàëèëàñÿ. Ô³äåëü Êàñòðî íå-
ìèíó÷å á ïðîãðàâ, ÿêáè êëèêàâ íà ïîâñòàííÿ ëèøå â
ðîáî÷³ äí³. Ñüîãîäí³ æ îïîçèö³ÿ îãîëîñèëà ïàðàäîê-
ñàëüíèé íàì³ð: ï³äí³ìàòè íàðîä ïðîòè ðåæèìó çà ãðà-
ô³êîì. Çàì³ñòü ïëàíó ä³é îïîçèö³éíèõ ñèë êðà¿í³ çàï-
ðîïîíóâàëè «Ïëàí ðîáîòè îáëàñíèõ îðãàí³çàö³é ïàðò³¿
íà áåðåçåíü-òðàâåíü 2013 ðîêó». Ç ïåðåðâàìè íà
ñåñ³éí³ òèæí³ äëÿ òèõ ïàðò³éö³â, ÿê³ ìàþòü äåïóòàòñüê³
àóñâàéñè. Äèâîâèæíî: îïîçèö³ÿ êàæå, ùî ïàðëàìåíò
íå ìàº ïðàöþâàòè ³ âèìàãàº ïåðåâèáîð³â, àëå ïðè öüî-
ìó õî÷å õîäèòè ï³ä êóïîë ³ ï³ä òåëåêàìåðè», – çàçíà÷èâ
Áàëîãà.

 «Ïàíîâå, îãîëîøåíå ñüîãîäí³ – öå íå àêö³ÿ ãðîìà-
äÿíñüêî¿ íåïîêîðè. Öå ïàðò³éíà áþðîêðàò³ÿ, çàíóðåíà
â êîìôîðò! Àêòèâíèé îï³ð ïåðåäáà÷àº áåçïåðåðâí³ñòü.
²íàêøå íå âàðòî ³ ïî÷èíàòè. Öå ùî, ñòðàõ? Ìîæå, ïîë-
³òèêè áîÿòüñÿ âòðàòèòè àêòóàëüí³ñòü, êîëè ëþäè ñïðàâä³
âèéäóòü íà âóëèö³ ³ ïî÷íóòü ñàì³ çà ñåáå áîðîòèñÿ?
Íåð³øó÷³ñòü? Ìîæëèâî. Àëå ³íøîãî âèõîäó â êðà¿íè
íåìàº – àáî òàíöþâàòè íà êðàþ ïð³ðâè ³ ïî îäíîìó â
íå¿ ïàäàòè, àáî ç ï³äòðèìêîþ íàðîäó âèéòè íà øèðî-
êèé ïðîñò³ð. À òàì äàë³ íàðîä ³ Áîã ðîçñóäÿòü, êîìó
áóòè íà ïåðøèõ ðîëÿõ, à êîìó – ï³òè íà ïîë³òè÷íó ïåí-
ñ³þ ç â³ä÷óòòÿì âèêîíàíîãî îáîâ’ÿçêó», – çâåðíóâñÿ
ïîë³òèê äî îïîçèö³¿.

 «Îñîáèñòî ãîòîâèé äî âñüîãî. Íå ãîòîâèé ëèøå
òàíöþâàòè íà êðàþ ïð³ðâè ïî êîìàíä³ õîðåîãðàô³â,
ÿêèõ íå ñïðèéìàþ. ² íàéãîëîâí³øå. ßêùî âè äî÷èòàëè
òåêñò äî öüîãî ì³ñöÿ, ó âàñ âèíèêíå ö³ëêîì çàêîíî-
ì³ðíå çàïèòàííÿ: «À ùî òè, Áàëîãà, ïðîïîíóºø, ðàç
òàêèé ìóäðèé?». ß ïðîïîíóþ ùèð³ñòü. Íå ìîæíà ïî-
÷èíàòè «íàðîäí³ ïîâñòàííÿ» ç ïðîïëà÷åíèõ ïðàïîðî-
íîñö³â. ßêùî ðàí³øå âñ³ ìè – ³ ò³, õòî ó âëàä³, ³ õòî â
îïîçèö³¿ – öèì ãð³øèëè, òî çàðàç ïðî öå òðåáà çàáóòè.
Ëþäè ìàþòü âèéòè íà âóëèöþ çà ñâî¿ ïðàâà, à íå çà 50
ãðèâåíü íà ãîäèíó. Íåõàé íà ïåðøó àêö³þ ¿õ çáåðåòüñÿ
20 ÷îëîâ³ê, íà äðóãó – 40. Àëå öå áóäóòü ³äåéí³ á³éö³, ç
ÿêèìè, äàé Áîæå, ³ ïî÷íåòüñÿ íàðîäíå â³÷å, ùî äàñòü
ìîæëèâ³ñòü íàïðàâèòè êðà¿íó â íàïðÿìêó ªâðîïè», –
íàãîëîñèâ Áàëîãà.

 «Äî ÷îãî ÿ âåäó. Íà ïî÷àòêó òåêñòó ÿ çãàäàâ Ô³äåëÿ
Êàñòðî. Â³í ãîâîðèâ, ùî ïî÷èíàâ ðåâîëþö³þ, ìàþ÷è
82 ëþäèíè. ² ÿêáè éîìó äîâåëîñÿ öå ïîâòîðèòè – âèñ-
òà÷èëî á 15, àáî íàâ³òü 10, àëå ³äåéíèõ. À íàñ óæå º
òðîõè á³ëüøå, í³æ ï’ÿòíàäöÿòåðî. ² í³ùî íå çàâàæàº
ä³ÿòè», – ï³äñóìóâàâ ïîë³òèê

Ñëàâà Áîãó, âè â äîðîç³, ñëàâà Áîãó âè â ïóò³…
31 áåðåçíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ðàçîì ç íàìè â³äçíà÷à-

òèìå Äåíü íàðîäæåííÿ ÄÅÐÊÀ× Éîñèï Íåñòî-
ðîâè÷, ÿêèé íàðîäèâñÿ íà ²ðøàâùèí³ â ñ³ì’¿ â÷èòåë³â.
Éîñèï Íåñòîðîâè÷ Ëþäèíà âèñîêî¿ êóëüòóðè, òîëåðàí-
òíèé, ëþáèòåëü âñüîãî íîâîãî, ïðîãðåñèâíîãî ³ êðàñè-
âîãî. Íà âñ³õ åòàïàõ ä³ÿëüíîñò³ çà â³ääàíó ïðàöþ, îðãàí-
³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³ áàãàòî÷èñëåíî íàãîðîäæóâàâñÿ
ð³çíèìè íàãîðîäàìè.

Øàíîâí³  ³ìåíèííèêè!
Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, Ëàñëî Ëàñëîâè÷, Âàñèëü

Ôåäîðîâè÷ ³ Éîñèï Íåñòîðîâè÷,  âàø³ çäîáóòêè á³îã-
ðàô³¿ ÷àñòèíêè ³ íàøèõ ñï³ëüíî-ïðîæèòèõ äí³â. Òîæ, â³òà-
þ÷è âàñ ç ³ìåíèíàìè, íàãîëîøóºìî, ùî âàøå ìèíóëå
– íå ê³ëüê³ñòü ïðîæèòèõ ðîê³â, à ñóìà íàêîïè÷åíèõ âðà-
æåíü, äîñâ³äó êîðèñíî çðîáëåíèõ ñïðàâ. Ñëàâà Áîãó,
âàì öå âäàºòüñÿ…

Ç ïîâàãîþ òà íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè
çà äîðó÷åííÿì íàøî¿ ãðîìàäè Â. ÌÀÐÊÓË²Í,

ãîëîâà «Ðàäè ñòàð³éøèí» ì. Ìóêà÷åâî
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
3 (86) 14 áåðåçíÿ 2013 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333314  áåðåçíÿ  2013  ð.

¹ 10 (962)¹ 10 (962)¹ 10 (962)¹ 10 (962)¹ 10 (962)

ñò.

Õâàëè, äóøå
ìîÿ, Ãîñïîäà...ÂÅËÈÊÈÉ ÏIÑÒ –

ÍÀÉÃÎËÎÂÍIØÈÉ
ÒÀ ÍÀÉÑÓÂÎÐIØÈÉ

Ó öi ïiäãîòîâ÷i äíèíè äî Âåëèêîãî ïîñòó õðèñòè-
ÿíñüêà äóøà íàïîâíþºòüñÿ îñîáëèâèì íàñòðîºì –
ïîêàÿííèì i äáàéëèâèì. "Ñìèðÿõ ïîñòîì  äóøó ìîþ",
–  ãîâîðèòü Äàâèä  Ïñàëìîñïiâåöü. Ìåòà êîæíîãî õðè-
ñòèÿíèíà – ïiäãîòóâàòè ñâîþ äóøó  äî âi÷íîñòi, æèò-
òþ ç Ãîñïîäîì. Òîìó ìè ïîâèííi ïðàãíóòè  ñìèðèòè
ñâîþ äóøó, çàñïîêî¿òè ïðèñòðàñòi, à âîíè ïîãàøà-
þòüñÿ òiëüêè ïîñòîì  i ìîëèòâîþ. Ñìèðåííÿ –
íàéáiëüø ãîëîâíå äëÿ ñïàñiííÿ äóøi, âñå iíøå – ïîä-
âèãè, ïîñòè, ìîëèòâè, ïîêëîíè – öå çàñiá, øëÿõ, ÿêèì
äóøà  éäå äî ñìèðåííÿ.

Äóøó i òiëî ëiêóº ïiñò.  Ïiñò – ñòîÿííÿ íà âàðòi i
áîðîòüáà iç çëèìè  äóõàìè, ïðèñòðàñòÿìè. ßêùî äóøó
îòî÷àòü  áiñè âiä÷àþ, ãíiâó, ðåâíîñòi, ñìóòêó, íóäüãè,
çâåðíiòüñÿ  ó ìîëèòâi äî Ãîñïîäà, ïðîñiòü  ñèë íà áî-
ðîòüáó i ãîòóéòå ïîñòîì ñâîþ  ïëîòü äî áèòâè: îáòÿ-
æåíîìó âî¿íó íå çäîëàòè âîðîãà. Äî ñòðèìàíîñòi çàê-
ëèêàº íàñ Öåðêâà, äî ñòðèìàíîñòi çàêëèêàº Ãîñïîäü.

Öåé Âåëèêèé ïiñò  òðèâàòèìå ñiì òèæíiâ – ç 18 áå-
ðåçíÿ äî 5 òðàâíÿ. Äîçâîëÿºòüñÿ âæèâàííÿ ïiñíî¿ ¿æi
ç îëiºþ ëèøå ïî ñóáîòàõ òà íåäiëÿõ. Ðèáà – ëèøå ó
ñâÿòà  Áëàãîâiùåííÿ i Âõîäó Ãîñïîäíüîãî ó ªðóñà-
ëèì  (Âåðáíà íåäiëÿ). Ó äíi  ïàì’ÿòi  îñîáëèâî øàíî-
âàíèõ ñâÿòèõ ìîæíà âæèâàòè  ¿æó ç îëiºþ. Îñîáëèâî
ñóâîðèìè ââàæàþòüñÿ ïåðøèé òà îñòàííié  òèæíi ïî-
ñòó.

Çâè÷àéíî, ùî äàíà ïîñòîâà ñòðîãiñòü íå ñòîñóºòüñÿ
ëþäåé ïîõèëîãî âiêó àáî æ äiòåé. Òàêîæ âàæêî  õâî-
ðèì äîçâîëÿºòüñÿ  ¿ñòè ñêîðîìíó ñòðàâó.

Äî ðîçðÿäó òèõ, êîìó ìîæíà ¿ñòè ñêîðîìíå, ìîæíà
âiäíåñòè  i òèõ ëþäå  é, ÿêi çìóøåíi âèêîíóâàòè âàæêó
ôiçè÷íó ïðàöþ: øàõòàðiâ, ñòàëåâàðiâ, âîäi¿â,
ìàøèíiñòiâ, âñiõ – õòî òàêi îáîâ’ÿçêè âèêîíóº.

Íåîáõiäíî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî ïðàâîñëàâíi  ëþäè,
ÿêèì  íåîáõiäíî âæèâàòè ñêîðîìíó ñòðàâó, ìóñÿòü
çâåðíóòèñÿ äî ñâÿùåíèêà-äóõiâíèêà òà ïîïðîñèòè áëà-
ãîñëîâåííÿ íà ïîì’ÿêøåííÿ ïîñòó. Êîëè ëþäèíà áåç
ñâÿùåíè÷îãî áëàãîñëîâiííÿ ÷èíèòü òàê –  òî ãðiøèòü.

Äàé, Ãîñïîäè, óñiì íàì äîñòîéíî ïiäãîòóâàòèñÿ i
ïðîâåñòè ñïàñèòåëüíi äíi Âåëèêîãî ïîñòó.

Àðõ³ìàíäðèò ÑÈËÓÀÍ.

     ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Òû ïîñòèøüñÿ? Óìèëîñòèâü òîãî, êîãî òû îáèäåë, íèêîãäà íå çàâèäóé áðàòó, íè ê êîìó íå ïèòàé íåíàâèñòè.
Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò.

ÓÂÀÃÀ! ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ
ÏÀËÎÌÍÈÖÜÊÎ¯ ÏÎ¯ÇÄÊÈ!
Ç 8 ëèïíÿ ö.ð. áóäå çäiéñíåíî ïàëîìíèöüêó àâòî-

áóñíó ïî¿çäêó ç âiäâiäàííÿì ñâÿòèíü  Ïðàâîñëàâ’ÿ ó
Ïî÷àºâi, Êèºâi, ×åðíiãîâi (Óêðà¿íà)  òà ó Êàëóçi, Îïòèíié
Ïóñòèíi, Øàìàðäèíî, Äèâåºâî (ïðï. Ñåðàôèì Ñà-
ðîâñüêèé), ó Ñåðãiºâîìó Ïîñàäi (ïðï. Ñåðãié Ðàäî-
íåçüêèé), ó Áîãîëþáîâi, Ñåðïóõîâi (iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði
“Íåóïèâàåìàÿ ×àøà”), Iâàíîâî, Âèøi (ñâò. Ôåîôàí
Âèøåíñüêèé), Ñàíàêñàðàõ, Âîëîäèìèði, Ìîñêâi (ñâò.
áëæ. Ìàòðîíà Ìîñêîâñüêà), Êàçàíi (Êàçàíñüêà iêîíà
Áîæî¿ Ìàòåði), Òîëáñüêó, ªêàòåðèíîáóðçi (Ãàíèíà ßìà,
äî 95-ði÷÷ÿ óáiºííÿ ñiì’¿ öàðÿ Ìèêîëàÿ II).

Â õîäi ïî¿çäêè áóäå ìîæëèâiñòü ïàëîìíèêàì îêóíó-
òèñÿ ó öiëþùèõ äæåðåëàõ.

Öiíè — äîñòóïíi ç ãàðàíòiºþ õàð÷óâàííÿ òà ïðîæè-
âàííÿ.

Çà äîâiäêàìè çâåðòàòèñÿ
ïî òåë: 050-519-86-78.

Ïî  áëàãîñëîâ³ííþ Áëàæåííiéøîãî Ìèòðîïîëèòà
Âîëîäèìèðà ç 11 ëþòîãî ïî 3 ÷åðâíÿ  ïî ìiñòàõ Óê-
ðà¿íè  ïðîõîäèòèìå  Âñåóêðà¿íñüêèé  õðåñíèé õiä ç
÷àñòêàìè  äðåâà ×åñíîãî i Æèâîòâîðÿùîãî Õðåñòà
Ãîñïîäíüîãî i ìîùàìè  ñâÿòèõ ðiâíîàïîñòîëüíèõ  öàðÿ
Êîíñòÿíòèíà i ìàòåði éîãî, öàðèöi ªëåíè.

Õðåñíèé õiä, ïðèñâÿ÷åíèé 1700-ði÷÷þ âèäàííÿ
Ìiëàíñüêîãî åäèêòó ñâÿòèì ðiâíîàïîñòîëüíèì öàðåì
Êîíñòÿíòèíîì, ðîçïî÷àâñÿ ç ìiñöÿ õðåùåííÿ ñâÿòî-
ãî ðiâíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà – Õåðñîíå-
ñà.

7-8 òðàâíÿ öüîãî ðîêó õðåñíèé õiä ïåðåáóâàòèìå ó
Ìóêà÷åâi, à 9-10 òðàâíÿ – ó Õóñòi.

Iîàíí Ìîíàñòèðñüêèé.

IÇ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß ÐÎÇÏÎ×ÀÂÑß ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÕÐÅÑÍÈÉ ÕIÄ

Çíà÷åííÿ ïîñòà  ïîëÿãàº íå ïðî-
ñòî ó âiäìîâi âiä ì’ÿñîìîëî÷íî¿ ¿æi,
àëå â ïåðøó ÷åðãó, â ãëèáîêîìó
ñàìîïiçíàííi, ïîêàÿííi i áîðîòüái  ç
ïðèñòðàñòÿìè. “Ðàñòîðãíåì âñÿêèé
ñîþç íåïðàâäû”, – çàêëèêàþòü íàñ
ó öi äíi  öåðêîâíi  ïiñíåñïiâè. “ßêùî
ìè óòðèìóºìîñÿ âiä  ì’ÿñà, àëå ïî-
¿äàºìî  ñâî¿õ áëèæíiõ, öå  íàñìiøêà
íàä ïîñòîì” — ãîâîðèòü ñâÿòîîòå-
÷åñüêà ìóäðiñòü.  Ñïðàâæíº çíà-
÷åííÿ  ïîñòà  ÿñêðàâî ðîçêðèâàºòü-
ñÿ â îäíié ç ñòèõèð: “Îñòàâèì  òå-
ëåñíîå ñëàäîñòðàñòèå, âîçðàñòèì
äóøåâíûå äàðîâàíèÿ”... “Âåñíîþ
ïîêàÿííÿ” íàçèâàþòü öåðêîâíi ëþäè
âåëèêîïîñòíèé ïåðiîä.

Ïåðøèé âåëèêîïîñòíèé òèæäåíü
(ñåäìèöÿ) — íàéáiëüø âèìîãëèâà.
Òàê, çà Ñòàòóòîì, ïåðøå âæèâàííÿ

ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ
(7 àïðåëÿ)

Óñíóë âî ìðàêå Íàçàðåò;
Ðàâíèíà íåáà ãîëóáàÿ,
Çâåçäàìè ðàäîñòíî ñèÿÿ
Åìó ñ óëûáêîé øëåò ïðèâåò.
Ãëóáîê ïîêîé ñâÿùåííîé íî÷è;
Ïåðåä ïîñëàííèêîì ñâÿòûì
Îíà, ñêëîíèâ ïîêîðíî î÷è,
Ãëàãîëàì âíåìëåò  íåçåìíûì:
– Î, Áëàãîäàòíàÿ, ñ Òîáîþ
Ãîñïîäü, æèâóùèé â íåáåñàõ;
Ìàðèÿ, ðàäóéñÿ  äóøîþ –
Áëàãîñëîâåííà Òû  â æåíàõ!
Áëàãîñëîâåí îòíûíå, Äåâà,
Ãðÿäóùèé Ïëîä ñâÿòîãî ÷ðåâà.
Ñâåðøèëîñü äåëî èñêóïëåíüÿ
Õâàëà Òåáå, Êèâîò ñïàñåíüÿ!
Õâàëà Òåáå, î Ìàòåðü Áîãà:
Ñâÿòîé èñïîëíåíà ëþáâè
Èç ñåíè ãîðíåãî ÷åðòîãà
Âíèìàåøü Òû ìîëüáàì çåìëè.
Òû êðîòêèì óïîâàíüÿ
Ïå÷àëüíûé îçàðÿåøü ìèð,
Âðà÷óåøü ãîðå è ñòðàäàíüå
Áîëüíûì ñåðäöàì äàðóåøü ìèð.

    Ë. ÃÐÀÂÅ.

ÏÅÐØÈÉ ÂÅËÈÊÎÏÎÑÒÍÈÉ
ÒÈÆÄÅÍÜ (Ñåäìèöÿ)

       Iñòèííèé ïiñò — öå óñóíåííÿ âiä  çëèõ ñïðàâ
       (Ñâò. Âàñèëié Âåëèêèé)

¿æi  äîçâîëÿºòüñÿ  òiëüêè â ñåðåäó
ïiñëÿ ëiòóðãi¿. Çâè÷àéíî, äëÿ íå-
ìi÷íèõ, õâîðèõ, ëþäåé äóæå ïîõè-
ëîãî âiêó, âàãiòíèõ àáî ãîäóþ÷èõ
æiíîê öi âèìîãè ïî áëàãîñëîâ³ííþ
äóõiâíèêà  ïîñëàáëþþòüñÿ. Îäíàê i
íàéñóâîðiøå  òiëåñíå ñòðèìàííÿ, ÿê
i çîðàíå, àëå íå çàñiÿíå ïîëå, áåç
ìîëèòâè ïðèíîñèòü òiëüêè áóð’ÿí.

Ïiä ÷àñ Âåëèêîãî ïîñòó íà áîãî-
ñëóæiííÿõ çãàäóºòüñÿ ³ñòîðiÿ ïà-
äiííÿ i ñïàñiííÿ ðîäó ëþäñüêîãî.
Âiäòâîðþþ÷è ïåðåä ìèñëåííèì
ïîãëÿäîì  æàëþãiäíi êàðòèíè ïîäî-
ðîæóâàííÿ ëþäñòâà “â êðà¿íi ÷óæié”
ïî “øëÿõàõ çàãèáåëi”, Öåðêâà  ÿñíî
äàº âiä÷óòè ãiðêîòó ïëîäiâ ãðiõà.
Ïåðøi ÷îòèðè äíi Âåëèêîãî ïîñòó
âå÷îðàìè ó ïðàâîñëàâíèõ õðàìàõ
÷èòàºòüñÿ Âåëèêèé êàíîí ïðåïîäîá-
íîãî Àíäðiÿ Êðiòñüêîãî — âäîõíîâ-
ëÿþ÷èé òâið, ÿêèé  âèëèâñÿ iç ãëè-
áèíè ñîêðóøåííîãî ñåðöÿ ñâÿòî¿
ëþäèíè.  Âñëóõîâóþ÷èñü  â ñëîâà
êàíîíà,  õðèñòèÿíèí ÿêáè çàíîâî
ïðîæèâàº  æèòòÿ âñüîãî ñâiòó i
ïîðiâíþº éîãî çi ñâî¿ì âëàñíèì
æèòòÿì.  Iç  ãëèáèíè äóøi, iç ãëè-
áèíè ïàäiííÿ  ïiäíîñèòüñÿ  ïîêàÿí-
íèé, ñëiçíèé ãîëîñ: “Ïîìèëóé ìÿ,
Áîæå,  ïîìèëóé ìÿ!” Ïðàâîñëàâíi
ëþäè çàâæäè ïðàãíóòü  íå ïðîïóñ-
òèòè öèõ ðàçþ÷èõ ïî ñèëi âïëèâó
íà äóøó áîãîñëóæiíü.

Ïðîòîäèÿêîí Àíàòîë³é

+ Êîãäà ïîñòèòåñü, íå
áóäüòå óíûëû, êàê ëèöå-
ìåðû, èáî îíè ïðèíèìà-
þò íà ñåáÿ ìðà÷íûå
ëèöà, ÷òîáû ïîêàçàòüñÿ
ëþäÿì ïîñòÿùèìñÿ. Èñ-
òèííî ãîâîðþ âàì, ÷òî
îíè óæå ïîëó÷àþò íà-
ãðàäó ñâîþ.  À òû, êîãäà
ïîñòèøüñÿ, ïîìàæü ãî-
ëîâó òâîþ è óìîé ëèöî
òâîå, ÷òîáû ÿâèòüñÿ ïî-
ñòÿùèìñÿ  íå ïåðåä
ëþäüìè, íî ïåðåä Îò-
öîì òâîèì, Êîòîðûé
âòàéíå; è Îòåö òâîé, âè-
äÿùèé òàéíîå, âîçäàñò
òåáå ÿâíî.

Ìô. 6, 16.18.

Î ÏÎÑÒÅ
+ Èñòèííûé ïîñò åñòü

óñòðàíåíèå îò çëûõ äåë.
Ïðîñòè áëèæíåìó îñêîð-
áëåíèå, ïðîñòè åìó  äîë-
ãè. “Íå â ñóäàõ è ñâàðàõ
ïîñòèòåñÿ”. Íå åøü òû
ìÿñà, íî ïîåäàåøü áðà-
òà. Âîçäåðæèâàåøüñÿ îò
âèíà, íî íå óäåðæèâàåøü
ñåáÿ îò îáèä. Âêóñèòü
ïèùó äîæèäàåøüñÿ âå÷å-
ðà, íî òðàòèøü äåíü â
ñóäåáíûõ ìåñòàõ.

Ñâò. Âàñèëèé
Âåëèêèé.

+ Òû ïîñòèøüñÿ? Íàïè-
òàé ãîëîäíûõ, íàïîè æàæ-
äóùèõ, ïîñåòè áîëüíûõ,

íå çàáóäü çàêëþ÷åííûõ.
Óòåøü ñêîðáÿùèõ è ïëà-
÷óùèõ; áóäü ìèëîñåðäåí,
êðîòîê, äîáð,  òèõ, äîë-
ãîòåðïåëèâ, íåçëîïà-
ìÿòåí, áëàãîãîâååí, èñ-
òèíåí, áëàãî÷åñòèâ, ÷òî-
áû Áîã ïðèíÿë è ïîñò
òâîé è â èçîáèëèè äàðî-
âàë ïëîäû ïîêàÿíèÿ.

Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò.

+ Îòãîíÿþùèå ïîñòû è
ãîíÿþùèåñÿ çà ðîñêîøüþ
êàê çà áëàæåíñòâîì âëå-
êóò çà ñîáîé âåëèêèé  ðîé
çîë è, ñâåðõ òîãî, ïî-
âðåæäàþò ñîáñòâåííûå
òåëà.

Ñâò.
Âàñèëèé Âåëèêèé

+ Êòî ïîñòèòñÿ èñòèí-
íî è íåëèöåìåðíî, òîò
ïîäðàæàåò Õðèñòó, íà
çåìëå óïîäîáëÿåòñÿ Àí-
ãåëàì, ïîäðàæàåò  ïðî-
ðîêàì, âõîäèò â îáùåíèå
ñ àïîñòîëàìè; ïîñðåä-
ñòâîì ïîñòà , äîñòèãíóâ
ïåðåðîæäåíèÿ ñâîåé ïðè-
ðîäû,  äåëàåòñÿ èç íå-
ïðàâåäíîãî — ïðàâåä-
íûì, èç çëîãî — äîáðûì,
èç íå÷åñòèâîãî — áëàãî-
÷åñòèâûì è òàêèì îáðà-
çîì óñâîÿåò ñåáå Õðèñòà,
ñîêðîâèùå æèçíè...

Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò.
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2.(Âò.) – Ìö. Ôîòèíi¿ (Ñâiòëàíè) ñàìàðÿíêè, ¿¿
             ñèíiâ ì÷÷. Âiêòîðà òà Iîñi¿.
7.(Íä.) – Áëàãîâiùåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèöi.
8.(Ïí.) – Ñîáîð  Àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà.
13.(Ñá.) – Ïîìèíàííÿ  ñïî÷èëèõ.
14.(Íä.) – Ïðï. Iîàííà Ëiñòâè÷íèêà.
21.(Íä.) – Ïðï. Ìàði¿ ªãèïåòñüêî¿.
27.(Ñá.) – Ëàçàðåâà ñóáîòà. Âîñêðåñiííÿ
                 ïðàâåäíîãî Ëàçàðÿ. Êîí÷èíà
                 ñâò. Òèõîíà, ïàòðiàðõà
                 Ìîñêîâñüêîãî i âñiº¿ Ðóñi.
28.(Íä.) – Íåäiëÿ Âà¿é (öâiòîíîñíà),
              Âåðáíà íåäiëÿ.
              Âõiä Ãîñïîäíié äî Iºðóñàëèìó.

Åñëè  òû, ÷åëîâåê, íå ïðîùàåøü âñÿêîãî ñîãðåøèâøåãî ïðîòèâ òåáÿ, òî íå óòðóæäàé ñåáÿ  ïîñòîì
è ìîëèòâîé... Áîã íå ïðèìåò òåáÿ. (Ïðåïîäîáíûé Åôðåì Ñèðèí)

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»

íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ
ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå ïîòðiáåí —

ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

ÏÎÑÒÍÀß ÒÐÀÏÅÇÀ

Ó ïåðøó íåäiëþ Âåëèêî-
ãî ïîñòó çâåðøóºòüñÿ Òîð-
æåñòâî Ïðàâîñëàâ’ÿ íà
ñïîìèí âiäíîâëåííÿ âøà-
íóâàííÿ ñâÿòèõ iêîí çà
öàðèöi ãðåöüêî¿ Ôåîäîðè
(862 ð.).

Çà öüîãî òîðæåñòâà, ïå-
ðåä çàêií÷åííÿì  Áîæå-
ñòâåííî¿ ëiòóðãi¿ Ñâÿòà
Öåðêâà ìîëèòüñÿ   ïðî
íàâåðíåííÿ âñiõ òèõ, õòî
âiäñòóïèâ  âiä âiðè ïðàâî-
ñëàâíî¿ i ùîá  çáåðåãòè â
íié âñiõ  âiðóþ÷èõ, ñïîâiäóº
àïîñòîëüñüêó âiðó, àíàôå-
ìàòñâóº  âïåðòèõ âîðîãiâ
ïðàâîñëàâ’ÿ òà ïðîãîëî-
øóº âi÷íó ïàì’ÿòü  ìóæíiì
¿¿ çàõèñíèêàì.

Íàçâà öüîãî ñâÿòà çâó-
÷èòü ÿê ïåðåìîæíà ïiñíÿ
âî ñëàâó Ñâÿòî¿ Ïðàâî-
ñëàâíî¿ Öåðêâè. Ñâÿòèé
Iðåíåé Ëiîíñüêèé ïèñàâ:
“ßê áàãà÷ ó ñêàðáíèöi
ñâî¿é çáåðiãàº êîøòîâ-
íîñòi, òàê àïîñòîëè  ïå-
ðåäàëè Öåðêâi  âñå, ùî
ïî÷óëè  âiä Õðèñòà Ñïàñè-
òåëÿ, âñå, ùî ñëóæèòü íà-

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂ’ß
(24 áåðåçíÿ)

øîìó  ñïàñiííþ”. Îäíàê
ìè çíàºìî, ùî ïîâíå òîð-
æåñòâî  Ïðàâîñëàâ’ÿ ó
âñié éîãî ïèøíîñòi, âåëè÷i
âiäêðèºòüñÿ ó âi÷íîñòi.

Òîðæåñòâî öå íà çåìëi
ïîëÿãàº ê òîìó, ùî òiëüêè
Ïðàâîñëàâ’ÿ âåäå ïî øëÿ-
õó ñïàñiííÿ äóøi. Íåìàº
íà çåìëi áiëüø ïðàâèëüíî-
ãî  âîãíèùà i ñïîñîáó æèò-
òÿ, êðiì íüîãî.

Çíàºìî, ùî íàøà Öåð-
êâà ñêëàäàºòüñÿ iç ëþäåé
ãðiøíèõ, ÿêi ïîòðåáóþòü
ëiêàðÿ, íà âiäìiíó âiä çäî-
ðîâèõ. Àëå çíàºìî i òå, ùî

çà ¿¿ îãîðîäêîþ  ùå áiëüøå
õâîðèõ, òàêîæ ïîòðåáóþ-
÷èõ  Ëiêàðÿ, àëå íå ïiçíàâ-
øèõ Éîãî. I â öüîìó  âñÿ
¿õíÿ òðàãåäiÿ ÿê ïðèðå÷å-
íèõ  íà âi÷íó ïîãèáåëü, ÿê
íå ïiçíàâøèõ Õðèñòîâó
Öåðêâó, Ñàìîãî Õðèñòà i
Ïðàâîñëàâ’ÿ.

Çàâäÿêè  çàñîáàì ìàñî-
âî¿ iíôîðìàöi¿ ñüîãîäíi
âåñü ñâiò íà âèäó ç éîãî
äóõîâíî ïîãèáåëüíèìè i
ñïàñèòåëüíèìè äæåðåëà-
ìè. Àëå öi æ çàñîáè
iíôîðìàöi¿ ÿê ñëóãè êíÿçÿ
ñâiòó  öüîãî i ïðèñèïëþþòü
íàñ, çàâîëiêàþòü  íàñ ó
ïðîâàëëÿ  ïîðîêiâ, áåççà-
êîíü i áëóæäàíü. Ïðè òàêié
ìàñi iíôîðìàöi¿, ïðè ¿¿
âñåäîñòóïíîñòi  ìè íå
ñòiëüêè ïðîñâiùàºìîñÿ,
ñêiëüêè âðàæàºìîñÿ ñëi-
ïîòîþ, çàõîïëþºìîñÿ
ïðèñòðàñòÿìè  i ñóºòíiñòþ
îòî÷óþ÷î¿ äiéñíîñòi.

Ïðîáóäè i ïiäáàäüîðü
íàñ, Ãîñïîäè, âiä ñëiïîòè
é áàéäóæîñòi!

Àðõ³ìàíäðèò
Ìàðòèí³àí.

Âîñüìàÿ äîáðîäåòåëü — áåçìîë-
âèå, òî åñòü óäàëåíèå îò âñÿêîãî æè-
òåéñêîãî  ïîïå÷åíèÿ è ñìóùåíèÿ èëè
áåçîòâåòíîå  ìîë÷àíèå ñðåäè ìíî-
ãîëþäñòâà.  Îáóçäàâøèé è ñäåðæè-
âàþùèé ñâîé  ÿçûê è âñå òåëî ñâîå
âîçäåðæèò.  Âîçäåðæàííûé íà ÿçûê
èçáåæèò è âñÿêîãî çëà, ïðîèñõîäÿ-
ùåãî îò íåãî.  ßçûê – íåóäåðæèìîå
çëî; ìíîãèå ïàëè îò îñòðèÿ ìå÷à, íî
íå òàê, êàê îò ÿçûêà ñâîåãî, èáî ÿçûê
— îáîþäîîñòðûé ìå÷, íåâèäèìî çà-
êàëÿþùèé  äóøó è òåëî ïóñòîñëîâÿ-
ùèõ âñåãäà â ïðàçäíûõ ñáîðèùàõ.

Äåâÿòàÿ äîáðîäåòåëü — íåñòÿæà-
òåëüíîñòü âåùåé è êðàéíÿÿ íèùåòà.

Äåñÿòàÿ äîáðîäåòåëü — ðàññóæ-
äåíèå  áëàãîðàññìîòðèòåëüíîå âî
âñÿêîì äåëå; ïîòîìó ÷òî áåçðàññóæ-
äåíèå è äîáðî ïðèâîäèò êî çëó è
ïîñåìó  áûâàåò íå äîáðîì.

Áåç ýòèõ äåñÿòè äîáðîäåòåëåé  íå-
âîçìîæíî ñïàñòèñü.

 Îòöû ñâÿòûå  ðàçúÿñíÿëè î íèõ â
ðàçëè÷íûõ îáøèðíûõ áåñåäàõ; çäåñü

ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÂßÒÛÕ ÎÒÖÎÂ

Î ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËßÕ
(Ïðîäîëæåíèå: íà÷àëî â ïðåäûäóùåì íîìåðå “Áëàãîâèñòà”)

æå î íèõ ñêàçàíî  êðàòêî. Òðè èç ñèõ
äîáðîäåòåëåé: âî-ïåðâûõ ïîñò, òî
åñòü âîçäåðæàíèå ðàññóäèòåëüíîå è
íåèçìåííîå; âî-âòîðûõ, íåïðåñòàííîå
óïðàæíåíèå â ïîó÷åíèè Áîæåñòâåí-
íûõ  Ïèñàíèé ñ áäåíèåì ðàññóäè-
òåëüíûì, òî åñòü ïî ñîâåñòè, ñèëå è
áîäðîñòè êàæäîãî; è â-òðåòüèõ — ìî-
ëèòâà Èèñóñîâà  ðàçóìíàÿ, òî åñòü
ñî âíèìàíèåì óìà ê ñëîâàì  ìîëèò-
âû è âíóòðåííèì  õðàíåíèåì  ñåðä-
öà, — ýòè äîáðîäåòåëè  ñóòü ñàìûå
îñíîâàòåëüíûå, äîëæíû  èñïîëíÿòü-
ñÿ  ðàçóìíî — ïðåä ëèöåì  è ðàäè
Áîãà áåç âñÿêîãî ëèöåìåðèÿ, ÷åëî-
âåêîóãîäèÿ è òùåñëàâèÿ; èíà÷å  èñ-
ïîëíÿþùèé  èõ íè÷åì íå îòëè÷èòñÿ
îò íåèñïîëíÿþùåãî. Ëó÷øå  îñòàâèòü
òó äîáðîäåòåëü, ÷ðåç êîòîðóþ ìû
ïðîèçâîëüíî âûñîêîóìñòâóåì; — íà-
ãðàäà ïîäàåòñÿ íå ñòîëüêî çà òðóäû,
ñêîëüêî ðàäè ñìèðåíèÿ.

Ïðåïîäîáíûé Ïàèñèé
(Âåëè÷êîâñêèé).

ÁËÈÍ×ÈÊÈ Ñ ßÁËÎÊÀÌÈ
Çàìåøèâàþò æèäêîå òåñòî äëÿ áëèí÷èêîâ. Æàðÿò

áëèí÷èêè íà ðàñêàëåííîé è ïðåäâàðèòåëüíî ñìàçàí-
íîé ìàñëîì ñêîâîðîäå, íå ïîäðóìÿíèâàÿ èõ.

Äëÿ íà÷èíêè ÿáëîêè íàðåçàþò íåáîëüøèìè ëîìòèêà-
ìè, êëàäóò â êàñòðþëþ, çàñûïàþò ñàõàðíûì ïåñêîì, ñìå-
øàííûì ñ âàíèëèíîì, è íàãðåâàþò, íå äîïóñêàÿ ñèëü-
íîãî íàãðåâà, â òå÷åíèå 8-10 ìèíóò.

Íà÷èíêó (1 ñò. ëîæêó) êëàäóò íà ñåðåäèíó êàæäîãî
áëèí÷èêà, çàâåðòûâàþò åãî êîíâåðòîì è ïîäæàðèâàþò
ñ îáåèõ ñòîðîí äî îáðàçîâàíèÿ çîëîòèñòîé êîðî÷êè.
Ãîòîâûå áëèí÷èêè ïîñûïàþò ñàõàðíîé ïóäðîé.

Òåñòî: ïøåíè÷íàÿ ìóêà – 2ñòàêàíà (áåç âåðõà), ñàõàð
– 2 2/3 ñò. ëîæêè, ñîëü – 1/4 ÷. ëîæêè.

Íà÷èíêà: ÿáëîêè – 5 øò., ñàõàð – 1/2 ñòàêàíà, âîäà –
1 ñò. ëîæêà, âàíèëèí –1-2 ùåïîòêè, ñàõàðíàÿ ïóäðà äëÿ
ïîñûïêè.

ÑÀËÀÒ ÈÇ ËÓÊÀ-ÏÎÐÅß,
ÑÅËÜÄÅÐÅß È ÌÎÐÊÎÂÈ

Ëóê-ïîðåé íàðåçàòü êîëå÷êàìè, ñåëüäåðåé è ìîðêîâü
íàøèíêîâàòü. Âñå ïåðåìåøàòü, çàïðàâèòü ðàñòèòåëü-
íûì ìàñëîì, ñîëüþ è ïåðöåì.

ÖÅÐÊÎÂÍÀ ÑÂI×ÊÀ
Öåðêîâíà ñâi÷êà — ñèìâîë

ìîëèòâè âiðóþ÷î¿ ëþäèíè.
Òðàäèöiÿ çàïàëþâàòè ñâi÷êè
áåðå  ñâié ïî÷àòîê  ç ñòàðî-
çàâiòíèõ ÷àñiâ, êîëè â ïåð-
øîìó  Áîæîìó õðàìi íà çåìëi
— ñêiíi¿ — çà âåëiííÿì Ãîñ-
ïîäà  ñëóæáè çäiéñíþâà-
ëèñÿ iç çàïàëåíèìè ñâiòèëü-
íèêàìè.

Â Ñòàðîçàâiòíîìó õðàìi
ùîäåííî çàñâi÷óâàëè “ñåìè-
ñâi÷íèê”. Õðèñòèÿíñüêà  öåð-
êâà ñïðèéíÿëà i çáåðåãëà
öåé çâè÷àé. Äëÿ îñâi÷åííÿ
õðàìó âæèâàëè  òiëüêè âiñê
òà îëèâó, àáî æ äåðåâ’ÿíå

ìàñëî ÿê çàñîáè íàéáiëüø
÷èñòi. Ïîñóäèíè, ó ÿêèõ ãîðiâ
âîãîíü, íàçèâàëè “ñâi÷íè-
êàìè” àáî “ëàìïàäàìè”.
Íàéáiëüøèé  ñâiòèëüíèê, ùî
çâèñàâ ïîñåðåä öåðêâè ìàâ
íàçâó  “ïàíiêàäèëî”, òîáòî ç
ãðåöüêî¿ — “âñåñâi÷íèê”,
òîìó ùî âií óâåñü áóâ óñòàâ-
ëåíèé ñâi÷êàìè.

Â Äiÿííÿõ àïîñòîëiâ  ãîâî-
ðèòüñÿ ïðî çàïàëåííÿ ñâi-
òèëüíèêiâ çà áîãîñëóæáîâè-
ìè çáîðàìè â àïîñòîëüñêèé
÷àñ (Äiÿí., 20,8).

Êîæíà öåðêîâíà ñëóæáà
çäiéñíþâàëàñÿ  ïðè çàïàëå-

íèõ  ñâi÷êàõ i ñâiòèëüíèêàõ, i
ìè áà÷èìî ¿õíº äóõîâíî-
ñèìâîëi÷íå çíà÷åííÿ — â îç-
íàìåíóâàííÿ òîãî, ùî Áîã,
ÿêèé ïîâåëiâ iç òåìðÿâè çà-
ñÿÿòè ñâiòëó îçàðÿº íàøi
ñåðöÿ, ùîá ïðîñâiòèòè íàñ
ïiçíàííÿì Ñëàâè Áîæî¿ — â
Îñîái  Iiñóñà Õðèñòà.

Ñâi÷êè, ÿêi ãîðÿòü ó õðàìi,
º òàêîæ âèðàæåííÿì áëà-
ãîãîâiííÿ  ìîëÿùèõñÿ, ¿õ
ëþáîâi i æåðòâè Áîãó, i ðà-
çîì ç òèì ðàäîñòi i äóõîâ-
íîãî òîðæåñòâà Öåðêâè.

Ïðîòîäèÿêîí
ÌÈÒÐÎÔÀÍ.

ÁÎÆÈÉ ÏÐÎÌÛÑÅË
Íå áûâàåò ñëó÷àéíûõ ðîæäåíèé,
È, êîíå÷íî, ñëó÷àéíûõ ñìåðòåé.
Íå áûâàåò ñëó÷àéíûõ ïàäåíèé,
Ãåíèàëüíûõ è ãëóïûõ èäåé.

Ïîä÷èíÿåòñÿ ìèð ýòîò òëåííûé
Ïðîìûñëèòåëüíîé âîëå Òâîðöà,
Êðåñò âîçëîæåííûé  íàì íà ïëå÷è
Êðîòêî íóæíî íåñòè äî êîíöà.

È âîçìîæíî êàê íàø Ñïàñèòåëü
Êðîâü ñâîþ âìåñòå ñ Íèì ïðîëèòü
Äëÿ áåçðîïîòíîãî òåðïåíüÿ
Íåóñòàííî Áîãà ìîëèòü.

Âîëåé ÷óæäûõ äëÿ
      íàñ îáñòîÿòåëüñòâ
Ìû ïîðîþ òåðÿåì ïîêîé,
Áè÷  áîëåçíåé è èñïûòàíèé
Íàñ ïðåñëåäóåò â æèçíè çåìíîé.

Òîëüêî, ÷òîáû íå ïðèêëþ÷èëîñü,
Ñèëó äóõà íåëüçÿ òåðÿòü
È ñóäüáó ñâîþ â ðóêè Áîæüè
Ïî-ñûíîâüåìó äîâåðÿòü.

Èíîêèíÿ Ê. ,
Ìóêà÷åâñêèé ìîíàñòûðü.

Õâàëè, äóøå
ìîÿ, Ãîñïîäà...

     Çàïèòóºòå  – âiäïîâiäàºìî

Çàïèòàííÿ: — Ùî òàêå ïiñò?
Âiäïîâiäü: — Öå ñòðèìàííÿ,

äîáðîâiëüíå  ñàìîîáìåæåííÿ  â ¿æi,
ðîçâàãàõ, ñïiëêóâàííi çi ñâiòîì. Ïiñò
— öå ïîæåðòâà âäÿ÷íîñòi Áîãó çà òó
âåëèêó  ñïàñèòåëüíó Õðåñíó Æåðò-
âó, ÿêó ïðèíiñ  çà íàñ Ñàì Ñèí Áî-
æèé, Ãîñïîäü íàø Iiñóñ  Õðèñòîñ.
Ïiñò — öå äàðîâàíà Áîãîì
ìîæëèâiñòü çâiëüíåííÿ  äóõîâíî¿
ñóòíîñòi  ëþäèíè ÷åðåç óòèñíåííÿ
òiëåñíî¿.

Çàïèòàííÿ: — Ç ÿêîãî âiêó òðå-
áà ïîñòèòèñÿ äiòÿì?

Âiäïîâiäü: — Ïðàâèëà íåìàº, àëå
â êîæíié  iñòèííié õðèñòèÿíñüêié ñiì’¿
öå ïèòàííÿ  ðîçâ’ÿçóºòüñÿ äóæå  ïðî-
ñòî: ïîñòÿòüñÿ áàòüêè — ïîñòÿòüñÿ i
äiòè. Ïðè öüîìó, ÿêùî çäîðîâi — ç
ñàìîãî ðàííüîãî âiêó.

Çàïèòàííÿ: — ßê ïîçáàâèòèñÿ
ãðiõà çàñóäæåííÿ?

Âiäïîâiäü: – ßêùî çàñóäèø êî-
ãîñü, òî âiçüìè  ñîái çà ïðàâèëî ïî-
êëàñòè  â öåé äåíü õî÷à á  òðè çåì-
íèõ ïîêëîíè çà òîãî, êîãî çàñóäèâ
òè, ç ìîëèòâîþ: “Ñïàñè, Ãîñïîäè, i
ïîìèëóé (iì’ÿ) i éîãî ìîëèòâîþ ïî-
ìèëóé i ìåíå, ãðiøíîãî !” ßêùî áó-
äåòå  òàê ðîáèòè, òî Áîã äîïîìîæå

âàì çîâñiì ïîçáóòèñÿ  öiº¿ ãðiõîâíî¿
çâè÷êè.

Çàïèòàííÿ: — Íàñêiëüêè äóõîâ-
íà ìèëîñòèíÿ äîðîæ÷à çà
òiëåñíó?

Âiäïîâiäü: — Íàñêiëüêè äóøà äî-
ðîæ÷à çà òiëî, íàñòiëüêè  äóõîâíà
ìèëîñòèíÿ âèùà òiëåñíî¿.

Çàïèòàííÿ: — ßê ñòàâèòèñÿ äî
òèõ, êîòði íå õî÷óòü ç òîáîþ ïî-
ìèðèòèñÿ?

Âiäïîâiäü: — Ñâò. Ôåîôàí Çàò-
âîðíèê ç öüîãî ïðèâîäó ðåêîìåíäóº
íàñòóïíå. Ìîæíà  çàäîâiëüíèòèñÿ
òèì, ùî â äóøi  ùèðî ïðèìèðèëèñÿ
ç íèì i áàæàºòå  ìèðó  i â
ñïiëêóâàííi. Øóêàòè ïðèìèðåííÿ
ñëîâîì i äiëîì  êðàùå ïðèïèíèòè,
iíàêøå íåíàâèñòü éîãî  âñå áiëüøå
áóäå ïîãëèáëþâàòèñÿ i ïîãóáèòü
éîãî.  Øóêàéòå  âèïàäêó  çðîáèòè
òîìó, ç êèì âè ó ñóïðîòèâíèõ ñòî-
ñóíêàõ, ÿêå-íåáóäü äîáðî, áåç
âiäîìà éîãî. Äiçíàâøèñü ïðî öå
ïiçíiøå, âií ñêîðiøå îäóìàºòüñÿ.
Àëå, çóñòði÷àþ÷èñü ç íèì,
çáåðiãàéòå ìèð ó ñåðöi i ïðîõîäüòå,
íå ÷iïàþ÷è éîãî i òiëüêè ìîëÿ÷èñü
ïðî íüîãî.

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷iâ “Áëàãîâiñòó”
âiäïîâiäàº àðõiìàíäðèò Ñèëóàí.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555514 áåðåçíÿ 2013 ð.

¹ 10 (962)¹ 10 (962)¹ 10 (962)¹ 10 (962)¹ 10 (962)

ñò.

Èñêóññòâî ïðîäëèòü æèçíü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû íå óêîðà÷èâàòü åå.
(Ð. Ôåéõòåðñëåáåí).

Íîâà òîíàëüí³ñòü
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè

Початок весни в Україні позначився ак�
тивізацією державної політики. Прези�
дент Віктор Янукович окреслив основні
напрямки руху держави.  При цьому мож�
новладці зазнали жорсткої критики від
глави держави за бюрократизм, корупцію
та супротив модернізації країни.

Наскільки серйозно можна сприймати слова Пре�
зидента України про те, що «будь�які спроби вихолос�
тити зміни, уникнути відповідальності, а тим більше �
зберегти корупційні лазівки – будуть жорстко карати�
ся»? Відповідь на дане запитання слід шукати в екс�
пертних колах.

Сьогодні політологи визнають, що Президент по�
слідовно веде Україну до Європейського союзу. І тому
листопад 2013�го може стати моментом зовнішньо�
політичного тріумфу Віктора Януковича за його пер�
шої президентської каденції. Проте для підписання
Угоду про асоціацію, спочатку українці мають побачи�
ти і відчути турботу держави, повірити у можливість
змін на краще.

Президент, на думку фахівців, налаштований рішу�
че. На користь такої версії свідчать й конкретні дії
Віктора Януковича. Зокрема, під час розширеного за�
сідання Кабінету Міністрів України, Президент підняв
неприємні для чиновницького корпусу питання та по�
ставив конкретні терміни виконання невідкладних
кроків, направлених на модернізацію нашої держави.

«Багато скарг на бездіяльність та відверте нехту�
вання людськими інтересами чиновників всіх рівнів»,
– сказав Президент, чекаючи на відповідь міністрів. Ті
лише мовчали.

Тоді Віктор Янукович продовжив свій виступ.
«Замість єдиної мережі кожен державний орган на�

магається створити власний «центр надання послуг».
Це ще більше обтяжує, дезорієнтує громадян, збері�
гає корупцію у цій сфері», – зазначив глава держави.

Також Президент України щиро сказав, що, незва�
жаючи на прийняті закони, на практиці зберігається
важка та непрозора система видачі дозволів, складні
регуляторні процедури.

Повільно відбувається вдосконалення системи тех�
нічного регулювання. Фактично ігноруються вимоги
Закону про державний нагляд � основна маса
підприємств потрапила до групи з високим ступенем
ризику, що перевіряється щорічно.

У сфері медичної реформи кожен з базових законів
реалізується зі значними труднощами.

Підзаконні нормативні акти приймаються Урядом та
Міністерством охорони здоров’я із суттєвими запіз�
неннями.

Регіони практично не отримують з центру методич�
ної та організаційної допомоги.

«Свіжий приклад – Закон про екстрену медичну до�
помогу, роботу над впровадженням якого уряд почав
лише в останні дні перед набуттям чинності», – наго�
лосив Президент.

Особливий акцент глави держави на соціальній
сфері, сьогодні аналітики пояснюють наявністю у Пре�
зидента міцного бажання дати поштовх процесам, які
повернуть довіру громадянина до власної держави.

За свідченнями експертів, Віктор Янукович завжди
віддавав соціальній сфері належне. Сьогодні Прези�
дент розуміє, що, лише створивши дійсно кращі умо�
ви життя для більшості населення України, можна го�
ворити про успіх започаткованої політики модернізації.

Аби не бути голослівним, Віктор Янукович почав
відповідати на запити суспільства. Так, Указом Пре�
зидента України знову було відроджено Міністерства
молоді та спорту. А Дмитру Табачнику глава держави
сказав, що не для того, аби їх знищували, були ство�
ренні усі заклади фізичної культури та спорту.

Першочергове завдання місцевої влади Президент
визначив як наведення ладу зі шкільними спортивни�
ми майданчиками, більшість з яких перебуває у за�
недбаному стані. Таким чином, Янукович поставив
чітке завдання: протягом двох років модернізувати
майданчики понад 28 тис. шкіл та садочків.

«Хто з нас в дитинстві, скажіть, не грав на цих май�
данчиках? Куди вони зараз поділися ці майданчики?
Дітей на стало чи не такі діти? Негайно відновити!», �
сказав Президент.

Державна політика отримала нову тональність. І якою
вона буде залежатиме від того, чи правильно зрозум�
іли чиновники волю народу та слова Президента.

Андрій ГРОМНІЙ, журналіст

 Урочисто й цікаво
відзначили  свято Міжна�
родного жіночого дня  у
Мукачівському  дитбудин�
ку�інтернаті на вулиці
І. Фіранка.

Тут працюють багато
жінок�педагогів, медиків,

НА ДОВГО ЗАПАМ’ЯТАЄТЬСЯ

обслуговуючого персона�
лу.

Їх тепло  привітав зі свя�
том  директор закладу
заслужений вчитель Украї�
ни Василь Юрійович Мар�
кулин. Приємно хвилюю�
чим  моментом  урочистої

частини зібрання стало
оголошення  підсумків
професійно�творчих кон�
курсів працівників дитячо�
го закладу, які тут прово�
дяться традиційно щоро�
ку з нагоди жіночого свя�
та.

Так,  у першій трійці при�
зерів конкурсу «Каща мо�
лодша  санітарка�2013»
названо Аллу Юріївну Са�
роз (На знімку в центрі).
На другому місці—Ольга
Михайлівна Яцура, на тре�
тьому—Наталія Йосипів�
на Гомонай. У конкурсі
«Умілі руки»  кращими на�
звано працівниць Г.В.
Маргіту, Н.Ю. Горопко, Г.І.
Шерегій, М.І. Гутій, О.В.
Човбан, Р.М. Свириду.
Всіх призерів відзначено
грамотами і подарунка�
ми. А на завершення
відбувся святковий  дитя�
чий концерт.

Текст і фото
 Івана ДАНИЛЮКА

ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!
Äåâÿòíàäöÿòîãî áåðåçíÿ

â³äçíà÷àº ñâ³é äåíü íàðîä-
æåííÿ

ÊÀÁÀÖ²
Âàñèëü Âàñèëüîâè÷.
Äîðîãèé áðàòå!
Â³ä äóø³ áàæàºìî Òîá³

ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áåç-
ìåæíîãî ùàñòÿ, äîáðà,
ñ³ìåéíîãî çàòèøêó, äîñòàòêó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Áîæî¿ Òîá³ áëàãîäàò³, ìèðó, ðàäîñò³ òà óñÿ-
êèõ ãàðàçä³â íà äîâã³ ðîêè.                Ð³äí³.

Â²ÒÀªÌÎ
Ç  ÞÂ²ËÅªÌ

 70-Ð²××ß Ç ÄÍß
ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

ÊÀÁÀÖ²
ËÀÑËÎ

ËÀÑËÎÂÈ×À!
70 ëåò  –  êðàñèâàÿ äàòà,
Ìóäðîñòü è ñèëà íà Âàøèõ ïëå÷àõ,
Òàêæå Âû ìîëîäû áûëè êîãäà-òî,
È ñîçäàâàëè ñåìåéíûé î÷àã!
Êðåïêîãî ìû Âàì æåëàåì çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòü è ñìåõ ïóñòü íàïîëíÿò âàø äîì.
È â þáèëåé Âàø ïðåêðàñíûé ñåãîäíÿ
Âàì îò äóøè ýòè ñòðî÷êè ïðî÷òåì!

Ç ïîâàãîþ ð³äí³,
äðóç³ òà êîëåêòèâ ÑÏ «ÐÁÓ»

Äóæå ãàðíó, òàëàíîâèòó, ìóäðó, ÷à-
ð³âíó, äîáðó, ïðàöüîâèòó, í³æíó äî-
íå÷êó, ìàìî÷êó, íåçâè÷àéíó äóøåþ
íåâ³ñòî÷êó

Îêñàíó Ìèêîëà¿âíó
ÅÍÃÅË

ç Ìóêà÷åâà ùèðîñåðäíî
â³òàºìî ç ïîëóäíåì â³êó! Â³ä
óñ³º¿ äóø³ áàæàºìî é íàäàë³
çáåðåãòè çàâçÿòó âäà÷ó, îï-

òèì³çì, äîáðå ñòàâëåííÿ
äî ëþäåé, â³äâåðò³ñòü, íàò-

õíåííÿ. Âñþ äîáðîòó, ÿêà ³ñíóº â ñâ³ò³, âñþ
ðàä³ñòü, ùî æèâå ïîì³æ ëþäåé, íàéêðàù³ âñ³,
ùî äî âïîäîáè Âàì âåñíÿí³ êâ³òè, äàðóºìî
ó öåé çîëîòèé, þâ³ëåéíèé Äåíü. Íåõàé Ãîñ-
ïîäü ó ïîì³÷ áóäå, à Ìàòè Áîæà áåðåæå â³ä
çëà, à ìè áàæàºì Âàì, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ é
ñèëè, ðàäîñò³ çåìíî¿ ³ òåïëà!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – áàòüêî, ä³òè, ñâåêðóõà
Ëþäìèëà Àíòîí³âíà, íåâ³ñòêà Òåòÿíà, ð³äí³, äðóç³…

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Життя  профспілкове...
Відбулося чергове, розширене засідання президії

міського комітету профспілки працівників галузі культу�
ри за участі голів первинних профспілкових організацій.
На порядку денному: мотивація членства в профспілці,
фінансова дисципліна та обговорення окремих положень
Колективної угоди, зокрема Положення Про преміюван�
ня, охорону праці. Але найбільшу зацікавленість викли�
кали умови та Положення про участь первинних проф�
спілкових організацій в обласному огляді первинок га�
лузі культури на кращу профспілкову організацію, який
проходитиме в II етапи: 1 етап – міський огляд, а в II етапі
– обласному – візьмуть участь кращі з кращих.

На завершення присутні обговорили участь членів
профспілки галузі культури в літній спортивній олімпіаді
працівників культури, яка планується на початок червня.
Ентузіазму додали присутні члени новоствореної проф�
спілки спортшколи «Спартак», які недавно приєдналися
до профспілки культури. Оскільки засідання відбулося
напередодні 8 Березня, всі профлідери, а це, звісно,
жінки, отримали букети перших весняних квітів.

О. СТАДНИК, голова міськкому
профспілки  працівників культури

Ïðèâ³òíó ãîñïîäèíþ, áåðåãè-
íþ äîìàøíüîãî âîãíèùà, ìèëó,
ãàðíó, òóðáîòëèâó ìàìî÷êó, äè-
âîâèæíó é áëàãîðîäíó æ³íêó,
íàøó äîðîãó

Ãàííó Àíäð³¿âíó
 ÏÓÃËÈÂÓ

ç Âåðõíüî¿ Âèçíèö³ ùèðîñåðäíî
â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîä-
æåííÿ! Ëþáà Ìàòóñåíüêî, Áàáó-
ñåíüêî ìèëà, Âàñ ùèðî â³òàº âñÿ
íàøà ðîäèíà. Ñïàñèá³ çà ëàñêó, çà â³÷íó òóðáîòó, çà
÷óéí³ñòü, ãîñòèíí³ñòü, íåâòîìíó ðîáîòó. Ãîñïîäü õàé
äàðóº çäîðîâ’ÿ ³ ñèëó, ñïàñèá³, ð³äíåíüêà, ùî Âè íàñ
çðîñòèëè, Âè íàéá³ëüøî¿ ïîâàãè â³ä íàñ çàñëóæèëè.

Áàãàòà äóøåþ, áàæàºòå óñ³ì íàì ùàñòÿ, æèâ³òü
äî ñòî ðîê³â, áî Âè â íàñ íàéêðàùà!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ñèí Îëåêñàíäð, íå-
â³ñòêà Àíæåëà, îíóêè ªâãåí, Àíàñ-

òàñ³ÿ, ñåñòðè Îëüãà, Ìàðòà, ñâàòî-
âå Âîëîíòèð³, ðîäè÷³, äðóç³…

ÁÀÆÀªÌÎ ÂÑÜÃÎ ÍÀÉÊÐÀÙÎÃÎ
Êîëåêòèâ  ÒçÎÂ «Áàçèñ» òà êîëåãè ïî ðîáîò³  ìàãà-

çèíó «Âîãíèê» â³òàþòü ç þâ³ëåéíèì Äíåì  íàðîä-
æåííÿ øàíîâàíó íàìè  òà ïîêóïöÿìè ïðîäàâöÿ

ÏÀÂËÈØÈÍÅÖÜ  Íàä³þ Þð³¿âíó,
ÿêà âåñü ñâ³é òðóäîâèé ñòàæ ïðîïðàöþâàëà ó
öüîìó  êîëåêòèâ³. Øàíîâíà  íàøà þâ³ëÿð-
êî, áàæàºìî  Òîá³ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
åíåðã³¿  â ðîáîò³, ðîäèííîãî çàòèøêó,
âäÿ÷íîñò³ â³ä ð³äíèõ òà äðóç³â.

Ìè Òåáå  äóæå ëþáèìî, ïîâàæàºìî
çà Òâîþ äîáðîòó, çà ùèð³ñòü, çà
ïðèâ³òí³ñòü äî ïîêóïö³â òà êîëåã, áàæàº-
ìî âñüîãî íàéêðàùîãî íà äîâã³ ðîêè.
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Як уже повiдомлялося,
кiлька днiв тому чергове
засiдання ради почесних
громадян м.Мукачева з
iнiцiативи голови ради
Є.Т.Федiва  вiдбулося  у виї!
зному варiантi на базi одно!
го з передових пiдприємств
мiста — швейнiй фабрицi
“Едельвейс – Лего”.

 Своєрiдною преамбулою
до засiдання була екскурсiя
по пiдприємству, в ходi якої
директор фабрики заслу!
жений працiвник промис!
ловостi України, також по!
чесний громадянин  Мука!
чева Петро Михайлович Ба!
сараб ознайомив учасникiв
зiбрання з роботою вироб!
ничих цехiв i дiльниць,
технологiчних в соцiальних
служб, поiнформував про
певнi досягнення трудового
колективу фабрики.

 Одним з найважливiших
факторiв в майже пiввiковiй
iсторiї пiдприємства є те,
що в перiод загальнодер!
жавної стагнацiї вiтчизняної
економiки,розвалу  її легкої
промисловостi  керiвництво
“Едельвейса” знайшло
ефективнi  шляхи не лише
порятунку , але й стабiлiзацiї
i подальшого прогресу
пiдприємства. Цей шлях —
у тiсному спiвробiтницвi з
iноземними парнерами, у
залученнi зарубiжних iнвес!
тицiй – передусiм  швейних
пiдприємств нiмецької
фiрми “Ле!Го”.Екзамен на
спiвробiтництво мукачiвськi
швейники витримали на
“вiдмiнно”.

 Нинi колектив  фабрики
“Едельвейс!ЛеГо”випускає
щомiсяця  понад 100 тисяч
швейних виробiв 70!80 мо!
делей.

Виготовлена на “Едель!
вейсi” в Мукачевi i на
фабрицi “Карпати!Iнтер!
континенталь” в Iванiвцях
продукцiя — жiночi спiдницi
i блузки, чоловічi костюми,
жакети на ринках Європи
нiчим не поступаються ви!
робам, виготовленим на
швейних пiдприємствах ЄС.

Не без задоволення
поiнформував Петро Ми!
хайлович i про соцiальнi па!
раметри  рiдного пiдпри!
ємства — досягнутi резуль!
тати у створеннi належних
умов працi у виробничих
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цехах, побутовi умови,
стабiльну заробiтну плату
працiвникiв фабрики,
тощо...

 Обмiнявшись враження!
ми вiд “оглядин” пiдпри!
ємства, авторитетнi гостi
дiйшли висновку,  що в
Мукачевi i в галузi легкої
промисловостi є повчальна
школа передового господа!
рювання. В нiй є чого повчи!
тися...

 А потiм П.М.Басараб зап!
росив шановних гостей до
свого затишного дирек!
торського кабiнету, де голо!
ва ради почесних громадян
Мукачева Є.Т.Федiв оголо!
сив порядок денний засi!
дання: — “Перспективи роз!
витку м.Мукачева з позицiї
почесних громадян мiста
над Латорицею”.

З грунтовною iнфор!
мацiєю по цьому питанню
виступив сам голова ради.

— Генеральним планом
розвитку Мукачева  на май!
бутнiй перiод,— зазначив
Євген Теодорович,— перед!
бачено  ряд серйозних кро!
кiв щодо полiпшення ком!
фортностi  проживання жи!
телiв нашого мiста та його
гостей. Зокрема передба!
чається розширення пiшо!
ходної  зони в мiстi, вине!
сення руху  вантажного ав!
тотранспорту на окружнi до!
роги. Розширяться межi са!
мого мiста за рахунок вико!
ристання  пiд житловi та
громадськi забудови тери!
торiй вiйськових частин на
вулицях Шевченка та
I.Зрiнi...

Почеснi громадяни м.Му!
качева ставлять перед со!
бою мету звернути увагу
мiсцевої влади  та жителiв
мiста  на проблеми i зав!
дання не передбаченi генп!
ланом, але надто важливi
для комфортностi прожи!
вання.

Серед тих проблем є
нинiшнiй незадовiльний
стан стiчних каналiв i особ!
ливо — Коропецького кана!
лу, що спричиняє в перiод
паводкiв переливання
стiчних вод з каналу в Лато!
рицю.

Капiтальної очистки  по!
требує i русло р.Латорицi на
вiдрiзку вiд вул.Окружної  до
мосту  вiд вулицi I.Зрiнi. До

речi, i сам мiст викликає
небезпiдставну тривогу.
Адже вiн експерименталь!
ний i передбачувався для
одностороннього руху. А
будiвництво  другого мосту
поряд розпочато i “заморо!
жено”.

Ремонту  потребують
очиснi споруди. Велика
кiлькiсть  високовольтних
електричних лiнiй, якi пере!
тинають Мукачево усклад!
нюють  розвиток  iнфра!
структури мiста, зокрема
транспортних розв’язок.
Крiм того, електролiнiї та їх
обмеження  займають вели!
ку  площу землi, яка могла б
бiльш продуктивно викори!
стовуватися.

До речi, електролiнiї та
лiнiї звязку на майже кожнiй
вулицi  мiста прокладенi так
i  перебувають у такому
станi, що створюють неаби!
яку небезпеку  для грома!
дян. Електроопори мiсцями
встановленi  прямо посеред
тротуарiв, над пiшохiдними
дорiжками, у безпосереднiй
близькостi  вiд дерев, гiлки
яких постiйно обрiзають.

В останнi роки власники
магазинiв, кав’ярень, аптек
дозволяють собi  без узгод!
ження  з владою встановлю!
вати  схiдцi на тротуарах, якi
дуже заважають пiшоходам.

Пантуси, облаштованi  для
iнвалiдiв часто не вiд!
повiдають  нiяким нормам.
Водостiчнi труби будинкiв в
багатьох випадках не
проведенi вниз до тро!
туарiв, а облаштованi так,
що дощова вода з них стiкає
зверху на голови пiшоходiв.
На багатьох вулицях не
вiдремонтованi  проїжджi
частини i вiдсутнi тротуари.
Власники приватних
будинкiв вважають не своїм
обовязком  навети елемен!
тарний порядок перед своїм
будинком, на тротуарi,

зеленiй зонi, а подвiр’я
багатоверхiвок  перетвори!
лися  у хаотичнi  стоянки
автомобiлiв, iнколи ж
самовiльно забудовуються
гаражами.

Необхiдно й надалi нас!
тiйно працювати над ство!
рення ОСББ (об’єднань
власникiв багатоквартрих
будинкiв). Комунальнi  служ!

би  без жителiв мiста нiколи
не взмозi будуть навести
взiрцевий порядок. Тому
Є.Т.Федiв звернувся до по!
чесних громадян з про!
позицiєю  звернутися до
громадськостi  з просьбою
поєднати зусилля з кому!
нальним пiдприємством
АВЕ,  бути активнiшими  у
наведеннi чистоти i поряд!
ку в мiстi.  Час би уже наве!
сти порядок з виносними
рекламоносiями — сiтi!лай!
ти та iншi рекламнi кон!
струкцiї заполонили троту!
ари, нерiдко створюють
неабиякi перешкоди для
пiшоходiв, особливо мамам
з дитячими колясками.

Надзвичайною пробле!
мою у мiстi є легковий ав!
тотранспорт, його паркуван!
ня на центральних вулицях,
на тротуарах, в скверах. На
встановленi обмежувальнi i
забороняючi знаки нiхто з
водiїв не звертає уваги, i
нiхто не контролює їх дотри!
мання.

В центральнiй частинi
мiста  неприпустимо  довго
ремонтуються фасади
будiвель.

В Мукачевi багато зелених
насаджень. I це дужу доб!
ре, адже зелень — це  при!
роднi легенi мiста. Жителi в
основному  дбайливо  став!
ляться до робiт по озеле!
ненню мiських вулиць i
скверiв. В останнi роки особ!
ливо з iнiцiативи i  мате!
рiальної пiдтримки  В.I. Ба!
логи в мiстi посаджено сотнi
декоративних саджанцiв.
Але ще багато потрiбно зро!
бити. Зокрема  в упоряд!
куваннi iснуючих в мiстi
паркiв iм. Горького та “Пе!
ремоги” , а в  недалекiй пер!
спективi  потрiбно подбати
про бiльш нiж 50!гектарний
лiсопарк  за Чернечою го!
рою до об’їзної дороги на
Львiв.  Це чудова зона для

вiдпочинку i культурно!
спортивних заходiв.

Щорiчнi  веснянi та осiннi
толоки  потрiбно продовжу!
вати з бiльшою участю
громадськостi, зокрема
молодi. З такою метою по!
силити цiлеспрямовану
просвiтницьку та виховну
роботу серед учнiвської та
студентської молодi у на!
вчальних закладах  мiста з
метою якнайширшого залу!
чення юнакiв і дiвчат до за!
гальної справи збереження

 КРИТИЧНI ЗАУВАЖЕННЯ
ТА ПРОПОЗИЦIЇ ПОЧЕСНИХ

ГРОМАДЯН МУКАЧЕВА
ЗАУВАЖЕННЯ
1. Сходи перед магазинами, аптеками, кав’ярнями ча!

сто займають половину тротуарiв.
2. На тротуарах багато рекламних носiїв, якi затруд!

нюють рух пiшоходiв.
3. В центральнiй частинi мiста надто довго ремонту!

ють  фасади будiвель (“Венецiя”, “Вiльнюс”...).
4. Кабелi й дроти електропередач, лiнiї звязку  майже

на кожному будинку, а на опорах— часто посеред
тротуарiв.

5. Легковi автомобiлi паркуються в заборонених мiсцях
— на обочинах вулиць, на тротуарах, в скверах.

6. Мiськi пiдроздiли ДАI працюють незадовiльно.
7. Власники будинкiв не  наводять порядок  перед

будiвлями.
8. Внутрiквартальнi територiї перетворенi  в хаотичнi

автостоянки та незаконно побудованi гаражi.
9. На деяких вулицях не впорядкованi тротуари i

вiдсутнє освiтлення.
10. В неналежному станi перебувають стiчнi канали,

особливо  ж— Коропецький.

   ПРОПОЗИЦIЇ
1. Керiвництву мiста (особлво  комунальникам та

вiддiлу архiтектури) врахувати у своїй роботi названi тут
зауваження, а де це можливо — лiквiдувати недолiки.

2. Вивчити доцiльнiсть (правильнiсть) встановлення
дорожнiх знакiв на вулицях, а результати  винести на
розгляд депутатської комiсiї з питань транспорту, зв’язку
та надзвичайних ситуацiй, а також про роботу ДАI.

3. Продовжити роботу по створенню  ОСББ.
4. Продовжити проведення весняних та осiннiх  толок

по очистцi та озелененню мiста, залучати до роботи ши!
року громадськiсть.

5. У навчальних закладах провести вiдповiднi виховнi
заходи з молоддю з питань дотримання  чистоти та по!
рядку в мiста.

6. Удосконалювати хорошу роботу АВЕ, укласти дого!
вори з усiма  домогосподарствами, ОСББ та жителями
багатоквартирних будинкiв.

Впевненi, що виконання цих та iнших слушних
пропозицiй наших шановних почесних громадян не по!
требують будь!яких значних фiнансових витрат. Але ре!
альна користь з цього для всього нашого мiста i його
жителiв безсумнiвно вiдразу б позначилася у нашому що!
денному життi.

i примноження всього доб!
рого, створеного старшими
поколiннями.

Активну участь в обго!
вореннi винесеного в поря!
док денний питання взяли
почеснi громадяни Мукаче!
ва М.Й.Роглєв, Л.В.Пирого!
ва, I.В.Данканич, В.С.Цигак,
О.Й.Чулей, Й.Й. Турянчик...

Висловленi ними заува!
ження i пропозицiї вирiшено
винести окремим списком
для передачi мiським орга!
нам влади.

ДЗВОНІТЬ, ПИШІТЬ, ЗАХОДЬТЕ
Шановні мукачівці, з усіх питань, які стосують!
ся проблем життя і розвитку нашого міста, з

вашими зауваженнями і пропозиціями ви
можете звертатися на адресу і телефон

«ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ»
у міськвиконкомі:   кабінет № 8,

тел.. 3&82&00



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777714  áåðåçíÿ 2013 ð.

¹ 10 (962)¹ 10 (962)¹ 10 (962)¹ 10 (962)¹ 10 (962)

ñò.

Ìóäðîñòü ïîáåæäàåò ñóäüáó. (Þâåíàë).

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 04.03.2013 р.  по  10.03.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Щепащенко Зоя Яківна – 1922 р.н.
2.Шефер Михайло Іванович – 1919 р.н.
3.Харитонова Любов Антонівна –1937 р.н.
4.Медвідь Григорій Андрійович – 1944 р.н.
5.Попович Ганна Василівна –1929 р.н.
6. Господар Тиберій Михайлович – 1941 р.н.
7.Бобровський Борис Борисович – 1969 р.н.
8.Азаренкова Ірина Владиелавівна –1963 р.н.
9.Нифтализев Надир Бовірем<огли – 1975 р.н.
10.Зубак Ніна Петрівна – 1933 р.н.
11.Токар Гафія Василівна – 1925 р.н.
12.Ткалич Євдокія Яківна – 1926 р.н.
13.Кудрявцева Надія Михайлівна –1914 р.н.
14.Шурковський Йосип Андрійович –1939 р.н.
15.Пастор Маріа Яношівна – 1940 р.н.
16.Гальченко Олександр Олексійович–1961 р.н.
17.Троян Йосип Юлійович – 1945 р.н.
18.Йовбак Павлина Георгіївна –1923 р.н.
19.Ярпин Лілія Миколаївна – 1937 р.н.
2О.Варга Євгеній Андрійович – 1928 р.н.

Мукачево – наш спільний дім

ЗВЕРНЕННЯ
ДО  ЖИТЕЛІВ  МІСТА

Ще до першого дня весни Почесні громадяни Мука�
чева, проаналізувавши стан очистки вулиць, скверів,
площ, пришкільних. міжбудинкових, прифабричних і
призаводських територій, догляду за зеленими насад�
женнями, дійшли  висновку, що в цих питаннях далеко
не все гаразд. Впорядкованих об’єктів явно замало.
Мукачеву ж, яке десятиліттями виходило перемож�
цем серед найзеленіших, найвпорядкованіших міст
Західного регіону і України в цілому, здавати позицій
не годиться.

Започаткований чверть віку тому лозунг: «Мукачево
– наш спільний дім!» має бути повсюдно відродже�
ний. І не пізніше як нинішньою весною. На думку По�
чесних громадян Мукачева, жителям багатоповерхі�
вок треба негайно визначити місця відпочинку та ди�
тячих майданчиків, розібратися, де стоятимуть лег�
кові автомобілі і куди вони мають їздити, подбати, щоб
були впорядковані квітники і доглянуті зелені насад�
ження. Власники кожного приватного дворогосподар�
ства мають впорядкувати прилеглу територію перед
будинком, на тротуарі та зеленій зоні.

Керівникам промислових підприємств  усіх  форм
власності, навчальних закладів разом з трудовими та
навчальними колективами належить навести чистоту
й взірцевий порядок, обрізати кущі,  побілити стовбу�
ри дерев, подбати про впорядкування закріплених за
ними територій, вулиць,  скверів зелених зон і зон відпо�
чинку згідно рішення міської ради. До цієї священної
для кожного мукачівця справи слід  залучати най�
ширші кола громадськості.

Комунальним службам слід систематично проводи�
ти очистку вуличних стічних канав та каналів у місті,
організувати обрізку дерев, кущів, висаджування роз�
сади квітів, кущиків троянд та іншої зелені, косіння
трав, у зразковому порядку утримувати території кла�
довищ, парків, дамб…

Рада Почесних громадян Мукачева звертає увагу
на те, що досі чиниться безлад із стоянкою легковиків
на вулицях Мукачева,   пішохідних зонах… Не все га�
разд у Мукачеві й з вивісками – вони різнокаліберні,
різномовні, схоже цим ніхто не займається. Почесні
громадяни беруть на себе зобов’язання розробити
Кодекс честі жителя Мукачева, забезпечити широке і
всебічне його обговорення. Передбачається внести в
Кодекс такі пункти поведінки, які б забезпечували по�
вернення нашому місту найкраще з багаторічних над�
бань, насамперед культури поведінки, ставлення до
літніх людей, природи.

Кодекс честі жителя Мукачева не передбачає юри�
дичної сили. Але по задуму його авторів, він має не�
сти в собі моральні засади відповідальності за свої
вчинки кожного жителя міста над Латорицею. Тільки
спільними зусиллями ми можемо відродити славу
Мукачева як найчистішого, найохайнішого, найзеле�
нішого і найкультурнішого міста Закарпаття.

Тепер же з настанням весни  Почесні громадяни
звертається до всіх жителів Мукачева, керівників про�
мислових підприємств, навчальних закладів,
підприємців і всіх, кому не байдуже наше місто, зро�
бити все для впорядкування його площ, скверів, ву�
лиць, присадибних і прибудинкових територій, набе�
режних Латориці і Коропецького каналу, прилеглих до
промислових підприємств територій. Роботи багато,
термін – короткий.

Всі, як один. візьмемо участь у наведенні чистоти
та порядку в рідному місті.

РАДА ПОЧЕСНИХ  ГРОМАДЯН  МУКАЧЕВА

ДО  ВІДОМУ  СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Медичний центр  профілактичної медицини

«МЕДИКОР»
НАДАЄ ПОСЛУГИ

З ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ:
� ДЕРАТИЗАЦІЯ    (знищення гризунів)в приміщеннях та  на тери�

торіях
підприємств, полях посіву зернових)
 � ДЕЗІНСЕКЦІЯ    (боротьба з тарганами,комарами,мурашками,

клопами та ін.)
 � ДЕЗІНФЕКЦІЯ   в приміщеннях,
 � Знезараження та дезінфекція шахтних колодязів,баків для на�

питків та води та інше
 � Дезінфекція автотранспорту (Автобусів,спец.транспорту)
    РЕАЛІЗУЄ:
� Медикаменти  та перев’язочний матеріал
�Хімічні реактиви  для лабораторій
� Лабораторне устаткування—посуд,реактиви
� Діагностине та фізіотерапевтичне обладнання
� Стерилізаційне обладнання та тести контролю стерилізації
� Дезінфікуючі препарати для устаткування,приміщення,посуду

та води,перукарень
�Інсектициди для боротьби з комахами,
� Дезінфікуючі препарати для обробки пташиних яєть
� Отруто�принади для боротьби з гризунами.
� Одноразовий одяг та м’який інвентар для медичних закладів
� Препарати для миттєвої хімічної стерилізації перукарських та

мед.  інструментів
� Медичні інструменти
� Інше устаткування та засоби  для медицини   і профілактики

захворювань.

З В Е Р Т А Т И С Ь
м.Мукачево вул.Миру 4 (в кінці двору)

тел.<факс 03131<54601, мою 0503721828,
0503727541,0503727544

І.І.МУХА, головний лікар

ЛІСОВА ДИЧИНА
ПРОСИТЬ ТИШІ!

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ!
Тривають окоти і виводки диких

звірів і птахів: зайців, фазанів і ку�
ріпок, перепелів, диких качок
тощо. Тож, ідучи в ліс, на луки, сіно�
коси, на дачні ділянки, не беріть з
собою домашніх собак, які руйну�
ють гнізда диких звірів і птахів, губ�
лять молодняк. Якщо ж випадково
натрапите на заячий виводок чи
яйця у гніздах пернатих, ні в якому
разі не чіпайте їх руками, залиш�
те, як було. Лісові мешканці за це
вам скажуть тільки «спасибі!».
Прохання мисливців краю до на�
селення не палити сухі трави на
мисливських і своїх ділянках

У ПРИВАТНІЙ КРИНИЦІ
ЗНАЙШЛИ ТІЛО ВЛАСНИЦІ

Вранці 3 березня рятувальники отримали по�
відомлення, що в селі Ракошино у криниці при�
ватного дворогосподарства виявлено тіло 56�
річної місцевої мешканки, повідомляє управ�
ління ДСНС України в Закарпатській області.

Подію, яка сталася, трактують як самогубство.
За словами родичів загиблої, жінка раніше вже
намагалася накласти на себе руки. Рятувальни�
ки вийняли тіло з криниці. На думку правоохо�
ронців, жінка вчинила самогубство, стрибнув�
ши у криницю. Остаточну причину її смерті з’я�
сують судмедексперти.

Колектив УАП ТОВ „Фішер<Мукачево” вислов<
лює щирі співчуття генеральному директору
РЯБИЧУ Василю Андрійовичу, керівнику про<
ектів Рябичу Андрію Васильовичу, начальнику
відділу кадрів Фенчак Маргариті Андріївні та
інженеру відділу підготовки виробництва Фен<
чаку Василю Васильовичу з приводу тяжкої
втрати – смерті батька та дідуся, колишнього
працівника підприємства

РЯБИЧА  Андрія  Петровича.
Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з

Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи.
Світла пам’ять про добру людину ніколи не

згасне.

ÏË²ÄÍÎÃÎ ² ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

15 áåðåçíÿ â³äçíà÷àº äåíü íà-
ðîäæåííÿ – 87-é çà  ÷èñëîì
Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷

ÊÐÈËÎÂ –
äîáðå â³äîìà ó Ìóêà÷åâ³ é ðàé-

îí³ ëþäèíà ³ îõîðîíåöü çäîðîâ’ÿ,
êîëèøí³é ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷-
³âñüêî¿ ÖÐË, íàø êîëåãà – ïî÷åñ-
íèé ãðîìàäÿíèí ì.Ìóêà÷åâà.

Ðàäî ïîçäîðîâëÿºìî Âàñ, øà-
íîâíèé Ìèêîëî Ìèêîëàéîâè÷ó, ç òàêîþ õâèëþþ÷îþ
ïîä³ºþ ³ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî ³ íàäàë³  çàëèøàòèñÿ
òàêèì æå åíåðã³éíèì, íå ïî ðîêàõ çàâçÿòèì ³ íåâòîìíèì ó
äîáðèõ ñïðàâàõ. ùèðèì ³ òóðáîòëèâèì äóøåþ, ùåäðèì
íà äîáðî. Áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ , ïë³äíî-
ãî ³ ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ.

ª. ÔÅÄ²Â  â³ä ³ìåí³ ðàäè  ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí
ì. Ìóêà÷åâà.

Глибоко сумуємо з приводу важкої втрати –
передчасної смерті

Олександра Олексійовича ГАЛЬЧЕНКА –
директора Мукачівського військового ліцею,
колишнього офіцера<прикордонника, людини
щедрої на добро душі, талановитого педагога<
вихователя  майбутніх захисників Батьківщини.
І висловлюємо щирі співчуття рідним і близь<
ким покійного

Редакція газети "Мукачево"

Рада почесних громадян Мукачева  висловлює щирі
співчуття почесному громадянину Мукачева, гендирек<
тору СП «Фішер<Мукачево» Василю Андрійовичу РЯБИЧУ
у зв’язку з тяжкою втратою —  смертю батька

РЯБИЧА  Андрія Петровича.
 Розділяємо Ваше горе і всю гіркоту непоправної втра<

ти, просимо  Всевишнього упокоїти душу покійного в
Царстві Своєму.

Такі ж слова щирого співчуття у скорботний час  вис(
ловлює Василю Андрійовичу Рябичу глибоко шануюча
його газета «Мукачево».



гаражем та прибудовами в с. Нижній
Коропець по вул. Горького. 25 сотин
землі, всі комунікації.

 Тел..: 095 337 64 50.
     Продається добротний будинок з гара�

жем та господарськими прибудовами в
Нижньому Коропці по вул. Горького, 25 со�
тин землі, всі комунікації. Зверт. 095�
3376450 (Оксана).
     Продається  2"поверх.  будинок в

смт. Чинадієво по вул. Духновича. 15
сот землі, всі комунікації, виноград"
ник, фруктові дерева. Ціна 35 000 у.о.
(торг).    Тел.: 099 771 94 55.
     Продається будинок у районі "Паланку"

на вул.. Підгородській, 1 поверх з мансар�
дою і підвалом (70 процентів готовності),п�
рисадибна ділянка 18 сот. Ціна договірна.
Тел. 0953379667. 0953280519.
     Продається цегляний  2�поверховий

будинок (близько 200 кв. м.) в с. Клячаново.
0934874755.
     Продається хата в с. Ільниця під лісом.

Є сарай, колодязь, є можливість тримати
бджіл, "Смерековий камінь" 2 км від хати. Є
сад. 50 сотин землі.Ціна 13 000 у. о. Можли�
вий торг.   Тел. 0989056019 (Коля).
     Продається терміново дача – будиночок

і 11,5 сотини  приватизованої землі. Є сад ,
вода, рибник, газ поряд. Вул. Абрикосова,
1. Тел. 0999610308.
     Продається двохкімнатний будинок  з

присадибною ділянкою в с. Кольчино. Тел.:
7�10�32.
     Продається недобудований  2�поверхо�

вий будинок (156 кв. м) у смт. Кольчино по
вул. Шелестівській. Із земельною ділянкою
20 сотин, виноградник, сад. Стартова ціна
30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     На 777�му кілометрі Міжнародної тра�
си Київ�Ужгород, в 3�х км.від Мукачева,
500 метрів від траси, у Старому Давид�
кові�на сонячній стороні за 300 метрів від
р. Латориці продається  дворогосподар�
ство на 20�ти сотках  землі. Для ведення
селянського господарства  поряд є ще 30
сотин землі. В будівлях, придатних для
проживання є три окремі  кімнати, 2 кухні,
кладовка, ванна, веранда. Є всі кому�
нальні зручності, а  також є погреб, доб�
ротна піч на дровах, повноводний коло�
дязь, гараж, хлів, виноградник (ловгош),
великий  сад, город. Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну 1 �або 2�
кімнатну квартиру  в Мукачеві.

 Зверт. 050�1717572.

     Продається приватизована ділянка 10
сотин в урочищі "Шайби" біля  лісу. Тел: 050�
71�99�704, 2�27�41 Володя.
     Продається  ДЕШЕВО(!) житловий

будинок в урочищi Ловачка; 0,03 га при"
ватизованої дiлянки, виноградник,
фруктовий сад.

  Т.: 050"6714841.
     Продається приватизована  земельна

ділянка 0,25 га під будівництво по вул. Чер�
вона Гора., с. Лавки. Тел. 050�5530508.
     Продається в Клячановi земельна

дiлянка  7 сотин з фундаментом в центрi
села. Є газ, свiтло, вода.

 Т.: 099�274�52�36.
     Продається участок 15 соток під забудо�

ву в с. Лавки по вул. Лісова. Звертатися: 095
151 03 74.
     Земельна  дiлянка  в м. Пiстрялово 38

сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

Тел.: 066�5700578; 095�6098039.
     Продається земельна дiлянка в с. Кле�

новець, площею 0,13 Га. Є світло, газ, в кінці
участка – річка.  Тел.: 095 200 97 09.
     Продається земельна ділянка  пл. 0,6 га

для садівництва або під забудову в районі
вул. Великогірної  (недалеко від дороги та
комунікацій).  Зверт. 095�8610797.
     продається приватизована земельна

ділянка в с. Іванівціна вул. Лесі Українки, 7
сотин , є фундамент 11х14 м. з будматеріа�
лами.    Є газ. Світло, поряд річка.

 Тел. 095�3283911, 0502739597
     Продається  (НЕДОРОГО!) ділянка під

забудову у селі Ракошино. Комунікації по�
ряд. Тел. 050�1010969.

     Продається  мікровавтобус “Газель”
(бензин) 2006 р.в., білого кольору, на
ходу. Ціна 2000 у.о. (Можлива розстроч�
ка).  Тел.: 050 260 84 51, 050 691 62 83.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року ви�
пуску, зеленого кольору. Двигун, ходова
після капремонту.Т.066�3550477.

Сдается в оренду гараж в кооперати�
ве “Жигули” по ул. Павлика Морозова.
Тел.: 050 671 40 56 (Олег).

     Автомобіль  ВАЗ�2107, 1989 р.в., беже�
вий колір  у хорошому стані.  Старт. Ціна 1700
у.о.   Зверт. 0955621600 ( Славик).
     Автомобіль "Опель�Кадет" 1980 року

випуску. Тел. 050�55�30218  (Євген).
     Автомобіль ВАЗ�2101, 1980 р.в. зеле�

ний, двигун, ходова після капремонту. Тел.
066�3550477.
     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛАВУ�

ТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звертатися :
050�8027116
     Продаються: автомобіль «Волга» ГАЗ�

24 та добротні смерекові двері. Усе в хоро�
шому стані. Тел. для довідок: 050"537"63"
64.
     Продається "волгівський" розбірний

гараж в кооперативі біля ринку "ГІД". Мож�
лива розбірка.  Тел.: 050 105 45 46.
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  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  Ðîáîòà

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

Здається в оренду магазин
по вул. Пархоменка 47 кв. м.
Тел: 3"24"00, 067"312"37"15

     Ïðîäàºòüñÿ 1-ê³ìíàòíà êâàðòèðà ó öåíòð³
ì³ñòà, ÷åñüêà áóä³âëÿ, âèñîê³ ñòåë³, àâòî-
íîìíå îïàëåííÿ,ï³äâàë,  º ìîæëèâ³ñòü íàä-
áóäîâè. Òåë. 4-61-34. ( áåç ïîñåðåäíèê³â).
     Продається 1�кімн. квартира  на 2�му

поверсі 5�поверх. Будинку (38 кв. м.), неда�
леко від центрк  в затишному районі міста.
Стан хороший.  Ціна договірна. Зверт по
тел.0964745780
     Продається  2�кімн. квартира на 1�му

поверсі по вул. Індустріальній, 31. Автономне
опалення, металопластикові вікна, балкон.
Тел.: 050 265 95 71 (Сергій).
     Квартира 1,5 кімнати в центр.  Дворо�

ва система в  центральній частині міста,
огороджено металевою огорожею.

Звертатися 2�34�80, 066�7679935.
     Продається 1�кімн. квартира (38 кв. м.)на

2�му поверсі 5 �пов. Цегляного будинку не�
далеко від центру, в затишному районі. Стан
хороший. Ціна договірна. Тел. 096 474 57 80

     Продається 2�кімнатна квартира  50
в. м. на 5�му поверсі 9�поверхового бу�
динку  в районі педінституту.  Вікна – на
тиху зелену зону. В квартирі – паркет, ка�
хель,домофон. Ціна 26 тис. у.о.

Дзвонити 0505377572

      Продається  2�кімн. квартира  у цегля�
ному будинку на 3�му поверсі, космет. Ре�
монт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на дру�

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

     Продається 2"кімн . квартира
(58 кв. м.) на другому поверсі  цег"
ляного будинку  у  центрі міста  на
вул.Яр.Мудрого. Ціна договірна.
Зверт. 095"4604332, 0954751346.

     продається КВАРТИРА  160 кв. м. у са�
мому центрі міста . чеський будинок з євро�
ремонтом. Зверт. 095�3506694.

�Продається  2�кімнатна квартира  в Му�
качеві  на вул.. Одеській, 4�й2 поверх 4�по�
верхового будинку. Дах надійно критий. Ав�
тономне опалення, металопластикові вікна
і нові двері. Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.
     Продається або розмінюється  2�кімн.

квартира  з усіма зручностями  у закритій
дворовій системі в центральній частині
міста. Є город, квітник – на 1�кімнатну квар�
тиру  з усіма зручностями з доплатою по
домовленості.  Тел.0509141031.
     Продається 2"кімнатна квартира

умебльована (65 кв. м.) на першому
поверсі 3"поверхового чеського бу"
динку  на вул. Парканія.

Тел 0505816433.

     Продається або розмінюється
на 2"х кімнатну квартиру  будинок у
с.Дiлок на вул. Гагарiна,98, плюс зе"
мельна дiлянка площею 1 га,
господарськi будiвлi, сад.
Зверт. по тел. 096 442 17 35.

     Продається  (без посередників) 3�
кімнатна квартира   в ідеальному стані у
центрі Мукачева (дворовий варіант), авто�
номне водопостачання, сарай, підвал.
Звертатися 050�7633017 (Ваня, Наталка).
     3�кімн. квартира (50 кв.м) на 5�му по�

версі  на вул. Сеченова. Автономне опален�
ня. Ціна договірна. Звонити 095�3552378,
095�5672745.
     Продається або розмінюється на 2�кімн.

квартиру  будинок в с. Ділок на вул. Гагаріна,
98, плюс земельна ділянка  площею 1 га,
господарські будівлі, сад. Тел. 096�4421715.
     Продається будинок в с. Лісарня з гос�

подарськими прибудовами і земельна
ділянка 46 сотин. Сад, виноградник.Ціна за
домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається особняк 10 м на 10 м, 3�

кімнатний з усіма комунальними зручнос�
тями по вул. Л. Шевцової,3. Плюс�літня кух�
ня з кімнатою, 7сотин землі. Тел.066�
4670618. 3�94�72.
     Продається добротний будинок з

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ äî-
ðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà Iòàëiÿ).
Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.: 0955338189.

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

  Îðåíäà

     Продається Торгова точка на
ринку  «Росвигово»  �21 кв. м. (45000
у.о.) Зверт. 0684088911.

     Продається  комерційне приміщен�
ня на вул. Росвигівській, 7�а, 65 кв.м.
(160000 у.о.). Зверт. 093�117�93�11.

     УТЕПЛЕННЯ  ЖИЛИХ І
ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД
ПЕРЛІТОВОЮ ШТУКАТУР"
КОЮ. Екологічно, швидко,
надійно!

Звертатися: 0505013003,
067"5413003,063"4133131.

Продається окремий про"
мисловий об’єкт  в Мукачеві,
(незавершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

     ВЕЛОТРЕНАЖОР, скрипка ручної
роботи, жіночий лижний костюм.
Зверт. Вул. Руська, 42 кв.20. Тел 3�54�
37. 050�8215529.
     Продаються два кольорові теле�

візори ,б�к. «Електрон»  і «Весна» у ро�
бочому стані. Тел. 3�50�84.
     продається  польська спальня . б�

к.– ліжко,  комод, дзеркало, дві тумбоч�
ки, 3�дверна шафа світлого кольору.

Тел. 050�8022274.

      Здається у найм 2�кімнатна квар�
тира  по вул. Ватутіна, умебльована .
Тел. 0955420916.
     Здається у найм на тривалий строк

1�кімнатна квартира  у р�ні "ДОСи".
Дзвонити 0663550477, 0666683689
     Здається в оренду частково умеб�

льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.
     Здається в найм 1�кімн. квартира в

чеському будинку по вул. Окружній,
частково мебльована на тривалий
термін. тел.: 050 764 87 57.
     Здається  у найм новий пів�особ�

няк  (12 0 км.м.) умебльований в  Рос�
вигові поряд з університетом. Зверт.
095�1358708.
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

ну квартиру у Росвигові. Зверт. По тел.
0502284266.
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

ну квартиру у Росвигові. Зверт. по тел.
0502284266.

     Терміново здається в оренду  при�
міщення під магазин в Мукачеві на вул.
Матросова, 11�Д (напроти аграрного
коледжу).  Дзвонити 050�6945986.
     Здається в оренду приміщення під

комерцію (магазин, офіс тощо) на вул
Ужгородській, в районі університету.
Площа – 60 кв. м. ( можливо частина�
ми).  Тел. 095�1358708.
          ТзОВ «Тарту» здає в оренду

торгову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Росви�
гові.  Зверт.: 050�5530508

Продається шлагбаум
вуличний фірми

“А"МОТОРС”.
тел.: 050 694 59 86

     Продаються дошки хвойні, обрізні,
довжиною 3�6 м. в кількості 1,5 м. куб.
Ціна договірна. Тел.: 095 779 67 52.
      Продається 2�дверний холодиль�

ник побутовий  LG у хорошому стані.
Ціна �6 тис. гривен. Можлива скидка.
Зверт. 095�5771283.
      Продається  ліжко з матрацем 200

на 80 см з двома висувними шухляда�
ми. У відмінному стані. Т. 050�3722104.
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.
     Продається спальний гарнітур –

ліжко, тумбочки,  ортопедичний мат�
рац. Все у хорошому стані.

Дзвонити: 095 137 70 56.
     Продається кольоровий телевізор

«Електрон» (б.к.) з екраном 71 см. У
хорошому стані.  Зверт. 050�1013896.

Здається в оренду торгова
площа (14 кв. м.)  в магазині

«ТЕЛЕСВІТ» на вул.
 Яр.Мудрого,5�а

Тел. 050�9134424

Продам УАЗ "452 на ходу
(Терміново і недорого!)

Дзвонити.: 0505377576,
0505986472, 0997293508.

     Продаєтся мікроавтобус "Га"
зель"(бензин), 2006 г.в., білого
кольору на ходу. Ціна 2000 у.о.
(можна у розстрочку). Зверт.
0502608451, 0506916283.

     Пропоную послуги  в ролі до�
машньої господарки  по домовле�
ному графіку. Звертатися  по тел.
0993755221.

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

чальника (інспектора) відділу
кадрів. Освіта 6 досвід роботи,
посвідчення, знання законодав�
ства України, володіння ПК.

Зверт. 050"130"8894.

     продається  автомобіль ВАЗ�
2106 (1978 р.в.) колір бежевий. Ціна
1800 у.о. Тел.: 0663462340.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

Досвідчений бухгалтер
з 8"річним досвідом

шукає роботу
за спеціальністю.

Тел.0958891365.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

НА РОБОТУ ПЕРУКАР ТА

МАЙСТЕР З МАНІКЮРУ

В САЛОН КРАСИ В ЦЕНТРІ МІСТА.

Тел.: 050 196 19 35.

     продам 2"контурний котел
«Беретта» б"к. Ціна 2000 грн.

 Тел. 096"4326799.
     продам 3 монітори (трубка,

діагональ17, 19 та 21), б"к мар"
ки «Самсунг» та «Філіпс». Ціна
від 10 до 150 грн.  Тел. 096"
4326799.
     продам стіл комп’ютерний

б"к у відмінному станї, розра"
хований на 2 робочиї місця. При"
датний для офісного приміщен"
ня. Ціна договірна.

Тел. 096"4326799.
     продається акордеон марки

«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.
Тел. 095�7796752.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
для досвідченого флориста.

Звертатися
050"5089966.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в ново�

будові  у центрі міста  на вул.
Парканія, 2з усіма зручностя�
ми, умебльована і з побутовою
технікою. Зверт. 050�2158654.

ВИКОНУЄМО
Недорого, швидко, якісно

квартирні ремонти.
Тел. 0667707380

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

 «Лідер "306  МОНО»
Зверт. 050"68"50818.

     Продаються кімнатні квіти  «Тещин
язик»  висотою 1 метр.

Дзвонити 3�54�96
     Продається  цегла 400 шт. , плита

«Перемога» внутрі  обкладена  вогнет�
ривкою цеглою, бачок для підігріву
води, духовка . Труба металічна  різно�
го діаметру, телевізор «Фотон» (коль�
оровий). Тел. 0661422629.

     дачна ділянка на "Ловачці" у заводсько�
му кооперативі , 5 сотин землі, 20 дерев,
недобудований підвал, недалеко від авто�
бусної зупинки. Ціна договірна.

Тел. 2�34�80. 066�7679935.
     Земельна ділянка  з садовим будиноч�

ком  в урочищі "Ловачці". Ціна договірна.
Тел 2�32�95, 050�5396080.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників,зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів, робітників на
сільске господарство. Допомо�
га в отриманні польських, шен�
ген та робочих віз, реєстрації в
консульстві. Ліцензія МПСП №
АВ 389098.

м.Мукачево вул.Недецеї, 2
Тел. 0975500127, 0501357373

Проектування та виготовлен�
ня  камінів, печей, барбекю.

Ціна договірна.
Зверт. 0666680598, 0953345517.

Виконаємо якісно і на совість
такі види робіт плитка, гипсо�
картон, кладка, каміни, мангали,
барбекю та інше.

Звертатися 099�5236691.

Пропоную послуги
з перевезення весіль

на автомобілі HYUNDAI
 чорного кольору.

Тел. 050 997 39 86



Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊIÂ

Звертайтеся:
Мукачево, (р�н «Паланок»)
вул.Петра Великого,11�1.
Тел. для довiдок: 4�95�11;

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999914  áåðåçíÿ  2013 ð.

¹10 (962)¹10 (962)¹10 (962)¹10 (962)¹10 (962)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

НЕРУХОМІСТЬ
�1�х кімн. по вул. Грушевського на 2�му поверсі 2�х поверхо�

вого чешського будинка, потребує ремонта. Ціна 120000грн.
Тел. 095�421�63�65

�3�х кімн. квартира в р�ні Пентагон, на 5�му поверсі 5�ти по�
верхового цегляного будинка, площ. 69кв.м, 2�а балкони, лод�
жія, сушка. Ціна 232 тис.грн..Тел. 0954216365

�3�х кімн. квартира по вул. Фрунзе частково з ремонтом, є
сарай, підвал. Ціна 27000у.о.Тел. 095�421�63�65

�Терміново!!!Р�н Росвигово 2�х поверховий будинок, з част�
ковим ремонтом, заг. площ. 190кв.м 3,5 сотин землі. Ціна 520
тис.грн. Тел. 095�421�63�65

�Н/о, вул. Коцюбинського, кімн. 2, ремонт, з окремим вхо�
дом, 12 сот, 288 тис.грн., 095�421�6365

�Терміново! Будинок по вул. Берегівська�об`їзна, 4�кімна�
ти, ванна, кухня, потребує ремонту. 15 сотин землі. Ціна 216
тис.грн. Тел. 0954216365

�Дачний будиночок з 5�ти кімнат, 15 сотин землі при головній
дорозі на Лавки, є всі комунікації. Ціна 360 тис.грн. Тел. 095�
421�63�65

�Недобудова в р�н Паланок, красивий проект, 2�а поверхи
10 сот землі, 70% готовності. Ціна 296 тис.грн. Тел. 095�421�
63�65

�Будинок 80 % готовності в р�ні Інтуріста (тиха вулиця), пло�
ща 282 кв.м. Є всі комунікації, 10 сотин землі. Можливий обмін.
Ціна договірна. Тел: 0954216365 tab

�Будинок по вул. Гр.Фон Шенборна, площа 90 кв.м., потре�
бує ремонту. Є 9 сотин землі. Ціна 240 тис.грн. Тел:
0954216365

�Р�н Росвигово,по вул. Яворницького 8 сот, поруч всі комун�
ікації, 240 тис.грн., 095�421�6365

�Земельна ділянка при трасі Чоп�Київ розміром 1Га. Ціна 320
тис.грн.Тел. 095�421�63�65

�Комерційна будівля 870 кв.м по вул. Берегівська�бічна є сто�
янка 0,3 Га землі, поруч діюча автомийка, кафе, таможня, за�
вод Флекстронікс є держ. Акт, 40 сот під комерцію, можливе
оформлення кредиту, можливий обмін Ціна 1 360 тис.грн. Тел.
063�407�47�97

�Терміново!!! Продається комерційне приміщення пл. 70
кв.м. по вул. Берегівська�бічна. Можливо під магазин, шино�
монтаж, та ін. є місце для паркування. Ціна 280 тис.грн. Тел:
063 407 47 97

     Продаж скла: віконного (2,3,4,5,6,8,10 мм),
візерункового, енергозберігаючого, антибліково�
го,тонованого, тріплекс, лакобель та дзеркал різних
форм та відтінків

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

     Прирізка, вигинання та доставка скла
     Професійна обробка, свердління отворів, фа�

цет
     Художня обробка, піскоструй
     Ультрафіолетова поклейка виробів зі скла
     Продаж обладнання для обробки скла та виго�

товлення склопакетів.

     Продається будинок по вул. Кубанській, 120 кв.м., частко�
во ремонт, 6 сот землі, можливе часткове оформлення кредиту.
Стартова ціна 60000 у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 12 ост (2 акта по 6 сот ) вул.

Свердлова, стартова ціна 24000 у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 7 сот  (14 м * 50 м )  вул.

Червоноармійська позаду 7 училища, окремий заїзд, ціна 23000
у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот для будівництва в с.

Лісарня, напроти новобудованого готельного комплексу, стар�
това ціна 15000 у.од.�торг. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот в с. Павшино поблизу

заправки Маркет, біля траси Мукачево�Берегово, стартова ціна
10000 у.од., можливий торг або обмін. тел 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот в с. В.Коропець маль�

овниче місто під лісом. Поруч газ, електрика, стартова ціна
12000 у.од.�торг. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 1,7 сот по вул. Недецеї з 2

цегляними гаражами, придатна для забудови в комерційних
цілях, всі документи, стартова ціна 32000 у.од.�торг, або обмін.
тел0661543416
     Продається земельна ділянка 17 сот, з нежилим приміщен�

ням на ній в центрі�пл. Миру 28 ( у дворі ), стартова ціна 65000
у.од.. тел. 0509425800
     Продаються складські приміщення по вул. Пряшівській,

промзона, поруч завод Будіндустрія, пл. 1200 кв.м. на ділянці 39
сот ( земля в оренді ) стартова ціна 25000 у.од., торг, можливий
обмін. тел. 0509425800
     Здається в оренду приміщення по вул. Пушкіна ( пішоход�

на зона ) площею 25 кв.м.  ( два приміщення 15 кв.м. та 10 кв.м.
) є телефон, інтернет, з ремонтом, стартова ціна 200 у.од. тел.
0509425800
     Здається в оренду гараж по вул. Недецеї тел. 0661543416.

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачений  Витяг про реєстрацію прав власності  на не�

рухоме майно від 09.09. 2010 рю  № 17267832, виданий на ім’я
Туряниці Андрія Ілліча , вважати недійсним.
     Втрачене Свідоцтво про право власності  на нерухоме

майно від  09.09.2010 р. , видане на  бланку серії САС  № 962147
на ім’я  Туряниця Андрій Ілліч, вважати недійсним.

Сервіс�центр FREZER
(Мукачево)  пропонує:

�  ДИТЯЧІ меблі (стільці, столи, ліжка, кроватки)
� Виробництво САДОВИХ, ТЕРАСНИХта КОРПУСНИХ

меблів
� МЕБЛІ з масиву (дуб, ясінь, ДСП, МДФ та ін.)
� Ексклюзивні дерев’яні двері та вікна
� Фурнітура дверна та віконна відомих брендів AGB,

APECS, MUL�T�LOCK
� ЛАКОФАРБИ Farbex, Pinotex, Sadolin, Synteko,

AkzoNobel та КЛЕЄВІ системи Casco, KIILTO
�  системи БЕЗПЕКИ, ВІДЕОНАГЛЯДУ та КОНТРОЛЮ ДО�

СТУПУ (домофони та ін.)
� продаж СЕЙФІВ
�  оформлення картин, БАГЕТНІ РАМИ
�  СКЛОМАЙСТЕРНЯ
Для виробників діє система ЗНИЖОК на лакофарбову

продукцію, клеєві системи та фурнітуру!!!
НАША АДРЕСА: м.Мукачево, вул. Миру, 10 (у дворі)

(03131) 2�25�77, (095) 033�80�45, (096) 333�83�63
e�mail: info@frezer.in.ua www.frezer.in.ua

ММКП «Ремонтно�будівельне управління»

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

•  Шляхових робітників
•   Трактористів

Просимо звертатися по телефонах:
 2�35�54, 2�35�55



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³” îáë³êîâóº Âàø³ âèêëèêè: êîæåí äåñÿòèé – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!!!. Òåë.: , 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

10 (962)10 (962)10 (962)10 (962)10 (962)
 10 10 10 10 10 14  áåðåçíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ïòèöû â ãíåçäå äî îñåíè, à äåòè â äîìó äî âîçðàñòà. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).Ïòèöû â ãíåçäå äî îñåíè, à äåòè â äîìó äî âîçðàñòà. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).Ïòèöû â ãíåçäå äî îñåíè, à äåòè â äîìó äî âîçðàñòà. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).Ïòèöû â ãíåçäå äî îñåíè, à äåòè â äîìó äî âîçðàñòà. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).Ïòèöû â ãíåçäå äî îñåíè, à äåòè â äîìó äî âîçðàñòà. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

×åêàºìî Âàñ çà àäðåñîþ: ì.Ìóêà÷åâî, âóë. ßð.Ìóäðîãî, 1-3
òåë.: 4-30-34; 5-46-31

   Äîäàòêîâ³ âíåñêè  äîïóñêàþòüñÿ.
% ñïëà÷óþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî Ïðè äîñòðîêîâîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó % íå íàðàõîâóþòüñÿ.
Ì³í³ìàëüíà ñóìà âêëàäó 1 000,00 ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ïîïîâíåííÿ 500,00 ãðèâåíü.

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 19 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

Äåíü. 13.10, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.20, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 00.45 Ïðîâîêàòîð.
01.40, 03.20 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
09.25 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.55
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55,04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15,02.05 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". 16.10 "Ïîêè ùå íå ï³çíî".
17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
18.40,03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.55,01.10 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Æóðîâ". 23.30
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.05 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.20 "Ë³ëëåõàììåð".

ÑÒÁ
05.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.35,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³
òðàãåä³¿". 09.55 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ
áëóäíîãî òàòà" (1). 11.50 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 20.55 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ ëþ-
áîâ³" (1). 22.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàº-
ìî ä³òåé". 00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(1). 01.15 Õ/ô "Ùèðî Âàø..." (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ëÿãàâèé" (1). 12.00, 04.35
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.35,
21.50 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 15.35,
03.15 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00

Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 20.50 Ò/ñ "Ïðîô³ëü
óáèâö³" (1). 23.50 Ò/ñ "¥ð³ìì" (2).
00.45 Õ/ô "Âåëèêà ãðà" (2).

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.00 Ò/ñ "Åëë³ ÌàêÁ³ë" (1). 13.00,
19.30 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ. 13.25
Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40,
19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.40 Âàé-
ôàéòåðè. 16.10 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1)
.17.10, 01.25 Äîñâ³äîñ 2. 17.45,
22.25 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 18.10 Â³òàëü-
êà. 18.55 ÁàðÄàê. 21.00 Â³òàëüêà 2.
22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.30 Àíåêäî-
òè. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00

"Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3" (2). 01.15 Ò/
ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëc" (2). 02.05 Ò/ñ "Åâ-
ð³êà". 02.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.50, 03.50 Çîíà íî÷³. 02.55 Óê-
ðà¿íö³ Íàä³ÿ. 03.55 Ñ.Ïàðàäæàíîâ.
Â³äêëàäåíà ïðåì'ºðà. 04.15 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.20 Àõ, íå ãîâîð³òü
ìåí³ ïðî ëþáîâ....
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07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿-
íà on line. 07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40
Åðà á³çíåñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë
"Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì
"Á.Òîêàðºâ. Òàºìíèöÿ äâîõ êàï³-
òàí³â". 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 10.15 Ò/ñ "Ìà-
ðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 11.00 Ï³äñóì-
êîâà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ Ïðåì'ºð-
ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ì.Àçàðîâà ç óê-
ðà¿íñüêèìè ÇÌ². 13.00 Íîâèíè.
13.15 Õàé ùàñòèòü. 13.45 Õ/ô "Øó-
êàé â³òðó". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20
Íàóêà. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.30 Õ/ô "Ì³ñüê³ ïîäðîáèö³".
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.55 Ï³äñóì-
êîâà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ Ïðåì'ºð-
ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ì.Àçàðîâà ç óêðà¿-
íñüêèìè ÇÌ². 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.25 Ñîö³àëüíå øîó "Àä-
ðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.25
Õ/ô "Ëàíöþã". 4 ñ. 00.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.45 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.35
Ïðî ãîëîâíå. 02.05 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 02.20 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ. 03.15 Áëèæ÷å äî íàðîäó.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.00, 03.10 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà íîâèí". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 07.25 Ì/ô "Áåðíàðä" (1).
10.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2" (1). 11.50, 01.40 Ò/ñ
"Íàéêðàùèé äðóã ñ³ì'¿" (1). 12.50,
00.40 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåòîâêè -
2. Âèêëèê äîë³" (1). 13.50, 14.50,
03.25, 04.15 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
15.55 "Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáó-
íîâèì". 16.45, 00.15 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15, 21.20 Ò/ñ "Ñâàòè-6"
(1). 22.30 "Ì³íÿþ æ³íêó-7". 02.25,
05.05 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Çàõèñò ñâ³äê³â". 13.00
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.00 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50
Ò/ñ "Àíþòà". 17.45, 19.00 Ò/ñ "Ñâà-
òè 3". 20.00, 03.50 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 12".
22.25 Ò/ñ "Ó çîí³ ðèçèêó". 00.20 Õ/ô
"Ãåðîé-îäèíàê" (2). 02.10 Õ/ô "Ì³é
îñîáèñòèé øòàò Àéäàõî". 04.20 Ä/
ô "Êîëèøí³ ÷îëîâ³êè ç³ðîê".

 ICTV
06.30, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Åêñòðåíèé âèêëèê. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.25, 02.30 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.40 Ò/ñ
"Áðàò çà áðàòà". 12.30, 13.00 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè.

²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15,02.10 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". 16.10 "Ïîêè ùå íå ï³çíî".
17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
18.40,03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.55,01.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Æóðîâ". 23.30
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.05 "Âîëÿ ³ ñïðà-
âåäëèâ³ñòü". 01.00 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.20,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.55 Õ/ô "Ñ³ì ß" (1). 11.50 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 20.55 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ ëþ-
áîâ³" (1). 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ -
3". 23.35 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
00.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.35 Õ/
ô "Âåëèêèé àòðàêö³îí" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 13.50,
17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Âî-
ëîøêè" (1). 15.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 16.00, 04.30 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20,
03.55 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Ëÿãàâèé" (1). 20.50 Ò/ñ
"Ïðîô³ëü óáèâö³" (1) .22.50 Õ/ô "Âå-
ëèêà ãðà" (2). 01.15 Õ/ô "²äåíòèô³êà-
ö³ÿ Áîðíà" (1).

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.00 Ò/ñ "Åëë³ ÌàêÁ³ë" (1). 13.00
Çíàéîìñòâî ç áàòüêàìè. 13.25 Ò/ñ
"Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40,
19.55 Äàéîø Ìîëîäüîæ!. 15.40 Âàé-
ôàéòåðè. 16.10 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1).
17.10, 01.25 Äîñâ³äîñ 2. 17.45, 22.25
×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 18.10 Â³òàëüêà.
18.55 ÁàðÄàê. 19.30 Áîãèíÿ. Íîâà
êîëåêö³ÿ. 14.40, 19.55 Äàéîø ìîëî-
äüîæ! 21.00 Â³òàëüêà 2. 22.00 Âåëè-
êà ð³çíèöÿ. 23.00 Äóðíºâ+1. 23.30
Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2).
01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50 Áàáóíè &
ä³äóíè. 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "7 äí³â"
(ïîâòîð). 11.10 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.15 - Ò/ñ. 12.25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40
-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- Êîíöåðò . 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñ. 16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16.40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00
- ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 20.00 - "Äóõîâíå äæå-
ðåëî". 20.45-  Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Ðåïîðòåð.
09.00 Õ/ô "Îõîðîíåöü". 11.30, 17.50
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25 Ì/ñ "Êîòïåñ".
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 16.45 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.35,
00.15 Ñïîðòðåïîðòåð. 20.00 Ò/ñ "Ùî-
äåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 21.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ". 22.00 Ðåâ³çîð 2. 00.25 Ò/ñ
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ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 06.25 Àã-
ðîÅðà. 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-
äîìó. 07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Ã³ãà-
áàéò. 07.25 Êðà¿íà on line. 07.30 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíåñó. 07.45 Ê³íî-
æóðíàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15 Äîê.
ô³ëüì "Î.ßêîâëåâà. ß ñàìà". 09.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.30 Áåç öåíçó-
ðè. 09.55 Êíèãà.ua. 10.15 Ò/ñ "Ìà-
ðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 11.50 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.20 Ïðàâî íà çàõèñò.
12.40 Åíåðãîáëîê. 12.45 Òåìíèé
ñèëóåò. 13.00 Íîâèíè. 13.15 Õ/ô
"Îïåðàö³ÿ "Õîëüöàóãå". 14.40 Â³êíî
â Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.25 Íàóêà. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.35 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
16.00 Õ/ô "Ñèí ïîëêó". 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò
ñïîðòó. 18.55 Àãðî-News. 19.05 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.25 Ñ³ëüðàäà. 19.35
"Æèòòÿ ìîº, ìîÿ ëþáîâ". Êîíöåðò
Ñ.Ðîòàðó. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.35 221. Åêñòðåíèé âèêëèê.
22.20 Áåç öåíçóðè. 22.50 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 22.55 Ïîãî-
äà. 23.15, 01.10 Ñïîðò. 23.25 Ê³íî â
äåòàëÿõ. 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.45 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî
ãîëîâíå. 02.15 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.30 Êíèãà.ua.

Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45, 03.45 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà íîâèí". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 11.35 Õ/ô "Ñåçàð" "1+1". 13.50,
14.50, 04.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
15.55 "Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáó-
íîâèì". 16.45, 00.00 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15, 21.20 Ò/ñ "Ñâàòè-6"
(1). 22.30, 02.55 "Ãðîø³". 00.25 Ò/ñ
"Äîÿðêà ç Õàöàïåòîâêè - 2. Âèêëèê
äîë³" (1). 01.25 Ò/ñ "Íàéêðàùèé äðóã
ñ³ì'¿" (1). 02.10, 04.50 Ò/ñ "Íåçà-
áóòíº" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 08.00
ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 14.00 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.55 "Æäè ìåíÿ". 17.45, 19.00 Ò/ñ
"Ñâàòè 3". 20.00, 04.20 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 12".
22.25 Ò/ñ "Ó çîí³ ðèçèêó". 00.20 Õ/ô
"Ìèðîòâîðåöü" (2). 02.30 Õ/ô "Çë³
âóëèö³" (3).

 ICTV
06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.45 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Õ/ô "Ìàñêà
Çîððî". 12.05, 13.00 Õ/ô "Ñêåëåëàç-
êà ³ îñòàíí³é ³ç 7-î¿ êîëèñêè". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.30 Ò/ñ "Í³÷í³ ëàñ-
ò³âêè". 16.35 Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 19.25, 01.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷". 22.10
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
23.25, 02.35 Ñâîáîäà ñëîâà. 02.20
Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
09.25 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.55
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55,04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00

"Àíþòà". 17.45, 19.00 Ò/ñ "Ñâàòè 3".
20.00, 03.45 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 12". 22.25 Ò/ñ
"Ó çîí³ ðèçèêó". 00.20 Õ/ô "Ï³ä ïðè-
êðèòòÿì" (3). 02.15 Õ/ô "Ãðàá³æíèêè
ïîòÿã³â" (2). 04.15 Ä/ô "Îëåêñ³é
Áóëäàêîâ. Íó, âè, áë³í, äàºòå!".

 ICTV
06.20, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30 Ò/
ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25, 02.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.40
Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà". 12.30, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.10, 22.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.20, 20.10
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 00.45 Êðèì³-
íàëüíèé îáëîì. 01.30, 03.10 Ò/ñ
"Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
09.25 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.55
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55,04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15,02.10 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". 16.10 "Ïîêè ùå íå ï³çíî".
17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
18.40,03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.55,01.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Æóðîâ". 23.30
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.05 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.20 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàí-
íÿ.

ÑÒÁ
06.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.55,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.20 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Áðàòè
òà ñåñòðè ç³ðîê". 10.10 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 12.05 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 20.55 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ ëþ-
áîâ³" (1). 22.25 "Õàòà íà òàòà". 00.10
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.05 Õ/ô
"Ùîâå÷îðà îá 11" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ëÿãàâèé" (1). 12.00, 04.25
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.35,
21.50 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³"
(1). 23.50 Ò/ñ "¥ð³ìì" (2). 00.45 Õ/ô
"Ïåðåâàãà Áîðíà" (2). 02.40 Ò/ñ
"Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2" (2).

Ò Å Ò
 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.00 Ò/ñ "Åëë³ ÌàêÁ³ë" (1). 13.00,
19.30 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ. 13.25
Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40,
19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ! 16.10 Ò/ñ
"Ðàíåòêè" (1). 17.10, 01.25 Äîñâ³-
äîñ 2. 17.45, 22.25 ×îðò³âíÿ ùîä-
íÿ. 18.10 Â³òàëüêà. 18.55 ÁàðÄàê.
21.00 Â³òàëüêà 2. 22.00 Âåëèêà ð³çíè-
öÿ. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.30 Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòó-
ëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50
Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15 Äî ñâ³òàí-
ê ó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 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 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
- "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿìèé
åô³ð). 20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.00 - "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð).
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ.
22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.

06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 09.00, 20.00
Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
10.00, 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 11.00,
17.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25 Ì/ñ "Êîò-
ïåñ". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 16.45, 23.05
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.35, 00.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
00.35 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3" (2).
01.30 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëc" (2). 02.15
Ò/ñ "Åâð³êà". 02.55 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 03.00, 04.00 Çîíà íî÷³.
03.05 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì
Òðåò³é).

×ÅÒÂÅÐ, 21 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Åðà áóä-
³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿íà on line. 07.30
Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíåñó.

Òâîþ ìàìó!. 01.50 Áàáóíè & ä³äó-
íè. 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 -  Ò/ñ
. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/ô .18:15 -
Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ".
22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷
ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
18.55, 00.30 Ïîãîäà. 09.00, 20.00
Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
10.00, 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 11.00,
17.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25 Ì/ñ "Êîò-
ïåñ". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 16.45, 23.05
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.35, 00.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
00.35 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3" (2).
01.30 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëc" (2). 02.15
Ò/ñ "Åâð³êà". 02.55, 03.50 Çîíà íî÷³.
03.00 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ. 03.55 Çèìà
íàä³¿. 04.20 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.25 Ìîâ÷àçíå áîæåñòâî. 04.40 ß
êëè÷ó òåáå.

ÑÅÐÅÄÀ, 20 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.20 Ã³ãàáàéò. 07.25 Êðà¿íà on line.
07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíå-
ñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "Î.Ñàôî-
íîâà. Ó ïîøóêàõ êîõàííÿ". 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Óðÿä íà çâ'ÿç-
êó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 11.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.15 Êðîê äî ç³ðîê. 13.00
Íîâèíè. 13.15 "Ñåêðåòè óñï³õó"ç
Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 13.50 Õ/ô "Îñòàí-
íÿ êðàä³æêà". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.25 Íàóêà. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.35 Õ/ô "Âàñèëü Áóñ-
ëàºâ". 17.00 Õ/ô "Ñòð³ëè Ðîá³í Ãóäà".
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.45 Òå-
àòðàëüí³ ñåçîíè. 20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. 22.20
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Îçâåòüñÿ â
ìóçèö³ äóøà". 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.25 Õ/ô "Ëàíöþã". 5 ñ. 00.20
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.45 Ïîì³æ ðÿä-
êàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.15
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45, 03.50 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà íîâèí". 06.45, 07.10, 07.30,

08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 11.50, 01.25 Ò/ñ "Íàéêðàùèé
äðóã ñ³ì'¿" (1). 12.50, 00.25 Ò/ñ "Äî-
ÿðêà ç Õàöàïåòîâêè - 2. Âèêëèê äîë³"
(1). 13.50, 14.50, 04.05 "Íå áðåøè
ìåí³ - 3". 15.55 "Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì
Ãîðáóíîâèì". 16.45, 00.00 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15, 21.20 Ò/ñ "Ñâà-
òè-6" (1). 22.30, 03.00 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 02.15, 04.55 Ò/ñ "Íåçà-
áóòíº" (2).

IÍÒÅÐ
 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Çàõèñò ñâ³äê³â". 13.00 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 Ò/ñ
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Õ/ô "Ìàòåðèê" (2). 02.35 Õ/ô "×óæèé"
(2). 04.30 Õ/ô "Ç íåáà íà çåìëþ".

IÍÒÅÐ
07.30 Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü

ãóìîðó "Þðìàëà". 09.30 "Øêîëà
äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî". 10.05,
21.00 "Âåëèê³ òàíö³". 12.15 Êîíöåðò
"Ñâàòàì 5 ðîê³â". 15.00 Ä/ô "Ñâà-
òè-5. Æèòòÿ áåç ãðèìó". 16.00 Ò/ñ
"Îäèí íà âñ³õ". 20.00, 03.15 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 23.25 Õ/ô "Â³éíà
ñâ³ò³â" (2). 01.40 Õ/ô "Ëþäèíà, ùî
á³æèòü" (2).

 ICTV
06.10 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 07.30
Äà÷à. 08.40 Îñíîâíèé ³íñòèíêò.
09.10 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 10.25 Îë³ìï-
³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00
Ìóëüò îñîáèñòîñò³. 12.20 Êðèì³íàëü-
íèé îáëîì. 12.55 Õ/ô "Â³äñòàâíèê".
14.50 Õ/ô "Â³äñòàâíèê-2: Ñâî¿õ íå
êèäàºìî". 16.45 Õ/ô "Â³äñòàâíèê-3".
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.30 Õ/ô "Ñêàðá
Àìàçîíêè". 21.45 Õ/ô "Øèðîêî êðî-
êóþ÷è". 23.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 00.50 Õ/ô
"Çàïàìîðî÷åííÿ" (2). 02.35 Õ/ô
"Êì³òëèâ³ Áðþñ ³ Ëëîéä ïðîòè ÖÐÓ"
(2). 03.40 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
06.00,10.00,12.00 Íîâèíè. 06.20 Õ/
ô "Ïîåìà ïðî ìîðå". 08.10 "Àðì-
³éñüêèé ìàãàçèí". 08.45 "Ñì³øàðè-
êè. Ï³í-êîä". 09.00 "Çäîðîâ'ÿ". 10.10
"Íåïóòí³ íîòàòêè". 10.35 "Äîêè âñ³
âäîìà".  11.25 "Ôàçåíäà". 12.15
Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ. "Íå âñå
êîòîâ³ ìàñíèöÿ". 13.20 "Îëåêñàíäð
Ì³òòà. Çàâæäè ïðî ëþáîâ". 14.30 Õ/
ô "Ãîðè,ãîðè,ìîÿ ç³ðêà". 16.20 "Ôîðò
Áîÿðä". 17.55 "Îäèí â îäèí!". 21.00
Íåä³ëüíèé "×àñ". 22.00 Õ/ô "Êîêî-
êî". 23.40 "Ïîçíåð". 00.40 Õ/ô "×ó-
æèé äçâ³íîê". 01.45 Õ/ô "Íå áóäó
ãàíãñòåðîì,ëþáà". 03.00 Õ/ô "Ðîçï-
ëàòà".

ÑÒÁ
06.00 Õ/ô "Âîãîíü, âîäà é... ì³äí³
òðóáè" (1). 07.20 "¯ìî âäîìà". 08.35
"Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ". 10.30 "Êàðàî-
êå íà Ìàéäàí³". 11.30 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ
ëþáîâ³" (1). 15.40 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-5". 19.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 20.00 Õ/ô "Ëåêö³¿ äëÿ äîìî-
ãîñïîäàðîê" (1). 22.15 Õ/ô "Áóäèíîê
íà óçá³÷÷³" (1). 00.20 Õ/ô "²íøå îá-
ëè÷÷ÿ" (1). 02.10 Õ/ô "Ìåäîâèé
ì³ñÿöü" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.45 Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "Âåëèêèé
ïðîðèâ Áåòõîâåíà" (1). 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿
åêðàíó. 11.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 3" (1). 13.00, 20.00, 21.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 14.00 Íàéðîçóìí³øèé.
16.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 19.00, 03.50
Ïîä³¿ òèæíÿ. 23.00 Òîê-øîó "Âåëèêèé
ôóòáîë". 00.30 Ò/ñ "Øàõòà" (2).
02.25, 04.35 Ò/ñ "Øàìàí" (2).

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê"
(1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00
Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.00 Ì/ñ
"²íä³éñüê³ áàéêè" (1). 10.25 Ì/ñ "Ë³ëî
³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/ô "Àë³ñà ó Äè-
âîñâ³ò³" (1). 11.20 Ì/ô "Àë³ñà ó Çàä-
çåðêàëë³" (1). 12.15 Ì/ô "Ñîþç çâ³ð³â"
(1). 14.10 Õ/ô "Êîõàííÿ - ç³òõàííÿ"
(1). 16.20 Õ/ô "Â³éíà íàðå÷åíèõ" (1).
18.30 Îäíà çà âñ³õ. 19.30 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 20.30 Â³òàëüêà 2. 22.00
Õ/ô "Ïëàíåòà ²ä³îò³â" (2). 23.55 Õ/ô
"Äæåê ³ Äæèë: ëþáîâ íà âàë³çàõ"
(2). 01.25 Õ/ô "ßê êîõàòèñÿ ³ç æ³íêîþ"
(3). 02.50 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ . 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" .
11:00 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 13:00 - "Äóõîâíå äæåðåëî" (ïî-
âòîð). 13:45 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30
- Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
"7 äí³â". 21:10 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 22:35 - Õ/ô . 00.20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
06.55 Íîâèé ïîãëÿä. 07.45 Öåðêâà
Õðèñòîâà. 08.00 Çàïèòàéòå ó ë³êà-
ðÿ. 08.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³
Øòàíè". 09.00 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìà-
äàãàñêàðó". 10.00 Õ/ô "Àñòåðèêñ ³
Îáåëèêñ: Âåëèêà á³éêà". 11.45,
22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó. 13.10
Õòî çâåðõó?-2. 15.10 Õ/ô "Ê³øêè
ïðîòè ñîáàê: Ïîìñòà Ê³òò³ Ãàëîð".
16.30 Õ/ô "Ëþäèíà-Ïàâóê". 19.10
Õ/ô "Ëþäèíà-Ïàâóê 2". 23.40 Õ/ô
"Ñåñòðè íà íåùàñòÿ 2". 01.50
Ñïîðòðåïîðòåð. 01.55 Ò/ñ "Åâð³êà".
02.35, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.40 Òá
ïðî ÒÁ. 03.10 Ñóïåðíèêè. 03.25
Í³ìôåÿ êàíä³äà. 03.45 ×îðíèé êîë³ð
ïîðÿòóíêó.

Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 "Ñâàòè-6" (1).
21.30, 22.30 "Ñâàòè çà êàäðîì".
23.30 Õ/ô "×óæèé" (2). 01.50 Õ/ô
"×àñ" (2). 03.30 Õ/ô "Òðèíàäöÿòü" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Çàõèñò ñâ³äê³â". 13.00 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 Ò/ñ
"Àíþòà". 17.45, 19.00 Ò/ñ "Ñâàòè 3".
20.00, 03.50 "Ïîäðîáèö³". 20.30,
23.55 "Øóñòåð Live". 21.35 Ôóòáîë.
Çá³ðíà Ïîëüù³ - çá³ðíà Óêðà¿íè.
02.00 Õ/ô "Òðåíóâàëüíèé äåíü" (3).

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25, 02.30 Íàäçâè÷àéí³

íîâèíè. 10.10, 16.30 Ò/ñ "Óáèâ÷à
ñèëà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.05,
22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.15, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè-6. Ñìåð÷". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 00.50 Åêñòðåíèé âèêëèê.
.01.45, 03.20 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³" 04.05
Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
05.05,09.15 "Äîáðîãî ðàíêó". 09.25
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.55
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55,04.40 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15,02.25 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". 16.10 "Ïîêè ùå íå ï³çíî".
17.00 "×åêàé íà ìåíå". 18.40 "Ëþ-
äèíà ³ çàêîí". 19.50 "Ïîëå ÷óäåñ".
21.00 "×àñ". 21.30 "Äâ³ ç³ðêè". 23.10
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.50 Õ/ô "Íå
ç³éøëèñÿ õàðàêòåðàìè". 01.10 Õ/ô
"Òðèäöÿòü òðè". 03.15 Õ/ô "Ñë³äàìè
ãîñïîäàðÿ".

ÑÒÁ
05.45, 02.35 Õ/ô "Ëþäèíà íàðîäè-
ëàñÿ" (1). 07.30 Õ/ô "²íøå îáëè÷÷ÿ"
(1). 09.25 Õ/ô "Âåðáíà íåä³ëÿ" (1).
17.55 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.05 Õ/ô
"Äæåíòëüìåíè óäà÷³" (1). 20.00,
22.35 "Õîëîñòÿê - 3". 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 00.00 "ßê âèéòè çàì³æ ç
Àíô³ñîþ ×åõîâîþ". 01.05 Õ/ô "Ñóê-
íÿ îò-êóòþð" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.45 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ëÿãàâèé" (1). 11.00 Ò/ñ
"Ïðîô³ëü óáèâö³" (1). 12.00, 04.40
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.35 Ò/
ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 15.35, 02.30 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 04.05 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.50 Ò/ñ "Ìåíò â çàêîí³"
(2). 01.40 Ò/ñ "Áåçìîâíèé ñâ³äîê -
2" (2). 03.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî.

Ò Å Ò
 06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00, 16.10 Ò/ñ
"Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"Åëë³ ÌàêÁ³ë" (1). 13.00 Áîãèíÿ.
Íîâà êîëåêö³ÿ. 13.25 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 19.15 Äàé-
îø ìîëîäüîæ!. 17.10, 01.25 10
êðîê³â äî êîõàííÿ. 18.10 Îäíà çà
âñ³õ. 20.30 Â³òàëüêà. 21.30 Ùî
ÿêùî? 21.55 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.30
Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2).
01.00 Äóðíºâ+1. 02.15 Äî ñâ³òàí-
êó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Õ/ô.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà

òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00, 16.10 Ò/ñ "Ðà-
íåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Åëë³
ÌàêÁ³ë" (1). 13.00, 19.30 Áîãèíÿ.
Íîâà êîëåêö³ÿ. 13.25 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 19.55 Äàé-
îø ìîëîäüîæ! 17.10, 01.25 Äîñâ³-
äîñ 2. 17.45, 22.25 ×îðò³âíÿ ùîä-
íÿ. 18.10, 21.00 Â³òàëüêà 2. 18.55
ÁàðÄàê. 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ.
23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.30 Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòó-
ëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50
Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15 Äî ñâ³òàí-
êó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.05 - Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -
"Ë³êàðñüêà òîðáèí-
êà" (ïîâòîð).
13:45 - "Àêòóàëü-
íå ³íòåðâ'þ".
14:00 - Ì/ô. 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" .
14:45 -  Ò/ñ. 15:40
- Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" .
16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17:50 - Ì/ô.
18:00 - "Ùîäåííèê
çäîðîâ'ÿ" (ïðÿìèé
åô³ð). 19:00 -  Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà.
19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòó-
ä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 -
Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 09.00, 20.00
Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
10.00, 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 11.00,
17.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25 Ì/ñ
"Êîòïåñ". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 16.45,
23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.35, 00.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
00.35 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3"
(2). 01.30 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëc" (2).
02.15 Ò/ñ "Åâð³êà". 02.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 03.00, 03.50 Çîíà
íî÷³. 03.05 Óêðà¿íö³ Â³ðà. 03.55
Ðàéñüê³ ñàäè ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷-
íîãî.

Ï’ßÒÍÈÖß, 22 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 06.25 Àã-
ðîÅðà. 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-
äîìó. 07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Êðà¿-
íà on line. 07.40 Åðà á³çíåñó. 07.45
Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15
Äîê. ô³ëüì "Î.Çàõàðîâà. Äîíüêà
"Ëåíêîìó". 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.20 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Ï'ÿòü
â³äñîòê³â íàñ". 09.45 Êîíòðîëüíà
ðîáîòà. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåð-
íåííÿ". 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.15 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ".
Òåëåìàðàôîí äî Âñåñâ³òíüîãî Äíÿ
áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì. 13.05
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 14.00
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 14.35 Îêîëèöÿ.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.15 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 16.05 Õ/ô
"Ìàò÷ â³äáóäåòüñÿ çà áóäü-ÿêî¿ ïî-
ãîäè". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Êîíöåðò äî 60-
ð³÷÷ÿ óêðà¿íñüêîãî ÒÁ. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.15 Êîíöåðò Ñ.Ðîòàðó "ß òåáÿ ïî-
ïðåæíåìó ëþáëþ". 22.50 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00 Ï³äñóì-
êè. 23.15 Ïîãîäà. 23.20 Õ/ô "Ëàí-
öþã". 7 ñ. 00.10 Õ/ô "Ëàíöþã". 8 ñ.
01.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 02.25 Õ³ò-ïàðàä "Íà-
ö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 03.35 "Ñåêðåòè óñï³õó"
ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 04.05 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

   Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.00 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 07.30, 08.05,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô
"Áåðíàðä" (1). 10.00, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
11.50 Ò/ñ "Íàéêðàùèé äðóã ñ³ì'¿" (1).
12.50 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåòîâêè -
2. Âèêëèê äîë³" (1). 13.50, 14.50 "Íå
áðåøè ìåí³ - 3". 15.55 "Ïðîñòîøîó ç

08.00 "Ãðàé,ãàðìîíü óëþáëåíà!".
08.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
08.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
09.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.15
"Ñìàê". 10.55 "ªâãåí³é Ëåîíîâ.
Ñòðàõ ñàì³òíîñò³". 12.15 "Àáðàêà-
äàáðà". 15.15 "Ãåðî¿ "Âåëèêî¿ çì³íè".
15.45,18.15 Õ/ô "Âåëèêà ïåðåðâà".
21.00 "×àñ". 21.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 23.05 "Yesterday live". 00.05
Ñóïåðíîâèé Øåðëîê Õîëìñ. "Åëå-
ìåíòàðíî". 00.55 Õ/ô "Àêñåëåðàòêà".
02.20 Õ/ô "Ï³ñëÿìîâà".

ÑÒÁ
06.30 Õ/ô "Ìåäîâèé ì³ñÿöü" (1).
08.05 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.00
"¯ìî âäîìà". 10.10 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
10.50 "Õàòà íà òàòà". 12.35 "Õîëîñòÿê
- 3". 16.00 "ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ
×åõîâîþ". 17.05 Õ/ô "Äæåíòëüìåíè
óäà÷³" (1). 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-5". 22.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 01.50 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 3".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.10 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 08.10
Íàéðîçóìí³øèé. 10.00 Òàº-
ìíèö³ ç³ðîê. .11.00 Íàéêðà-
ùèé êóõàð íà ñåë³ - 2 .12.00
Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü -  2"
(1). 13.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàò-
ðóëü - 3" (1). 14.00 Õ/ô "Ó
ð³êè äâà áåðåãè" (1). 18.00,
19.20 Ò/ñ "Ìîº êîõàíå ÷ó-
äîâèñüêî" (1). 22.10 Ò/ñ
"Øàìàí" (2).

Ò Å Ò
06.00, 11.00 ªðàëàø. 07.15
Ì/ñ "Ëóíò³ê" (1). 07.40 Ìà-
ëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà.
09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíè-
öÿ" (1). 10.00 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 11.50 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 13.35 Ò/ñ

"Ïîëîâèíêè" (1). 14.35 Õ/ô "Ïåðøà
äî÷êà" (1). 16.45 Õ/ô "Êîõàííÿ -
ç³òõàííÿ" (1). 18.55 Õ/ô "Â³éíà íàðå-
÷åíèõ" (2). 20.55 Â³òàëüêà 2. 22.25
Ùî ÿêùî? 23.00 Õ/ô "Æèòòÿ çà ìå-
æåþ" (3). 01.10 Õ/ô "Ï³çíàé ñåáå"
(1). 02.40 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 11:05 -
"Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 -  Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Äîê/ñ
18:00 - Êîíöåðò. 19:00 - Íîâèíè
"×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -
Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05 -
Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô .
01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

08.05, 10.00 Ðåâ³çîð 2. 11.40
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 13.25 Ëþäè ÕÅ.
14.00 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàé-
íà Þêðàéíà. 15.35 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 17.40 Õ/ô "Ê³øêè ïðîòè ñî-
áàê: Ïîìñòà Ê³òò³ Ãàëîð". 19.30 Õ/ô
"Ëþäèíà-Ïàâóê". 22.00 Õòî çâåð-
õó?-2. 23.55 Ñïîðòðåïîðòåð. 00.00
Õ/ô "ßê âòðèìàòèñÿ íà ïëàâó".
02.00 Ò/ñ "Åâð³êà". 02.45, 03.40,
04.15 Çîíà íî÷³. 02.50 Ñåìåðåíêè.
03.45 Âèùå íåáà. 04.20 Êîçàöüêèé
ôëîò. 04.30 Ãàðòóþ÷è þíàöòâî.
04.45 Ç ïîëîíó íà âîëþ.

ÍÅÄ²Ëß, 24 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.05 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 07.40 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 09.05 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 09.25 ßê öå? 09.50 Êðîê
äî ç³ðîê. .10.30 Øåô-êóõàð êðà¿íè
11.20 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 12.05
Õ/ô "Îñòð³â ñêàðá³â". 15.25 Ïîãî-
äà. 15.30 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 16.05
Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 16.50 Â ãî-
ñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 17.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Òèæäåíü. 18.20 Ïàì'ÿò³ Ì.Ìîç-
ãîâîãî. "Ìîÿ â³ðà, íàä³ÿ, ëþáîâ".
20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 20.50
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 21.30 Òî÷êà çîðó. 21.55
Ôîëüê-music. 22.50 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 22.55 Ïîãîäà. 23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 00.45 Êëóá ãóìîðó.
01.45 ÒåëåÀêàäåì³ÿ

 Êàíàë «1+1»
06.05 Õ/ô "Ç íåáà íà çåìëþ" (1).
07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò
+". 09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.10 Ì/ô
"Åñê³ìîñêà". 10.15, 10.40 Ì/ñ "×³ï ³
Äåéë" (1). 11.05 "Ãàñòðîíîì³÷í³
ïîäîðîæ³ ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ.
Âåíåö³ÿ". 11.45 "Íåä³ëÿ ç
Êâàðòàëîì". 12.40 "Ø³ñòü êàäð³â".
13.25 "Ì³íÿþ æ³íêó-7". 14.50, 15.55,
17.00, 18.20 Ò/ñ "Ñâàòè-6" (1). 19.30
"ÒÑÍ-òèæäåíü". 20.15 "Ãîëîñ êðà¿íè
-3". 22.40 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.40
"Ùî? Äå? Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè". 00.50

ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - "Ùî-
äåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïîâòîð). 14.00 -
" Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50
- Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà
çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.05 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
18.55, 00.30 Ïîãîäà. 09.00, 20.00
Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
10.00, 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 11.00,
17.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25 Ì/ñ "Êîò-

ïåñ". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 16.45, 23.05
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.35, 00.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
00.35 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3" (2).
01.30 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëc" (2). 02.15
Ò/ñ "Åâð³êà". 02.55, 03.55 Çîíà íî÷³.
03.00 Ëåîïîëüä, àáî âòå÷à â³ä ñâî-
áîäè. 03.25 Äâ³ Äîë³. 04.00 Íàðîä-
æåííÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî.

ÑÓÁÎÒÀ, 23 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.05 Ô³ëüì-êîíöåðò "Î.Áóéíîâ.
×îëîâ³ê íà ñöåí³ òà â æèòò³". 08.25
Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ. 09.25 Øêîëà þíîãî ñóïå-
ðàãåíòà. 09.40 Õ/ô "Êîðòèê". 13.30
"Ñåêðåòè óñï³õó"ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ.
14.05 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 14.55
Çîëîòèé ãóñàê. 15.30 10+10. Óêðà¿-
íñüêèé ôîëüê. 16.40 Êîíöåðò
Ì.Ãðèöêàíà "Ñï³âàéìî ðàçîì, äðóç³
ìî¿!" 18.25 Êîíöåðò Ò.Ïîâàë³é "Óê-
ðà¿íà. Ãîëîñ. Äóøà". 20.50 Ìåãàëîò.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Áåç öåí-
çóðè. 21.55 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ.
22.10 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é
ãîëîñ. 23.30 Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.50
Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.40 Êëóá ãóìîðó.
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 "Íàùàä-
êè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåí-
êîì.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.15 Õ/ô "Áåç-
á³ëåòí³ ïàñàæèðêè" (1). 08.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?"
10.10 Ì/ô "Àíãð³ Áüîðäñ". 10.15,
10.40 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00,
04.35 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì".
12.00, 04.10 "Òà÷êè". 12.25 "Ãîëîñ
êðà¿íè -3". 14.55, 02.50 Õ/ô "Äîêòîð
Äóë³òòë - 2" (1). 16.40 Õ/ô "Êàëà÷³".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà". 19.30, 05.20
ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí".
20.00 Õ/ô "Êàçèíî "Ðîÿëü"" (2). 23.10
Õ/ô "×àñ" (2). 01.20 Õ/ô "Òðèíàäöÿòü"
(2).

IÍÒÅÐ
06.20 "Øóñòåð Live". 09.30 "Æäè
ìåíÿ". 11.05 Ïðîãðàìà "Ñìà÷íå ïî-
áà÷åííÿ". 12.05 Ò/ñ "Êîëè íà
ï³âäåíü â³äëåòÿòü æóðàâë³". 16.05
Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà". 20.00, 02.50 "Ïîäðî-
áèö³". 20.25 Êîíöåðò "Ñâàòàì 5
ðîê³â". 23.00 Õ/ô "Òðè äí³ ç íåäîóì-
êîì". 00.45 Õ/ô "Íàäçâè÷àéí³ çàõî-
äè" (2). 04.45 Ä/ô "Âîëîäèìèð Ìè-
ãóëÿ. Çâîðîòíèé â³äë³ê".

ICTV
06.55 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.30 Õ/ô "Áèò-
âà äðàêîí³â". 09.35 Ç³ðêà YouTube.
10.00 Äà÷à. 11.05 Êâàðòèðíå ïèòàí-
íÿ. 12.05 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 13.25 Çà
êåðìîì. 13.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. .
14.50 Åêñòðåíèé âèêëèê. 15.50 Õ/ô
"Â³äñòàâíèê". 17.45 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00
Õ/ô "Â³äñòàâíèê-2: Ñâî¿õ íå êèäàº-
ìî". 21.00 Õ/ô "Â³äñòàâíèê-3". 23.00
Õ/ô "Êëþ÷ ñàëàìàíäðè". 01.05 Õ/ô
"Äîðîæíÿ ïðèãîäà-2" (2). 02.45 Õ/ô
"Ïðèõîâàíèé âîðîã" (2).

ÎÐÒ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Íî-
âèíè. 06.20 Õ/ô "Ëþäèíà-àìô³á³ÿ".

07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíà-
òè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "Â.Ìàòåöüêèé.
Áóëî òà ìèíóëî". 09.05 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.30 Ñâ³òëî. 09.55 Ïðî ãîëîâ-
íå. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåí-
íÿ". 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00
Íîâèíè. 12.10 Çäîðîâ'ÿ. 13.00 Íî-
âèíè. 13.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.15
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 13.30 Õ/ô
"Ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî". 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Íàóêà. 15.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.55 Õ/ô "Òàê
³ áóäå". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó.  18.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Ïðî ãîëîâíå.
19.30 Êîíöåðò äóåòó "Ñâ³òÿçü".
20.20 Äîñâ³ä (÷.1). 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.20 Äîñâ³ä (÷.2).
22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 22.55
Ïîãîäà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.25 Õ/ô "Ëàíöþã". 6 ñ. 00.20 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.45 Ïîì³æ ðÿäêà-
ìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.10
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.40 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 07.30, 08.05,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô
"Áåðíàðä" (1). 10.00, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
11.50, 02.05 Ò/ñ "Íàéêðàùèé äðóã
ñ³ì'¿". 12.50, 01.20 Ò/ñ "Äîÿðêà ç
Õàöàïåòîâêè - 2. Âèêëèê äîë³" (1).
13.50, 14.50, 04.10, 05.00 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 3". 15.55 "Ïðîñòîøîó ç
Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45, 00.55,
03.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 Ò/ñ
"Ñâàòè-6" (1). 21.20, 22.20 "Ñâàòè
çà êàäðîì". 23.20, 02.55 "Ìîÿ õàòà
ñêðàþ".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Çàõèñò ñâ³äê³â". 13.00 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 Ò/ñ
"Àíþòà". 17.45, 19.00 Ò/ñ "Ñâàòè 3".
20.00, 03.40 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 12". 22.25 Ò/ñ
"Ó çîí³ ðèçèêó". 00.20 Õ/ô "Ñàíòà íà
ïðîäàæ" (2). 01.50 Õ/ô "Ó òîïö³" (2).
04.10 Ä/ô "Â³ðà Ñîòíèêîâà. Âòå÷à
â "êîõàííÿ".

 ICTV
04.55 Ôàêòè. 05.25, 04.00 Ñâ³òàíîê.
06.25, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25, 02.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Ò/ñ "Áðàò çà
áðàòà". 12.30 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 22.10
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-
6. Ñìåð÷". 16.25 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 00.50 Íåñåê-
ðåòí³ ôàéëè. 01.40, 03.15 Ò/ñ "Êî-
äåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
05.05,09.15 "Äîáðîãî ðàíêó". 09.25
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.55
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55,04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15,02.05 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". 16.10 "Ïîêè ùå íå ï³çíî".
17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
18.40,03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.55,01.10 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Æóðîâ". 23.30
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.05 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.20 "Ïðîòè íî÷³".

ÑÒÁ
06.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.00,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.20 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Îáïà-
ëåí³ ñëàâîþ". 10.15 Õ/ô "Ñóêíÿ îò-
êóòþð" (1). 12.00 "ÌàñòåðØåô - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
20.55 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³" (1).
22.25 "Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ". 00.10
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.05 Õ/ô
"Êîëè íàñòàº âåðåñåíü" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ëÿãàâèé" (1). 11.00, 21.00
Ò/ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³" (1) .12.00,
04.25 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
14.35, 21.50 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1) .19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 23.50 Ò/ñ "¥ð³ìì"
(2). 00.45 Õ/ô "Óëüòèìàòóì Áîðíà"
(2). 02.40 Ò/ñ "Áåçìîâíèé ñâ³äîê -
2" (2).

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
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Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 14
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

15 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 12 ïàð;
ïîìåðëî – 20 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.
04). Прийдеться вия�
вити твердість харак�
теру. Не плутайте її з

холодністю і черствістю – їх
варто сховати подалі. При
деякому зусиллі, вам удасть�
ся сполучити і вимогливість, і
щиросердечну теплоту.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Ваша здатність
знаходити вірні рі�
шення придасться

для розв'язання наболілих
проблем. Подумайте про
відповідальний крок  кар'єр�
ними сходами. Ділова атмос�
фера на роботі буде пози�
тивно впливати  на вашу пра�
цездатність.

БЛИЗНЮКИ (22.
05�21.06). Варто
контролювати свою
дратівливість і не
провокувати кон�

фліктів, вони можуть вияви�
тися занадто важкими і за�
тяжними. Бажано планувати
поїздки, зустрічі з друзями, а
також шопинг на користь
будинку.

РАК (22.06�23.07).
Ви активні і діяльні,
але постарайтеся
стримувати свою
дратівливість і не ста�

вати ініціатором конфліктів.
Просування по кар'єрним
сходам буде залежати тільки
від вас самих.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Розраховувати завж�
ди тільки на свої сили
– це не наймудріше

рішення, іноді варто задума�
тися і про позитивні сторони
спільної  роботи.

ДІВА (24.08�23.
09). Спробуйте об�
ійтися без оглядки на
точку зору началь�
ства. Постарайтеся

не упиратися у своїй катего�
ричності, це може ускладни�
ти відношення навколишніх,
особливо – колег по роботі.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Усе буде пре�
красно, якщо ви не
станете сперечатися

з  начальством. Є мож�
ливість з легкістю вирішити
хвилюючі вас проблеми. Ви
зможете обпертися на необ�
хідну допомогу друзів.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ступінь вашої
привабливості, чарів�
ності і  оригінальності
буде надмірною �

вам забезпечені загальна
увага і  замилування. Не будь�
те занадто самовпевнені,
інакше ви не зможете об�
'єктивно оцінити поточну си�
туацію.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Удача буде
с у п р о в о д ж у в а т и
вам, і ніщо не пере�
шкодить  успішно за�

вершити раніше почату
справу. Уважно прислухай�
теся до порад, що  вам дають
навколишні.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Скромність
послужить прикра�
сою і позбавить вас
від  непорозумінь і

конфліктних ситуацій. А от за
свої права прийдеться  побо�
ротися, підберіть належну
аргументацію, тоді до вас
прислухаються.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Не упустіть
цей золотий час. Ви
можете виявитися на

гребені хвилі, якщо
самі щиро побажаєте. Не
розпорошуйтеся, поставте
собі  конкретну мету, і
прагніть до досягнення.

РИБИ (20.02�
20.03). Постарайтеся
бути гранично уважні
в справах, пов'язаних
із грошима. Небажано

присвячувати друзів у свої
фінансові проблеми. Ви  змо�
жете досягти бажаних
успіхів, але уникайте обману
і зваб.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 18.03.13 – 24.03.2013
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Äðåâíèå ñëàâÿíå  íå çíà-
ëè  î ñóùåñòâîâàíèè  åâ-
ðååâ, ïîýòîìó  âñå ïðîèñ-
õîäÿùèå ñ íèìè áåäû îò-
íîñèëè íà ñ÷åò òåìíûõ
ñèë ïðèðîäû.

Ïîçíàêîìëþñü ñ õîðî-
øèì ÷åëîâåêîì äëÿ ëþá-
âè è äðóæáû. Î ñåáå: ðîñò
170 ñì, äëèííûå âîëîñû,
ãîëóáûå ãëàçà, íåæíàÿ
øåëêîâèñòàÿ  êîæà, ðàñ-
êîøíûé áþñò! Çâîíèòü
íî÷üþ. Ñïðîñèòü  Âëàäè-
ìèðà Àíàòîëüåâè÷à.

Â ìàãàçèíå: – Çà÷åì âàì
òàê ìíîãî õîçÿéñòâåííî-
ãî ìûëà?

–"Õîçÿéñòâî" ñâîå
ìûòü.

– Äîðîãàÿ, ëó÷øå òåáÿ
íèêîãî íåò! Â÷åðà ÿ îïÿòü
â ýòîì óáåäèëñÿ.

Ìóæèê ïðèõîäèò ñ ðàáî-
òû ïîçäíî, íà ñòîëå çà-
ïèñêà:"Ïåëüìåíè â ìîðî-
çèëêå, ñóï íà ïëèòå. Ãåí-
íàäèÿ â øêàôó íå áóäè,
åìó â íî÷ü".

– Ñåíÿ! Ìíå ñåãîäíÿ ìîé
øåô ñêâçàë, ÷òî ÿ êðàñà-
âèöà.

– Íó òåïåðü òû óáåäè-
ëàñü, ÷òî îí èçâðàùåíåö?

Æåíà – ìóæó:
– Ïîçàâ÷åðà òû ïðèøåë

â÷åðà, â÷åðà òû ïðèøåë
ñåãîäíÿ, åñëè ñåãîäíÿ òû
ïðèäåøü çàâòðà, òî ïîñ-
ëåçàâòðà ÿ ïîäàì íà ðàç-
âîä.

Â äâà ÷àñà íî÷è  ìóæèê
øàðèò ïî âñåì êóõîííûì
øêàôàì, çàõîäèò çàñïàí-
íàÿ æåíà.

– ×òî òû èùåøü,– ñïðà-
øèâàåò

– Ãäå-òî âîäêà çäåñü
áûëà ñïðÿòàíà.

– Òàê òû åå íà ïîõîðî-
íàõ îòöà âûïèë.

– À-à! Òî-òî ÿ ñìîòðþ,
÷òî-òî áàòè íå âèäíî.
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ЩУРИ?САПЕРИ
Мозамбік рятують щури.

У цій африканській країні,
де багато років йшла гро�
мадянська війна, люди досі
гинуть від численних мін, які
ховає земля. Шість років
тому бельгійська організа�
ція АРОРО запропонувала
незвичайний проект, в рам�
ках якого у пошуках вибухі�
вки саперам допомагають
щури...

Кожен місяць у цій афри�
канській країні від захова�

Скажіть холестерину «ні»!
Атеросклероз недаремно на�

зивають «іржею життя». Поніве�
чені холестериновими бляшка�
ми судини гальмують кровообіг,
немов заржавілі водопровідні
труби. Щоб запобігти судинній
катастрофі, необхідно регуляр�

но чистити судини, застосовуючи надійні й безпечні
рослинні засоби.

«Атероклефіт» від компанії «Евалар» – найпопулярні�
ший рослинний засіб для зниження рівню холестери�
ну. Ізофлавоноїди конюшини очищують стінки судин від
атеросклеротичних відкладень, знижують рівень холе�
стерину в крові, зміцнюють стінки судин, захищають
від інфарктів та інсультів.

Що дасть перший профілактичний курс «Атероклеф�
іту»? До серця й мозку кров почне надходити вже чис�
тими судинами. А чисті судини – це здорове серце й
тиск у нормі. Генеральне чищення судин необхідно про�
водити регулярно всім, хто схильний до серцево�су�
динних захворювань.

Рослинний препарат для зниження холестерину «Ате�
роклефіт» пройшов клінічні випробування в обсязі
лікарського засобу на базі кафедри клінічної фармако�
логії РДМУ.

АЛІМЕНТИ ЧЕРЕЗ
СЕКС ІЗ... ГУМО?
ВОЮ ЛЯЛЬКОЮ
Чоловіка, який прожив 23

роки у шлюбі, дружина
спіймала у власній спальні
в обіймах ляльки для до�
рослих. Суд розцінив його
дії як зраду і змусив спла�
тити дружині моральне
відшкодування.

48�річна  барменша пе�
рестала отримувати від чо�
ловіка знаки уваги, зали�
шалася без сексу. Припус�
тила, що чоловік завів мо�
лоду коханку, і почала сте�
жити за ним. Жінка сказа�
ла, що йде у справах на ніч,
але несподівано поверну�
лася. Яке було здивування,

них в землі мін гине близь�
ко 800 людей, а 1200 ста�
ють каліками. Тому допомо�
га щурів дуже необхідна.
Щури легко піддаються на�
вчанню. Окрім того, вони
мають природну здатність
шукати сторонні предмети
у землі. На території два
квадратних кілометри
щури�сапери можуть вия�
вити більше 2000 мін,
близько 1000 бомб і 13 000
одиниць зброї та боєпри�
пасів.

Жителі Мозамбіку
вдячні щурам за до�
помогу і навіть пере�
стали ними ласувати.
Хоча донедавна це
була одна з найулюб�
леніших страв мо�
замбікців.

коли на ліжку вона побачи�
ла ляльку для дорослих, з
якою чоловік весело розва�
жався. Італійка написала
заяву на розлучення і пода�
ла до суду. Під час розгляду
справи з’ясувалося, що чо�
ловік займався сексом з
лялькою вдома, на вулиці,
на природі, на пляжі. Він
возив її у багажнику авто, а
перед використанням нака�
чував автомобільним насо�
сом... Такі стосунки суддя
визнав підставою для розі�
рвання шлюбу. Провина за
розпад сім’ї повністю лягла
на плечі любителя надувних
жінок, а його дружина отри�
мала аліменти і компенса�
цію.

Рідні та близькі шестирічного Артемчи�
ка просять небайдужих людей допомог�
ти в лікуванні дитини.

У Артемчика виявили пухлину мозку.
Життя дитини у великій небезпеці. За
порадою лікарів та завдяки Вашій допо�
мозі   Артемчик вже проходить курс ліку�
вання в Ізраїлі.

Ми довіряємо Богу і знаємо, що все в
Його руках. Артемчик молиться і вірить, що Господь його зцілить.

Якщо у Вас є бажання допомогти нам, ви можете направля�
ти кошти на рахунок:

АТ "КОМІНВЕСТБАНК"
Отримувач: ТРАНЗИТНИЙ РАХ. ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПК
Рахунок отримувача: № 29245077000002
Банк отримувача: АТ "КомінвестБанк"
МФО 312248 КОД ОКПО 19355562
Призначення платежу: зарахування на
КР Шипот Тетяна Іванівна
№ рах.26254054751001

Контактні телефони:
050 5886535 Денис, 095 8309860 Тетяна.

БЛАГОСЛОВИ ВАС БОЖЕ!

ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ,
ÄÎÏÎÌÎÆ²ÒÜ! ІСПАНІЯ ОЧОЛИЛА РЕЙТИНГ

НАЙБІЛЬШ НЕЩАСНИХ КРАЇН СВІТУ
Список складається на основі так званого Misery

Index, повідомляє агентство Bloomberg. У цієї країни
показник становив 30%. За нею йдуть Південна Афри�
ка, Хорватія і Греція. До першої десятки рейтингу та�
кож увійшли Венесуела, Португалія, Аргентина, Сло�
ваччина, Єгипет й Ірландія.

Нагадаємо, індекс нещастя або індекс убогості по�
чали підраховувати в 1970�х роках американські еко�
номісти. Цей показник відображає суму показників
інфляції та безробіття, які приносять найбільше про�
блем звичайному громадянинові. Американський еко�
номіст Артур Окун, котрий розробив індекс, переко�
нує, що коли індекс перевищує 20%, населення країни
може перейти до крайніх заходів і насильницьких дій.

МЫ УМИРАЕМ, НАМ ПОМОГАЮТ
Украина занимает 8�е место в десятке государств

мира с самой высокой смертностью населения. Такие
данные содержатся в специальном докладе ЦРУ под
названием “Международная книга фактов”. По дан�
ным американской спецслужбы, количество смертей
на 1 тыс. человек в Украине составляет 15. Из евро�
пейских государств в “чёрной десятке” оказалась лишь
Болгария (14 человек на 1 тыс. граждан). Остальные
страны списка представлены африканскими государ�
ствами и Афганистаном. Лидирует по вышеперечис�
ленным показателям ЮАР (17 человек на 1 тыс. насе�
ления).

Основным критерием для расчётов при создании
ежегодного доклада ЦРУ является количество смерт�
ных случаев, вызванных общей бедностью, кримино�
генной ситуацией и плохим качеством меди-цинского
обслуживания. На общие показатели также влияет
смертность граждан в возрасте от 65 лет и летальные
исходы в результате несчастных случаев.

Главной рекомендацией авторов “Международной
книги фактов” для “неблагополучных государств” яв�
ляется изменение демографической стратегии.

 НЕ РОСТО СТАТИСТИКА

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА
Я, Захар Водолазкин, мне 25 лет, проживаю в г.Донец�

ке. В прошлом спортсмен, мастер спорта. В 2008 г. закон�
чил Черниговский юридический колледж.

В 2010 году получил травму шейного позвонка. Пара�
лизован. Необходима операция. Стоимость лечения со�
ставляет 175 000 долларов.

Обращаюсь ко всем за помощью с целью сбора средств
на операцию.

Были отсняты сюжеты телеканалами СТБ,ТРК Украи�
ной.

Группа Вконтакте: http://vk.com/zaharhelp
Мой mail: donbass�87@list.ru
Мой тел.: +380993046090; +380997868519.

☺ ☺ ☺
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