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 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.

Прийміть щиру вдячність!
 Дорогі  наші Закарпатці!

Від щирого серця хочемо подякува�
ти всім небайдужим людям  за Вашу
підтримку, за Ваші добрі слова, Ваші
молитви Господу та побажання здоро�
в’я нашому синочку Артемчику.

Завдяки саме Вашій допомозі Артем�
чик лікується в Ізраїлі. Він пройшов
променеву терапію та попереду чекає
його довготривале лікування хіміотера�
пією. Дякуючи Господу Богу, стан нашо�
го синочка задовільний, він молиться
перед кожною процедурою і вірить, що
Бог йому допомагає. Ми віримо, що він
буде здоровим, бо він у нас  дуже мужній та терпеливий хлоп�
чик. Ми маємо надію на Господа Бога. Дякуємо всім Вам від
нашої сім’ї, від Артемчика.

Вітаємо всіх Вас зі Світлим Святом Великодня!
Бажаємо всім людям міцного здоров’я,щастя,миру і благо�

даті кожній родині. Хай Господь Бог допомагає Вам у всьому!
 Хай  Бог благословить Вас!

З великою вдячністю сім’я Шипот

Христос воскрес!
Він з нами! Тож славімо Його в ці травневі дні й – завж�

ди! З Великоднем вас, наші дорогі читачі. Щастя й лю�
бові у кожен ваш дім! Хай справдяться найсвітліші ваші
сподівання, а все лихе обминає і вас, і дітей ваших. При�
вітаймо одне одного старими й бентежними словами, які
несуть нам Світло, Радість, Добро:

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
                                                    Редакція газети «Мукачево»

Øàíîâí³ çåìëÿêè!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ

âàñ ³ç ñâ³òëèì ñâÿòîì Õðè-
ñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ!

Áàæàþ, ùîá Âåëèêäåíü
îá’ºäíàâ çà ùåäðèì ñòîëîì
âåëèê³ ðîäèíè, ùîá êîæåí
â³ä÷óâ ñåáå íåâ³ä’ºìíîþ
÷àñòèíêîþ ñâîãî ðîäó òà
çà÷åðïíóâ íàñíàãè ³ç ñ³ìåé-
íîãî äæåðåëà.

Õàé ï³ä Âåëèêîäí³ äçâîíè â³äðîäÿòüñÿ âàø³
íàéñâ³òë³ø³ ìð³¿ é ñïîä³âàííÿ, ó äóøàõ çàïà-
íóþòü ìèð ³ ñïîê³é, à ñåðöå íàïîâíèòüñÿ äîá-
ðîì ³ áëàãîäàòòþ!

ÕðèñòîñÂîñêðåñ!
Î.  ÊÅÌÅÍßØ,

ãîëîâà Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ ïàðò³éíî¿
îðãàí³çàö³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»

ÑÂßÒÊÎÂÎÃÎ ÂÀÌ ÍÀÑÒÐÎÞ
² ÃÎÑÏÎÄÍÜÎÃÎ ÁËÀÃÎÑËÎÂ²ÍÍß!
Â³ä óñüîãî ñåðöÿ ç äóøåâíîþ ùèð³ñòþ

â³òàþ âàñ, äîðîã³ ïðàö³âíèêè ôàáðèêè,
øàíîâí³ íàø³  âåòåðàíè ï³äïðèºìñòâà, ç
³ñòèííî âåëèêèì ñâÿòîì â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà
– ñâ³òëèì  ³ ðàä³ñíèì äíåì Âîñêðåñ³ííÿ
Õðèñòîâîãî! Íåõàé  Ñïàñèòåëü áëàãîñëî-
âèòü óñ³õ âàñ  ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, äîñ-
òàòêîì, ïîøëå ñèëè ³ ñíàãó, äàñòü ðàä³ñòü
³ óñï³õè ó êîæíîìó âàøîìó  ïî÷èíàíí³, ó êîæí³é äîáð³é
ñïðàâ³.

Âàñèëü ÐßÁÈ×, ãåíäèðåêòîð ÑÏ «Ô³øåð-Ìóêà÷åâî».

ÁÎÆÎÃÎ ÂÀÌ
ÁËÀÃÎÑËÎÂ²ÍÍß!

Äîðîãèõ ìåäïðàö³â-
íèê³â, òåõí³÷íèé ïåð-
ñîíàë Ìóêà÷³âñüêî¿
ÖÐË, øàíîâíèõ ïàö³-
ºíò³â ìåäçàêëàäó ùè-
ðî â³òàþ  ç Âåëèêîä-
íèì  Õðèñòîâèì  Âîñ-
êðåñ³ííÿì! Óêë³ííî
äÿêóþ âàì, äîðîã³ êî-
ëåãè, çà âàø íåâòîì-
íèé ³ áëàãîðîäíèé

òðóä. Ñïðÿìîâóéòå  ³ íàäàë³  ñâ³é òàëàíò, óì³í-
íÿ íà çáåðåæåííÿ íàéö³íí³øîãî – çäîðîâ’ÿ ëþ-
äåé, òâîð³òü ó äóøàõ ñâî¿õ  ìèð, äîáðî, ìèëî-
ñåðäÿ. Áàæàþ  âàì ³ âà-
øèì ðîäèíàì äîáðà,
çäîðîâ’ÿ, áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, âåëèêîä-
íüîãî íàñòðîþ.
Õðèñòîñ Âîñ-
êðåñ!

Âàñèëü ÂÀÑÞÒÀ, ãîëîâíèé ë³êàð
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

Ç Âåëèêîäíèìè ñâÿòàìè
â³òàºìî øàíîâíèõ ïðàö³â-
íèê³â ³ íàøèõ äîðîãèõ âåòå-
ðàí³â. Â³ä óñüîãî ñåðöÿ  áà-
æàºìî, ùîá  ðàçîì ³ç Ïàñ-
õîþ Ãîñïîäíüîþ  ó âàø³ äî-
ì³âêè óâ³éøëè ìèð Áîæèé,
çëàãîäà ³ çàòèøîê, äîáðî ³ äî-
ñòàòîê, çäîðîâ’ÿ ³ ñïîê³é, ùà-
ñòÿ ³ ðàä³ñòü. Ùàñëèâèõ âàì
ñâÿò ó Áîæ³é áëàãîäàò³.

Ïåòðî ÁÀÑÀÐÀÁ, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÒÎÂ «Åäåëüâåéñ – Ëå-Ãî», çàñëóæåíèé

ïðàö³âíèê ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, Ìàð’ÿíà
ÌÓ×È×ÊÀ, ãîëîâà êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè.
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Äîðîã³ ìî¿!
Ñâÿòî Ïàñõè º íàéá³ëüøèì,

íàéóðî÷èñò³øèì äëÿ êîæíîãî
õðèñòèÿíèíà, äëÿ êîæíî¿ â³ðóþ-
÷î¿ ëþäèíè. Äî íüîãî ìè ãîòóº-
ìîñÿ ñîðîêàäåííèì ïîñòîì,
ïðàãíåìî â öåé ÷àñ î÷èñòèòè
ñâîþ äóøó, ï³äíÿòèñÿ íàä çåì-
íèìè êëîïîòàìè òà ïðèñòðàñòÿ-
ìè.

Âåëèêäåíü – öå ïåðåìîãà äîá-
ðà íàä çëîì. Öåé äåíü ïîâåðòàº
íàñ äî ïî÷àòê³â ðîçóì³ííÿ
ëþäñüêîãî æèòòÿ, ÿê Áîæî¿ ìèëîñò³ ³ áëàãîäàò³, ùî
çäîáóâàºòüñÿ â ùîäåíí³é ³ íåâ³äñòóïí³é â³ð³, ìîëèòâ³,
ëþáîâ³ äî áëèæíüîãî, â áîðîòüá³ çà ñïðàâåäëèâ³ñòü ³
äîáðî.

Ùèðî, â³ä âñ³º¿ äóø³ â³òàþ âàñ ³ç Âåëèêîäíåì! Õàé
Ãîñïîäü äîïîìàãàº âàì ó âñüîìó. Çè÷ó êîæíîìó ç
íàñ ñèë, ùîá ìè íå âòîìëþâàòèñÿ ó ãîëîâíîìó –
ñâî¿ì æèòòÿì, ñâî¿ìè â÷èíêàìè, ìîëèòâîþ ³ â³ðîþ
ùîäíÿ äîâîäèòè, ùî ã³äí³ ñâ³òëîãî Âîñêðåñ³ííÿ.

ß òî÷íî çíàþ, ùî â Óêðà¿í³ âñå áóäå äîáðå. Â³ðþ â
öå, áî ïåðåêîíàíà: óêðà¿íö³ íå º âèíÿòêîì – ìè ò³
çàðàäè êîãî Â³í ñòðàæäàâ íà õðåñò³ ³ Âîñêðåñ. Òîìó
íåõàé áåðåæå âàñ Ãîñïîäü! Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Âîñ-
êðåñíå ³ Óêðà¿íà!

Þë³ÿ ÒÈÌÎØÅÍÊÎ

Äîðîã³ çåìëÿêè!
Â³òàºìî âàñ ç³ ñâÿòîì Õðè-

ñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ!
Íåõàé   ó   ö³   áëàãîñëî-

âåíí³   äí³   âàø³   äóø³   ñÿ-
þòü  ðàä³ñòþ,  à  âàø³   ñåðöÿ
âèïðîì³íþþòü äîáðî ³ ïî-
âíÿòüñÿ ëþáîâ’þ áëèæí³õ!

Õàé çà Âåëèêîäí³ì ñòîëîì
ð³äí³ òà áëèçüê³ ëþäè, ç³ãð³ò³
Áîæîþ ëþáîâ’þ é áëàãîäàòòþ, çíîâó â³ä÷óþòü
ñåáå ºäèíîþ ðîäèíîþ!

Õàé ó  öå  ñâ³òëå  ñâÿòî  âîñêðåñíóòü   ³ â³äðî-
äÿòüñÿ âàø³ íàéñâ³òë³ø³ ìð³¿ ³ ñïîä³âàííÿ! Õðèñ-
òîñ Âîñêðåñ!

Î. ÏÅÐÅÑÒÀ,  ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ïàðò³¿  ÂÎ “Áàòüê³âùèíà”

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
Øàíîâí³ âèêëàäà÷³, ñòóäåíòè  òà ñï³âðîá³òíè-

êè óí³âåðñèòåòó.
Â³òàºìî Âàñ ³ç ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì ñâÿòîì –

Âåëèêîäíåì!
Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà – öå òîðæåñòâî  ñïðàâåä-

ëèâîñò³ ³ äîáðà.
Âîñêðåñ³ííÿ ²ñóñà – öå óòâåðäæåííÿ â³ðè  ³ íàä³¿

ó ñåðö³ êîæíîãî õðèñòèÿíèíà,  öå âåëèêèé äàðó-
íîê Ãîñïîäíüî¿ ëþáîâ³.

Ó öåé áëàãîñëîâåííèé äåíü çè÷èìî Âåëèêî¿ Áîæî¿
áëàãîäàò³ âàì, âàøèì ð³äíèì ³ áëèçüêèì, ùàñëèâî¿
äîë³, âçàºìîðîçóì³ííÿ, çëàãîäè, îïòèì³çìó òà
çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ñïîä³âàíü. Íåõàé Ãîñïîä-
íÿ ëàñêà âàñ ç³ãð³âàº ³ íàâ÷àº äîáðà, Áîæà ìèë³ñòü
íàäèõàº íà ñïðàâè ìèëîñåðäÿ. Íåõàé ïåðåìîæíèé
äóõ Äèâà Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî é íàäàë³ ñóïðî-
âîäæóº âàñ, äàðóº â³ä÷óòòÿ ãàðìîí³¿ ³ äóøåâíî¿ ÷èñ-
òîòè, äàº ñèëó, åíåðã³þ, íàñíàãó.

Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Âî³ñòèíó âîñêðåñ!
Ç ïîâàãîþ Þ. ÌÈÃÀËÈÍÀ,  ðåêòîð

Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó.
Á. ÕÎÌ’ßÊ, ãîëîâà ïðîôêîìó.

21 квітня в мальовничому краї
Черемоша, у місті Чернівці, відбув�
ся 19�й міжнародний турнір
“CHERNIVTSI OPEN 2013”, в якому
взяли участь спортсмени з 4 країн
( Молдова, Беларусь, Україна, Ру�
мунія) близько  500 учасників.

Традиційно в турнірі брала
участь збірна Мукачівського клу�
бу карате “ФАЙТ” . Наші хлопці ви�
ступали в розділі куміте (двобої) у
такому складі: Богдан Микита – 7
років, Багін Михайло – 8 років,
Петренко Діомід – 9 років, Лесев
Руслан – 10 років, Балажі Даніел –
10 років, Фальварочний Владис�
лав � 10 років, Кугал Анатолій – 11
років, Беран Даніель – 12 років,
Мартин Роберт – 12 років, Стець
Владислав – 13 років, Білак Юрій
– 12 років, Веждел Василь – 17
років, та тренера Бадзьо С.І та
Саламова Н.М.

Мукачівські каратисти побували у Чернівцях
Вперше виступав на змаганнях

наймолодший член збірної Богдан
Нікіта і хоча свій перший поєдинок
він програв, але залишив про себе
гарне враження.

Багін Михайло, поступившись в
полуфіналі господарю турніру
спортсмену з Чернівців,посів третє
місце і отримав бронзову нагоро�
ду серед 18 учасників.

Добре виступав і інший “файті�
вец” Петренко Діомід, який  серед
27 учасників також виборов брон�
зову нагороду і достойно завою�
вав третє місце.

Нелегко складалися двобої у на�
шого спортсмена Мартіна Робер�
та в категорії якого було 23 учасни�
ка досить високого рівня, але не�
стримна жага до перемоги, зро�
били свою справу. В підсумку третє
місце і бронзова медаль.

Але найважче дісталося нашому

юніору Вежделу Василю (катего�
рія 16�17 років), тому�що він потра�
пив в категорію, яка складалася з
костяка збірної України. Довелося
йому нелегко. Діставшись до полу�
фіналу з травмою спини, в бою за
третє місце він поступився, після
довгого протистояння очко в очко,
мінімальним розривом в один бал
і всією командою, разом з Марте�
ном Робертом був визнаний кра�
щим спортсменом збірної на цьо�
му турнірі.

Тепер збірна трішки переведе
подих і 17 травня вирушить на
турнір “Kiev Open 2013” та кубок
Україні “WKF”. На цьому весняний
період змагань закінчується.

С. БАДЗЬО, тренер карате
клубу “ФАЙТ”

ÑÏÎÐÒ. ÊÀÐÀÒÅ

Ç  ÂÅËÈÊÎÄÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ!
²ç ðàä³ñíèì ³ ñâ³òëèì ñâÿòîì Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîä-

íüîãî â³òàþ  âàñ, äîðîã³ ïðàö³âíèêè ðèáîêîìá³íàòó,
æèòåë³ ì³ñòà ³ ðàéîíó.  Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàþ âàì,
ùîá  íå ò³ëüêè  ó Ïàñõàëüí³ äí³, àëå  é çàâæäè  ó âàøèõ
îñåëÿõ  ïàíóâàëè  ìèð ³ çëàãîäà, òîðæåñòâóâàëè
ðàä³ñòü ³ äîáðî. Ì³öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ Áîæî¿
áëàãîäàò³.

Ç ãëèáîêîþ  ïîâàãîþ, äèðåêòîð Çàêàðïàñüêîãî
ðèáêîìá³íàòó Â.ÎËÅÊÑÈÊ.

Øàíîâí³ ìóêà÷³âö³, äîðîãèé
êîëåêòèâ, äðóç³ òà êë³ºíòè!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íà-

ãîäè âåëèêîãî õðèñòèÿíñüêîãî ñâÿ-
òà Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî!

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ ïîçäîðîâëÿþ
Âàñ ç Ïàñõîþ Õðèñòîâîþ, íåõàé
öàðþþòü ó âàøèõ ñåðöÿõ ðàä³ñòü
³ äóøåâíèé ñïîê³é. Íåõàé äî
âàøî¿ îñåë³ ïðèéäå çäîðîâ’ÿ,
ëþáîâ, ùàñòÿ, ãàðìîí³ÿ, äîá-
ðîáóò, ìèð òà íàñíàãà äëÿ äîá-
ðèõ ³ êîðèñíèõ ñïðàâ.

Íåõàé Áîæà ëàñêà ç³éäå ç íåáåñ, ñìà÷íîþ áóäå ïàñ-
êà. Õðèñòîñ Âîñêðåñ!

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ  Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ,  äèðåêòîð
ÏÏ «Àóäèò» òà ÏÏ «Êëóáó áóõãàëòåð³â», ãîëîâà

Ìóêà÷³âñüêèõ îñåðåäê³â Àñîö³àö³¿ ïëàòíèê³â
ïîäàòê³â Óêðà¿íè òà ÃÎ «Ð³äíå Çàêàðïàòòÿ».

Ç ÄÎÐÎÑËÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Третього травня

Володимиру Івановичу КЕНТЕШУ –
депутату  Мукачівської районної ради, активісту  вете�
ранського і просвітянського руху Мукачівщини, учас�
нику  хорової капели учителів  і ветеранів  району  Ви�
повнилося  60 років з дня народження.

Шановний Володимир Іванович!
Щиросердечно поздоровляємо Вас з чудесним юв�

ілеєм. Зичимо Вам міцного здоров’я, родинного щас�
тя, активної життєвої позиції.

Просимо Всевишнього, щоб своєю десницею  і на�
далі спрямовував  Вашу  плідну діяльність творити
добро людям, сіяти вічне і корисне.

І. КАЧУР, голова Мукачівської райради
ветеранів, Почесний ветеран України;
 В.ГОНАК, голова Товариства інвалідів

Мукачівщини.

ÆÈÒÒß – ÍÀ ÄÂ² Ï’ßÒ²ÐÊÈ!
Ç òàêîþ âèñîêîþ ³ ñïîâíà çàñëóæå-

íîþ îö³íêîþ  ïðîéøëà æèòòÿì ³ çóñ-
òð³÷àº íèí³ ñâ³é 55-ð³÷íèé þâ³ëåé
åíåðã³éíà, ìóäðà, âðîäëèâà æ³íêà,
íåâòîìíà  ³ âèñîïðîôåñ³éíà ó
ñâî¿é êîï³òê³é ³ â³äïîâ³äàëüí³é
ðîáîò³

Ãîëîâà Çóá³âñüêî¿
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè

Ãàííà Âàñèë³âíà
ÑÀÁÎÂ

Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî Âàñ, øàíîâíà þâ³ëÿð-
êî, ³ áàæàºìî Âàì:

Õàé äîëÿ Âàøà ï³ñíåþ çë³òà,
Ðîçêâ³òíå öâ³ò êàëèíîþ ó ëóç³,
Õàé áóäóòü ùåäðèìè ë³òà
Íà ùàñòÿ, íà çäîðîâ’ÿ ³ íà äðóç³â.
Ëþäñüêî¿ øàíè çè÷èìî é òåïëà,
Äîñòàòêó, çëàãîäè ³ äðóæáè ó ðîäèí³,
Ùîá âñÿ á³äà ó áåçâ³ñòü â³ä³éøëà,
À ðàä³ñòü çàëèøàëàñÿ â³äíèí³.
Ç ïîâàãîþ – âèêîíêîì Çóá³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè, êî-

ëåêòèâè çóá³âñüêî¿ øêîëè-ñàäó, ÄÍÇ «Ñîô³ÿ»,
ÔÀÏ, ÑÁÊ, á³áë³îòåêè.

Äî ÿêèõ ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ³ ðåäàêö³ÿ ãàçåòè
«Ìóêà÷åâî». Ì²ÖÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß,

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
29 êâ³òíÿ  â³äçíà÷èëà  ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ  ÷ëåí

ïðåçèä³¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè  âåòåðàí³â Óêðà¿íè
 Îëüãà Âàñèë³âíà ÌÀÐÈÍÅÖÜ.

Øàíîâíà Îëüãî Âàñèë³âíî!
Ùèðî â³òàºìî Âàñ ç ö³ºþ âèçíà÷íîþ

ïîä³ºþ ó Âàøîìó æèòò³. Áàæàºìî ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, îïòèì³-
çìó, íàñíàãè, äîâãîë³òòÿ.

Õàé çàâæäè Âàñ ñóïðîâîäæóþòü â³ðà â
ñåáå, íàä³ÿ íà ìàéáóòíº òà ëþáîâ íàéð³-
äí³øèõ ëþäåé.

Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà ðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè.

Øàíîâí³ êðàÿíè !
Ùèðîñåðäíî â³òàþ âàñ ç³ ñâ³òëèì

Õðèñòîâèì Âîñêðåñ³ííÿì!
 Õàé ñâ³òëîíîñí³ Ïàñõàëüí³ ñâÿ-

òà îáäàðóþòü óñ³õ âàñ ì³öíèì çäî-
ðîâ’ÿì,   ïðèíåñóòü âàø³é ðîäèí³
ðàä³ñòü, áëàãîïîëó÷÷ÿ, ùàñòÿ ³ äîá-
ðî!

 Õàé â öåé äåíü çä³éñíÿòüñÿ âñ³
âàø³ ìð³¿ ³ áàæàííÿ, óñ³ äîáð³ çà-

äóìè ³ ñïðàâè.
Õàé Áîæå áëàãîñëîâ³ííÿ í³êîëè íå ïîêèäàº âàñ ³

âàøèõ ð³äíèõ.
Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Âî³ñòèíó âîñêðåñ!

     Ï.ÙÅÐÁÀÍ,
ãîëîâà ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
4 (87) 3 òðàâíÿ 2013 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333333 òðàâíÿ  2013  ð.

¹ 17 (969)¹ 17 (969)¹ 17 (969)¹ 17 (969)¹ 17 (969)

ñò.

Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ, ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ è ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò äàðîâàâ.
 (Òðîïàðü Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó, ãëàñ 5-é).

Âîçëþáëåí³ ó Ãîñ-
ïîä³ äîñòî÷òèì³ ïàñ-
òèð³, âåñü êë³ð öåðêîâ-
íèé, ÷åñí³ ³íîêè òà ³íî-
êèí³, áîãîëþáèâ³ áðàò-
òÿ ³ ñåñòðè! Ùèðîñåð-
äå÷íî â³òàþ âñ³õ âàñ ç
.âåëèêèì ³ ñïàñèòåëü-
íèì ñâÿòîì Ñâ³òëîãî
Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³í-
íÿ!

Ó Âîñêðåñ³íí³ Õðèñ-
òà, ÿê ó ñâîºð³äíîìó
ì³ñòè÷íîìó öåíòð³
Âñåëåííî¿, ñõîäÿòüñÿ
âñ³ ïàðàëåë³ ñòàðîçà-
â³òíèõ ïðîðîöòâ, ïðî-
îáðàç³â òà îá³òíèöü.
Ôàêò Âîñêðåñ³ííÿ ñòàº
êóëüì³íàö³ºþ Íîâîãî
Çàïîâ³òó. Ñüîãîäí³ Ñèí
Áîæèé âîñêðåñ äëÿ
âñ³õ áåç âèíÿòêó ëþ-
äåé! Âîñêðåñ äëÿ á³äíîãî é áàãàòîãî, äëÿ
çäîðîâîãî ³ õâîðîãî, äëÿ â³ðóþ÷îãî â Íüîãî
³ äëÿ òîãî, õòî ùå ñóìí³âàºòüñÿ â ³ñíóâàíí³
Ñïàñèòåëÿ ñâ³òó.

Ùî íèí³ äëÿ íàñ, ïîêîë³ííÿ òðåòüîãî
òèñÿ÷îë³òòÿ, îçíà÷àº Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòà?
ßê ìè ïåðåæèâàºìî Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòî-
âå? ßê ïîä³þ, ÿêà ñòàëàñÿ äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â
òîìó? ßêùî ìè ñüîãîäí³ ëèøå ó ðàìêàõ
ðåë³ã³éíî¿ òðàäèö³¿ âñ³õ ðàä³ñíî â³òàºìî:
«Õðèñòîñ Âîñêðåñ!» — öå âæå íå º äëÿ íàñ
íîâèíà! Ïàñõà — öå ñâÿòî, ÿêå ïîâèííî äî
íàñ ïðèõîäèòè íå ççîâí³, à, íàâïàêè, âíóò-
ð³øíüî. Ùîá íèì, íàâ³òü íà ñëîâàõ, ïî-
ä³ëèòèñÿ ³ç ³íøèìè, ìè ïîâèíí³ éîãî â ñîá³
ðåàëüíî â³ä÷óòè ³ ïåðåæèòè. Ùîá ïî-
ñïðàâæíüîìó ñâÿòêóâàòè Ïàñõó, íàì ïî-
òð³áíî ñòàòè íîâîþ ëþäèíîþ â Õðèñò³.

Õðèñòîñ Âîñêðåñ! Ó öèõ äâîõ ñëîâàõ
âì³ùåíà ïîâíîòà ðàäîñò³ ³ âñÿ íåïåðåìîæ-
íà ñèëà íàøîãî ñâ³òîãëÿäíîãî ïåðåêîíàí-
íÿ! Ïðîìîâëÿþ÷è ¿õ, ìè âèÿâëÿºìî ðàä³ñ-
íå ñïîâ³äàííÿ â³ðè, ï³äòâåðäæóþ÷è áåç-
ñóìí³âíó íàä³þ íà ñïàñ³ííÿ ³ æèòòÿ â³÷íå,
ÿêå ñòàëî äëÿ íàñ ìîæëèâèì ÷åðåç ñòðàæ-
äàííÿ ³ Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîäíº.

Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñòîâå ºäíàº âñ³õ. Â³ä
ñüîãîäí³ âæå íåìàº í³ áëèçüêèõ, í³ äàëå-
êèõ, í³ á³äíèõ, í³ áàãàòèõ, í³ ðàá³â, í³
â³ëüíèõ, áî âñ³, õòî áóëè îá’ºäíàí³ ãð³õîì,
îá’ºäíàëèñÿ òåïåð âîñêðåñ³ííÿì Ñèíà
Áîæîãî. Áî ÿê êîëèñü «÷åðåç îäíîãî ÷îëî-
â³êà ãð³õ óâ³éøîâ ó ñâ³ò, ³ ç ãð³õîì —
ñìåðòü» (Ðèì. 5: 12), òàê òåïåð «âèïðàâ-
äàííÿì îäíîãî — âñ³ì ëþäÿì ïðèéøëî
âèïðàâäàííÿ æèòòÿ» (Ðèì. 5: 18). ßê êî-
ëèñü ïðàäàâí³é Àäàì çðîáèâ âñ³õ íàñ
ñï³ëüíèêàìè ãð³õà ³ ñìåðò³, òàê òåïåð Ãîñ-
ïîäü ²³ñóñ Õðèñòîñ, çíèùèâøè ñìåðòü, à
ðàçîì ç íåþ ³ âëàäó ãð³õà, çðîáèâ âñ³õ
íàñ ñï³ëüíèêàìè âîñêðåñ³ííÿ ³ æèòòÿ â³÷íî-
ãî, áî Â³í «áóâ âèäàíèé çà ãð³õè íàø³ ³
âîñêðåñ äëÿ âèïðàâäàííÿ íàøîãî» (Ðèì.
4: 25), — ãîâîðèòü ñâÿòèé àïîñòîë Ïàâëî.

Ï³ñëÿ Âåëèêî¿ Ï’ÿòíèö³ — íàéñòðàøí³-
øî¿ òðàãåä³¿ ëþäñòâà, àëå â òîé æå ÷àñ ³
ñëàâè Áîæî¿, êîëè ëþäèíà ñòàëà ñóääåþ
ëþáîâ³ Áîæî¿, êîëè ñìåðòíà ëþäèíà çàñó-
äèëà íà ñìåðòü Áîãîëþäèíó, êîëè íåïðàâ-
äà é îáìàí õîò³ëè îòðèìàòè ïåðåìîãó íàä
ðîç³ï’ÿòèì Õðèñòîì, — çàñ³ÿâ Äåíü ïåðå-

ÏÀÑÕÀËÜÍÅ ÏÎÑËÀÍÍß
ÂÈÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍ²ØÎÃÎ  ÔÅÎÄÎÐÀ

ÀÐÕ²ªÏÈÑÊÎÏÀ
Ìóêà÷³âñüêîãî ³ Óæãîðîäñüêîãî

ÁÎÃÎËÞÁÈÂÈÌ ÏÀÑÒÈÐßÌ,  ×ÅÑÍÎÌÓ ÌÎÍÀØÅÑÒÂÓ
² ÂÑ²Ì ×ÀÄÀÌ

Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ºïàðõ³¿

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!
õîäó Áîãîëþäèíè Õðè-
ñòà ç³ ñìåðò³ â æèòòÿ.

Ó ñâ³òë³ Õðèñòîâîãî
Âîñêðåñ³ííÿ ñìåðòü
ëþäèíè — öå íå ïðè-
ïèíåííÿ áóòòÿ, íå áåç-
ñë³äíå çíèêíåííÿ ç³
ñâ³òó, íå áåçïîâîðîòíèé
ôàòóì — öå ïåðåõ³ä â
³íøèé ñòàí. Çà ñëîâà-
ìè áëàæåííîãî ²ñèõ³ÿ
ªðóñàëèìñüêîãî, Ñâ³ò-
ëå Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñ-
òîâå — «öå áëàãîâ³ñòâó-
âàííÿ ðàäîñò³, áî Ãîñ-
ïîäü âîñêðåñ... Ñüî-
ãîäí³, çàâäÿêè Âîñ-
êðåñëîìó, Ðàé â³äêðè-
òèé, ëþäèíà ñïàñàºòü-
ñÿ ³ Õðèñòó ïîêëîí³ííÿ
âîçäàºòüñÿ, áî Â³í, ïå-
ðåì³ãøè ñìåðòü...
ç³éøîâ íà Íåáåñà ÿê

Öàð-Ïåðåìîæåöü, ÿê Ïðåñëàâíèé Âîëî-
äàð...». ² ö³é ïåðåìîç³ ðàä³º âñå ëþäñòâî.

Êîëè õòîñü çäîëàº êîãîñü ó áîðîòüá³, îäèí
³ç íèõ ðàä³º, ³íøèé — ñêîðáèòü. Òîä³ ðàä³ñòü
íå º ðàä³ñòþ ³ ïåðåìîãà íå º ïåðåìîãîþ.
Ãîñïîäü ïðèí³ñ íàì ïåðåìîãó, ÿêà ïî-ñïðàâ-
æíüîìó óò³øàº âñ³õ, — ïåðåìîãó æèòòÿ íàä
ñìåðòþ ÷åðåç Âîñêðåñ³ííÿ.

Ñâÿòêóþ÷è Ñâ³òëå Õðèñòîâå Âîñêðåñ³ííÿ,
ìè ìàºìî ïàì’ÿòàòè, ùî òå òîðæåñòâî äóõó,
ÿêå ìè îòðèìàëè, ïðîõîäÿ÷è Âåëèêèé ï³ñò,
íå ïîâèííî çàê³í÷èòèñÿ ç ïðèõîäîì Ïàñõè,
à, íàâïàêè, ùå ïîñèëèòèñÿ ³ çðîñòè. Ó íàø
íåïðîñòèé ÷àñ, êîëè çäàºòüñÿ, ùî çëî ³ ãð³õ
çíîâó ïåðåìàãàþòü äîáðî ³ ñâ³òëî, êîëè ãð³õ
ïîäàºòüñÿ ÿê ùîñü çàêîííå ³ ïðèðîäíå äëÿ
ëþäèíè, çì³öí³ìîñÿ ó â³ð³ ó Âîñêðåñëîãî
Ãîñïîäà. «Áóäüìî óâàæí³, — çàêëèêàº íàñ
ïðåïîäîáíèé Ôåîäîð Ñòóäèò, — ùîá íàì
ïðîâåñòè öå ñâÿòî ñâ³òëî ³ áîãîë³ïíî, áî öå
Ïàñõà — ïåðøèé ³ íàéá³ëüøèé äàð Áîæîãî
Äîìîáóä³âíèöòâà. Çà äîïîìîãîþ áëàãîãî-
â³ííÿ ïðèáîðêàºìî ñâîº ò³ëî òàê, ùîá, õî÷ ³
çì³íèòüñÿ ¿æà, íå çì³íèâñÿ íàø äóõîâíèé
ñòàí. Ó öüîìó ïîëÿãàº äëÿ íàñ ñåíñ òà¿í-
ñòâà: ïîìåðòè äëÿ ñâ³òó (òîáòî ãð³õà) ³ æèòè
ò³ëüêè äëÿ Áîãà».

Âîçëþáëåí³! Ó íàø â³äïîâ³äàëüíèé ÷àñ º
áàãàòî ìîæëèâîñòåé äëÿ ïðàâîñëàâíîãî
ñâ³ä÷åííÿ — ó ë³êàðíÿõ, â’ÿçíèöÿõ, áóäèí-
êàõ äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó òà ³íøèõ ì³ñöÿõ,
äå ïîòð³áíà íàøà äîïîìîãà. Ïàñõàëüí³ äí³
— öå íàéêðàùèé ÷àñ íàñïðàâä³ ðåàë³çóâà-
òè öå ñâ³ä÷åííÿ. ßê âåëèêîäíÿ ñâ³÷êà, ùî
ñâ³òèòü çãîðàþ÷è ³ òèì ñàìèì â³ääàº ñàìó
ñåáå, òàê ñàìî ³ ìè â ö³ ñâ³òë³ äí³ ïîâèíí³
â³ääàâàòè ñåáå ³íøèì.

Äîðîã³ áðàòè é ñåñòðè, áóäåìî ïàì’ÿòà-
òè, ùî Õðèñòîñ ïîìåð ³ âîñêðåñ îäèí ðàç
íàçàâæäè ³ çà âñ³õ, àëå ñèëà Âîñêðåñ³ííÿ,
öåé ïåðåõ³ä â³ä ðàáñòâà çëà äî ñâîáîäè
äîáðà, ïîâèííà çä³éñíþâàòèñÿ ïîâñÿê÷àñ-
íî, â êîíêðåòí³é ðåàë³¿ íàøîãî áóòòÿ, íàøî-
ãî ùîäåííîãî æèòòÿ.

Ùå ðàç ³ ùå ðàç â³ä äóø³ â³òàþ óñ³õ âàñ
ç³ ñâÿòîì Ñâÿòî¿ Ïàñõè. Äîïîìîãà ³ áëà-
ãîñëîâåííÿ âî³ñòèíó Âîñêðåñëîãî Ãîñïî-
äà íåõàé ñóïðîâîäæóþòü êîæíîãî ç íàñ ó
íàøèõ ïîäàëüøèõ òðóäàõ íà ñëàâó Õðèñ-
òîâî¿ Öåðêâè òà íà áëàãî áëèæí³õ ³ äàëüí³õ.
Àì³íü.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ! ÂÎ²ÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑ!

ÏÀÑÕÀ – ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÐÀÄÎÑÒÈ
 Õðèñòîñ Âîñêðåñ!!!

 Ðàñïàõíåì æå ñåðäöà íàøè íàâñòðå÷ó Ñòðàäàâøåìó è
Óìåðøåìó, è Âîñêðåñøåìó íàñ ðàäè. È Îí âîéä¸ò, è íàïîë-
íèò Ñîáîé è Ñâåòîì  Ñâîèì  æèçíü íàøó, ïðåîáðàçèâ íàøè
äóøè.

 À ìû  â îòâåò íà ýòî ñ ëþáîâüþ  óñòðåìèìñÿ çà Íèì ïî
íàøåìó  êðåñòíîìó ïóòè, èáî â êîíöå åãî, íåñîìíåííî, ñè-
ÿåò è íàøå âîñêðåñåíèå â æèçíü âå÷íóþ.

 Ïðàçäíîâàòü Ïàñõó – ýòî çíà÷èò ñòàòü  íîâûì ÷åëîâåêîì.
Âîò  ýòîãî ñïàñèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ  íàøèõ äóø, âîçëþá-
ëåííûå, ÿ îò âñåãî ñåðäöà âñåì íàì æåëàþ!

 Àðõèìàíäðèò Èîàíí (Êðåñòüÿíêèí).

Ñëàâà âàì, áðàòüÿ, ñëàâÿí ïðîñâåòèòåëè!
Öåðêâû Ñëàâÿíñêîé  Ñâÿòûå îòöû,
Ñëàâà âàì, Ïðàâäû Õðèñòîâîé Ó÷èòåëè,
Ñëàâà âàì, ãðàìîòû íàøåé òâîðöû!
Áóäüòå æ ñëàâÿíñòâó  çâåíîì åäèíåíèÿ,
Áðàòüÿ Ñâÿòûå Ìåôîäèé- Êèðèëë,
Äà îñåíèò åãî äóõ ïðèìèðåíèÿ
Âàøåé ìîëèòâîé ïðåä Ãîñïîäîì ñèë!

ÂÅËÈ×ÀÍÈÅ Ñâ.ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÛÌ

ÌÅÔÎÄÈÞ È ÊÈÐÈËËÓ,

Ó×ÈÒÅËßÌ ÑËÎÂÅÍÑÊÈÌ
(Äåíü ïàìÿòè — 24 ìàÿ)

Âåëè÷àåì âàñ, ñâÿòèè ðàâíîàïîñòîëü-
íûå Ìàôîäèå è Êèðèëëå, âñå Ñëîâåíñ-
êèå ñòðàíû ó÷åíüÿìè  ñâîèìè ïðîñâå-
òèâøèå è  êî Õðèñòó ïðèâåäøèÿ

Õâàëè, äóøå
ìîÿ, Ãîñïîäà...

10 ÒÐÀÂÍß –
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Ñëîâî â ï’ÿòíèöþ Ñâ³òëî¿ ñåäìèöi.

Äîñòåìåííî,
ñåðåä òîëèêèõ
òîðæåñòâ  íà
÷åñòü Ñèíà ñëiä
áóòè  òîðæåñòâó  i
â ÷åñòü  Ìàòåði,
ó ßêî¿ íà Ãîë-
ãîôi, ÿê i ó Ñèíà
“çáðîÿ” ïðîéøëà
(Ëê. 2,35), ïî ïå-
ðåäáà÷åííþ Ñè-
ìåîíà, ñàìå ñåð-
öå. Òîðæåñòâî
Ñèíà âñå íà áëà-
ãî íàøå, i òîðæå-
ñòâî Ìàòåði âñå äëÿ íàñ i íàøîãî ñïàñiííÿ.
Ïðàçíåñòâî öå òîìó é íàçèâàºòüñÿ “Æèâî-
íîñíûì èñòî÷íèêîì”, ùî Ïðåñâÿòà Äiâà
íàäàëà ñâîãî ÷àñó  îäíîìó,  ïîáëèçó Êîí-
ñòàíòèíîïîëÿ, äæåðåëó  ñèëó  çöiëÿòè âñÿ-
êîãî ðîäó íåäóãè, íàäàâàòè  äëÿ âñiõ ñòðàæ-
äó÷èõ æèòòÿ i âòiõó.

Äå æèâà âiðà â Ñèíà Áîæîãî, äå òåïëà ëþ-
áîâ äî Áîãîìàòåði, òàì i æèâi ñòðóìåíi
áëàãîäàòi, i çö³ëþþ÷å äæåðåëî ÷óäåñ.

Ñâÿòèòåëü
 Iííîêåíòié Õåðñîíñüêèé.

ÍÀ ÏÀÑÕÓ
Êîëîêîëüíûé çâîí.
Äóøè – íàðàñïàøêó!
Âååò òîðæåñòâîì
Íàñòóïèâøåé Ïàñõè.
Îòâîð¸í àëòàðü
Äî êîíöà íåäåëè –
Ñàì Íåáåñíûé Öàðü
Ñ íàìè ðàäîñòü äåëèò.
Â õðàìå ïîìîëþñü
È ïîéäó, óòåøàñü.
Õëûíåò â ãðóäü ìîþ
Óòðåííÿÿ ñâåæåñòü.
Ìîëîäûì ëåäêîì
Çàòÿíóëî ëóæè,
Íà äóøå ëåãêî
Îò Ïàñõàëüíîé ñëóæáû!

     À.Êîðîâèí.
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Ñëàâà Òåáå, Õðèñòå, Ïîáåäèòåëþ àäà è ñìåðòè. (Ñâ. ïðàâ. Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé).

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

ÍÀÑÒÀÍÎÂÈÍÀÑÒÀÍÎÂÈÍÀÑÒÀÍÎÂÈÍÀÑÒÀÍÎÂÈÍÀÑÒÀÍÎÂÈ
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÑÏÎÂIÄÍÈÊÀÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÑÏÎÂIÄÍÈÊÀÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÑÏÎÂIÄÍÈÊÀÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÑÏÎÂIÄÍÈÊÀÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÑÏÎÂIÄÍÈÊÀ

ÃÀÂÐÈ¯ËÀ (Óðãåáàäçå),ÃÀÂÐÈ¯ËÀ (Óðãåáàäçå),ÃÀÂÐÈ¯ËÀ (Óðãåáàäçå),ÃÀÂÐÈ¯ËÀ (Óðãåáàäçå),ÃÀÂÐÈ¯ËÀ (Óðãåáàäçå),
Õðèñòà ðàäè þðîäèâîãî

1. Êîëè ïðè òîái çíóùàþòü-
ñÿ  ç òâîº¿ âiðè i òè ìîâ÷èø—
òè ãiðøèé çà òîãî ãàíüáèòåëÿ.

2. Êîëè íåîáõiäíî çàõèùàòè
âiðó i òè öüîãî íå ðîáèø, òâîÿ
äóøà  ïðîïàäàº, à ÿêùî çàãè-
íåø, çàõèùàþ÷è âiðó,— ïîïà-
äåø ó Öàðñòâî Íåáåñíå.

3. Åêóìåíiçì — çâåðõºðåñü.
4. Ïðàâîñëàâíïà Öåðêâà— öå

êîðàáåëü, ÿêèé ïëèâå ïî áóðõ-
ëèâîìó  îêåàíó. Ìè,
ïðàâîñëàâíi, çíàõîäèìîñÿ íà
öüîìó êîðàáëi, à ëþäè  i íøèõ
âiðîñïîâiäàíü ïëèâóòü  ñàìi.

5. Äóõiâíèêà ñëiä âèáèðàòè
çà ñâî¿ì áàæàííÿì, à âèáðàâøè,— ïiäêîðÿòèñÿ. Àëå ÿêùî
äóõiâíèê íàâ÷àº ºðåñi, òiêàé âiä íüîãî, ÿê âiä âîãíþ.

6. Â îñòàííi ÷àñè ëþäåé âðÿòóþòü ëþáîâ, ñìèðåííÿ i
äîáðîòà. Äîáðîòà  âiäêðèº âîðîòà ðàþ, ñìèðåííÿ ââåäå
òóäè, à ëþáîâ  ïîêàæå Áîãà..

7. Äîïîìàãàé áiäíié ëþäèíi— öå é áóäå òâîÿ ïîæåðòâà
Áîãó.

8. Êîëè òâîðèø äîáðî — íà îäíó ñõîäèíêó  ïiäíiìàºøñÿ,
à êîëè  ãðiøèø — îïóñêàºøñÿ. Âñå íàøå æèòòÿ – òàêèé ðóõ.

9. ßêùî òåáå îááðåõàëè, íà äîáðî âiäïîâiëè çëîì, íå
òðèìàé  çëà. Ïðîáà÷ i ðàäié, òîìó ùî çàâäÿêè öüîìó òè íà
äåêiëüêà ñõîäèíîê  íàáëèçèâñÿ äî Áîãà.

10. Ñìèðåííÿ — íåçãàñèìà, óãîäíà Áîãó ñâi÷êà.
11. Ìèëiñòü — öå çîëîòî, ñìèðåííÿ — äiàìàíò.
12. Ñâÿòà âîäà i ïðîñôîðà äóæå  çìiöíþþòü. Âæèâàòè ¿õ

òðåáà  ç âiðîþ.
13. Äëÿ òèõ, õòî çíàõîäèòüñÿ ó ïåêëi, ïàíàõèäà — ÿê äëÿ

â’ÿçíÿ ñâiòëî.
15. Äëÿ òîãî òiëüêè ìè é iñíóºìî íà ñâiòi, ùîá ÿê ìîæíà

áiëüøå çðîáèòè äîáðà.
14. Êîëè ïîáà÷èø  áëèæíüãî â áiäi, äîïîìîæè, âòiøè,

ïîìîëèñü çà íüîãî âiä óñüîãî ñåðöÿ — i Ãîñïîäü ïî÷óº òâîº
ïðîõàííÿ i ïîìèëóº éîãî.

Ïðåïîäîáíîñïîâiäíè÷å îò÷å Ãàâðè¿ëå, Õðèñòà ðàäè þðî-
äèâå, ìîëè Áîãà çà íàñ!

(Ñêîðî÷åíî iç êíèãè “Äiàäåìà ñòàðöÿ”,
Ìöõåòà, 2012 ð.)

Áàãàòî õòî ç âiðíèêiâ ïîâåðòà-
þòüñÿ ç õðàìó  íåçöiëåíèìè. ×à-
ñòî òîìó, ùî íå âìiþòü êàÿòèñÿ.
Íàïðèêëàä, ñïðàâëÿþ÷è ïîêàÿí-
íÿ, ãîâîðÿòü ïåðåâàæíî ïðî íå
òàê âàæëèâå, à  ïðî ñàìå âàæëè-
âå ïðîìîâ÷óþòü. Òîìó êîæåí,  õòî
ãîòóºòüñÿ äî êàÿòòÿ, ïîâèíåí
óâàæíî ÷èòàòè  õðèñòèÿíñüêi êíè-
ãè, ïiçíàâàòè, äå ãðiõ, à äå äîáði
ñïðàâè. Ïîêàÿòèñÿ — öå ôàêòè÷-
íî  îçíà÷àº çìiíèòè ñâî¿ äóìêè,
çàìèñëèòèñÿ íàä ñâî¿ì æèòòÿì,
ñâî¿ìè äiÿìè, çàñóäèòè íå ëèøå
â÷îðàøíi, à é ìèíóëi ãðiõè...

ª òàê çâàíi íåñïîâiäàíi ãðiõè, ç
ÿêèìè áàãàòî âiðíèêiâ  æèâóòü
âïðîäîâæ  áàãàòüîõ ðîêiâ, à
ìîæå áóòè, i âñå æèòòÿ. Öi ãðiõè
÷àñîì íàäòî  ñîðîìíî âèçíàâà-
òè i îçâó÷óâàòè, à âîíè òèì ÷à-
ñîì îáòÿæóþòü äóøó i ãîòóþòü
¿é âi÷íå çàñóäæåííÿ i ìóêó.  Îñü
áà÷èòå, ëþäèíà ìîæå, çäàºòüñÿ,
êàÿòèñÿ, àëå  îêðåìèé ãðiõ àáî
ãðiõè  íå îçâó÷óº ïðè ïîêàÿííi.
Ïðèõîäèòü íà ñïîâiäü, öiëóº
ªâàíãåëiº, äî ×àøi Ñâÿòî¿
ïiäõîäèòü, ïðè÷àùàºòüñÿ, à âè-
õîäèòü ç öåðêâè i ¿¿ ãðiõîâíà ìóêà
çîñòàºòüñÿ íàçàâæäè. Îòæå,
áiéòåñÿ ïîìåðòè â íåðîçêàÿíèõ
ãðiõàõ!

Äåõòî ñåáå çàñïîêîþº i ãîâî-
ðèòü, ùî Ãîñïîäü ìèëîñåðäíèé,
ùî âñå ïðîáà÷èòü. Òàê îñü:  ñâÿ-

×È ËÅÃÊÎ ÊÀßÒÈÑß?
(Ñêîðî÷åíî)

òèé Iîàíí  Êðîíøòàäòñüêèé ç
öüîãî ïðèâîäó íàãîëîøóº: “Êà-
æóòü, Áîã áëàãèé, Âií ïîìèëóº
âñiõ ãðiøíèêiâ. Òàê, àëå ÿêèõ? Òèõ,
õòî  ùèðî íå êàþòüñÿ, çàëèøà-
þòü â ñîái íåïðàâäó? Âè õî÷åòå
çàñåëèòè ðàé ï’ÿíèöÿìè, çëî-
äiÿìè, ïðåëþáîäiÿìè, ãðîøîëþ-
áàìè, âiäñòóïíèêàìè âiä Áîãà,
ºðåòèêàìè, ñåêòàíòàìè, ðîçêîëü-
íèêàìè? Íi, âîíè íå óâiéäóòü äî
ðàþ”. I îñü çíîâó íàì íàóêà,  ÿê
ñëiä êàÿòèñÿ i ïðîÿâëÿòè áëàãî-
ðîçóìiííÿ â íàäi¿ íà Áîæå
äîâãîòåðïiííÿ i ìèëîñåðäÿ.

Ãðiõîâi íå ñëiä  òðèìàòèñÿ  â
äóøi äîâãèé ÷àñ. Ñëiä íå-
âiäêëàäíî  ïiòè äî ñâÿùåíèêà, ïî-

êàÿòèñÿ i ïðè÷àñòèòèñÿ .
Ùî òàêå õèáíà ñïîâiäü? Öå õî-

ëîäíå, ôîðìàëüíå ïðèçíàííÿ ó
ñâî¿õ çàãàëüíèõ ãðiõàõ: “Áàòþø-
êî, ó âñüîìó ãðiøíà”. Öå —
âèìóøåíi âiäïîâiäi íà çàïèòàííÿ
ñâÿùåíèêà. Ãðiøèìî ìè ïîñòiéíî,
à  êà¿ìîñÿ  ðiäêî. Ãðiøèòè ëþ-
áèìî, à ïðèçíàâàòèñÿ ó ñâî¿õ
ãðiõàõ  ñîðîìèìîñÿ. Ãðiøèìî iç
çàäîâîëåííÿì,  à êàºìîñÿ  ïðè-
ìóñîâî. Ãðiøèìî  áàãàòî, à äî-
õîäèòü ñïðàâà äî ñïîâiäi, íiáè é
ñêàçàòè íå çíàºìî ïðî ùî: “Íå
çíàþ, áàòþøêà...”Ãðiõiâ ó íàñ âå-
ëèêèé òÿãàð, à ñëiç äëÿ ¿õ îìèò-
òÿ  ó íàñ íåìàº.

Îñü ÿê ãîâîðèòü ñâÿòèé Çëà-
òîóñò, â ÷îìó íàì ñëiä  êàÿòèñÿ.
Ïî-ïåðøå, — ó ñâî¿õ âëàñíèõ
ãðiõàõ. Ïî-äðóãå — ó ãðiõàõ, ó ÿêi
ìè âòÿãíóëè  áëèæíiõ íàøèõ ÷å-
ðåç  ñïîíóêàííÿ, ñïîêóñëèâèé
ïîãàíèé ïðèêëàä; ïî-òðåòº: â òèõ
äîáðèõ ñïðàâàõ, ÿêi  ìè  ìîãëè
çðîáèòè, àëå íå çðîáèëè; ïî-
÷åòâåðòå: â òèõ ïîãàíèõ ñïðàâàõ,
âiä ÿêèõ ìè íå âiäâåðíóëè
áëèæíiõ ñâî¿õ; ïî-ï’ÿòå — â òèõ
äîáðèõ ñïðàâàõ, ÿêi  ìè çðîáè-
ëè ç ãðiõîì íàïîëîâèíó.

Òàê â÷èòü íàñ  ñâÿòèé Iîàíí
Çëàòîóñò.

Ïðîòîiºðåé
Âàëåíòèí ÌÎÐÄÀÑÎÂ.

5. (Íä.) – Ñâiòëå Õðèñòîâå  Âîñêðåñiííÿ. Ïàñõà.
6. (Ïí.) – Âì÷. Ãåîðãiÿ Ïîáiäîíîñöÿ.Çàãàëüíèöÿ.
 8.(Ñð.) – Àïîñòîëà i ºâàíãåëiñòà  Ìàðêà. Êàñïåðiâñüêî¿
iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði.
10. (Ïò.) – Iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði “Æèâîíîñíûé Èñòî÷-
íèê”. Ïiñëÿ ëiòóðãi¿, çà çâè÷àºì, çäiéñíþºòüñÿ  ìàëå
îñâÿ÷åííÿ âîäè.
12. (Íä.) – Àíòèïàñõà. Àïîñòîëà Ôîìè. Ïðï.
Àìôiëîõiÿ Ïî÷à¿âñüêîãî.
13. (Ïí.) – Àïîñòîëà ßêîâà Çàâåäººâà. Ñâò. Iãíàòiÿ
Áðÿí÷àíiíîâà, ºï. Êàâêàçüêîãî i ×îðíîìîðñüêîãî. Ì÷.
Ìàêñèìà.
14. (Âò.) – Ðàäîíèöÿ. Ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ. Iêîíè
Áîæî¿ Ìàòåði “Íå÷àÿííàÿ  Ðàäîñòü”. Ïîìèíàííÿ  ïî-
ìåðëèõ âî¿íiâ (Ïåðåíîñèòüñÿ ç 9 òðàâíÿ).
16. (×ò.) – Ïðï. Ôåîäîñiÿ, iãóìåíà  Êèºâî-Ïå÷åðñüêî-
ãî.
 18. (Ñá.)  –  Âìö. Iðèíè. Iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði “Íåóïè-
âàåìàÿ ×àøà”.
 19. (Íä.) – Íåäiëÿ  ñâÿòèõ æiíîê-ìèðîíîñèöü: Ìàði¿
Ìàãäàëèíè, Ìàði¿ Êëåîïîâî¿, Ñàëîìi¿, Ìàðôè i Ìàði¿ ,
Ñóñàíè òà iíøèõ. Áëã. Òàìàðè, öàðèöi  Ãðóçèíñüêî¿.
ïðï. Iîâà Ïî÷à¿âñüêîãî.
21. (Âò.) – Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà ²îàííà Áîãîñëîâà.
22. (Ñð.) – Ïåðåíåñåííÿ  ìîùåé  ñâÿòèòåëÿ i ÷óäîòâîð-
öÿ Ìèêîëàÿ ç Ìið Ëiêiéñüêèõ.
24. (Ïò.) – Ðiâíîàïîñòîëüíèõ Ìåôîäiÿ  i Êèðèëà,
ó÷èòåëiâ  Ñëîâåíñüêèõ.
 26. (Íä.) – Íåäiëÿ ïðî ðîçñëàáëåíîãî.Ñîáîð  Êàðïà-
òîðóñüêèõ ñâÿòèõ.
29. (Ñð.) – Ïðåïîëîâiííÿ  Ï’ÿòèäåñÿòíèöi.
30. (×ò.) – Ïðàâ. Iîíè Îäåñüêîãî.

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ÒÐÀÂÍ² 2013 ð.

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

9 Òðàâíÿ – Äåíü Ïåðåìîãè.

ÄËß ×ÎÃÎ ÍÀ ÇÅÌËI  ÂIÉÍÈ?ÄËß ×ÎÃÎ ÍÀ ÇÅÌËI  ÂIÉÍÈ?ÄËß ×ÎÃÎ ÍÀ ÇÅÌËI  ÂIÉÍÈ?ÄËß ×ÎÃÎ ÍÀ ÇÅÌËI  ÂIÉÍÈ?ÄËß ×ÎÃÎ ÍÀ ÇÅÌËI  ÂIÉÍÈ?
 Âiéíè ïîêàçóþòü, ùî íàðîäè ùå äàëåêi âiä äóõà ºâàí-

ãåëüñüêîãî i íå óñâî¿ëè  éîãî ñîái, íå ââåëè  éîãî ó ñòîñóí-
êè  ìiæíàðîäíi. Âiéíà, îñîáëèâî  íàñòóïàþ÷à, ñâiä÷èòü ïðî
ÿçè÷íèöüêå íàïðàâëåííÿ íàðîäó, ïðî éîãî çåìíi  óñòðåì-
ëiííÿ.Òàêèì ÷èíîì, ãðiõè i ïðèñòðàñòi  ïiäòî÷óþòü, ÿê ÷åð-
â’ÿê, êîðåíi ñàìèõ öàðñòâ. I îñü äæåðåëî ¿õ ìàéáóòíüî¿
ñëàáêîñòi.

 Íåõàé æå çíàþòü âñi öàði i ïiääàíi, ùî íåìàº íà çåìëi
æîäíîãî íåïîðóøíîãî öàðñòâà, íå áóëî i íå áóäå! Âñi âîíè
ñòîÿòü i õèòàþòüñÿ, ðóéíóþòüñÿ i çíèêàþòü ïîäiáíî áàãà-
òüîì äðåâíiì äåðæàâàì. I  äîïîêè öàðñòâî ñòî¿òü òâåðäî,
äîïîêè òâåðäi ó íàðîäi âiðà i áëàãî÷åñòÿ,  à êîëè ñêîðî  çäî-
ëàëè éîãî áåçâið’ÿ i áåçìîðàëüíiñòü, òîäi íåâiäâîðîòíî âîíî
âïàäå.

 Ñâ. ïðâ. Iîàíí ÊÐÎÍØÒÀÄÒÑÜÊÈÉ.

ÓÂÀÃÀ! ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ
ÄÎ ÏÀËÎÌÍÈÖÜÊÎ¯ ÏÎ¯ÇÄÊÈ!
Ç 8 ëèïíÿ ö.ð. áóäå çäiéñíåíî ïàëîìíèöüêó àâòîáóñíó ïî¿çäêó

ç âiäâiäàííÿì ñâÿòèíü  Ïðàâîñëàâ’ÿ ó Ïî÷àºâi, Êèºâi, ×åðíiãîâi
(Óêðà¿íà)  òà ó Êàëóçi, Îïòèíié Ïóñòèíi, Øàìàðäèíî, Äèâåºâî
(ïðï. Ñåðàôèì Ñàðîâñüêèé), ó Ñåðãiºâîìó Ïîñàäi (ïðï. Ñåðãié
Ðàäîíåçüêèé), ó Áîãîëþáîâi, Ñåðïóõîâi (iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði “Íå-
óïèâàåìàÿ ×àøà”), Iâàíîâî, Âèøi (ñâò. Ôåîôàí Âèøåíñüêèé), Ñà-
íàêñàðàõ, 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 îêóíóòèñÿ ó öiëþùèõ
äæåðåëàõ.

Öiíè — äîñòóïíi ç ãàðàíòiºþ õàð÷óâàííÿ òà ïðîæèâàííÿ.

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

19ìàÿ – Ñâÿòûõ æåí-ìèðîíîñèö

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ
Ñëóæåíüå æåíùèíû – âåëèêîå ñëóæåíüå,
Åå ïðèçâàíüå ñë¸çû óòèðàòü,
Å¸ áåñöåííîå ïðåäíàçíà÷åíüå
Äëÿ âñåõ áûòü ñëîâíî ëþáÿùàÿ ìàòü.

Êîãäà ó÷åíèêè áåæàëè â ñòðàõå,
Ó÷èòåëþ ïîñëåäîâàòü áîÿñü,
Øëè äî Ãîëãîôû çà Õðèñòîì ñâÿòûå æåíû
Ñòðàäàíèé, êðåñòíîé ñìåðòè íå ñòðàøàñü.

Íå óñðàìèëèñü ìóê Åãî ïîçîðíûõ,
Ñìîòðÿ êàê Áîã ñòðàäàíèÿ òåðïåë,
Ïîäíîæèÿ êðåñòà íå îñòàâëÿÿ,
Èõ äóõ ëþáîâüþ ïëàìåííîé ãîðåë.

Ïîëíû ñåðäöà èõ áûëè ñîñòðàäàíüÿ,
Âåðíû è ïðåäàíû  îñòàëèñü äî êîíöà,
È ñî ðàçáîéíèêîì  áëàãîðàçóìíûì
Íå ïîòåðÿëè öàðñêîãî âåíöà.

Òàê æåíùèíû ëþáîãî âåêà
Æåëàþùèè çà Õðèñòîì èäòè,
Êàê ìèðîíîñèöû ñâÿòûå æåíû
Äîëæíû äåëàìè äîáðûìè öâåñòè.

Íå âðåìåííîé ãîðäèòüñÿ êðàñîòîþ,
È â ðîñêîøè áåñïå÷íî ïðåáûâàòü,
Ñåáÿ âîñïèòûâàÿ â ñòðàõå Áîæüåì,
Ñòàðàòüñÿ íèêîãî íå îñóæäàòü.

Íå áûòü ïðè÷èíîé äëÿ ïîðîêà è ðàçâðàòà,
È ëèêà Áîæüÿ áëàãîðîäñòâî ïîòåðÿòü,
Îáèä÷èêîâ ñâîèõ ïðîùàÿ,
Ñòàðàòüñÿ âñå ëþáîâüþ ïîêðûâàòü.

Ñëóæèòü èñòî÷íèêîì  äîáðà è ìèëîñåðäüÿ,
Ìîëèòâû  íåïðèñòàííîé è ñâÿòîé,
×òîá â Áîæèèõ î÷àõ öåíèòüñÿ,
Äóøè íåòëåííîé êðàñòîé.

Èíîêèíÿ Ê.,
Ìóêà÷åâñêèé ìîíàñòûðü.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555553 òðàâíÿ 2013 ð.

¹ 17 (969)¹ 17 (969)¹ 17 (969)¹ 17 (969)¹ 17 (969)

ñò.

Ìè çáèðàºìî êàì³ííÿ, à Áîã çáèðàº ñåðöÿ. (Þ. Ìåçåíêî).

Õðèñòîñ Âîñêðåñ!
Äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè! Â³òàþ âàñ òàêèìè çíàéîìèìè, òàêèìè, çäàâàëîñü á, ïðî-

ñòèìè ñëîâàìè… Òà ö³ ñëîâà – íå ëèøå òðàäèö³éíå â³òàííÿ ç³ ñâÿòîì Ïàñõè, íå
ò³ëüêè êîðîòêà ïðîïîâ³äü ïðî Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîäà ³ Ñïàñèòåëÿ íàøîãî ²³ñóñà Õðè-
ñòà, ö³ ñëîâà – îñíîâà íàøî¿ â³ðè, â íèõ – âñÿ ñóòü ªâàíãåë³ÿ, â íèõ – ñâ³ä÷åííÿ ïðî
íàéâèù³ äóõîâí³ ö³ííîñò³ Ïðàâîñëàâ’ÿ. Â öèõ ñëîâàõ êðèºòüñÿ ôóíäàìåíò íàøîãî
ñâ³òîãëÿäó ³ ö³ëþùà ñèëà â³ðè. Áåç Âîñêðåñëîãî Õðèñòà íåìàº õðèñòèÿíñòâà, íåìàº
ñïàñ³ííÿ, íàøå òèì÷àñîâå çåìíå æèòòÿ âòðà÷àº áóäü-ÿêèé ñåíñ.

Ï³ñëÿ Âåëèêî¿ Ï’ÿòíèö³ – íàéñòðàøí³øî¿ òðàãåä³¿ ëþäñòâà, àëå â òîé æå ÷àñ ³ ñëàâè
Áîæî¿, êîëè ëþäèíà ñòàëà ñóääåþ ëþáîâ³ Áîæî¿, êîëè ñìåðòíà ëþäèíà çàñóäèëà íà
ñìåðòü Áîãîëþäèíó, êîëè íåïðàâäà ³ îáìàí õîò³ëè îòðèìàòè ïåðåìîãó íàä ðîçï’ÿ-
òèì Õðèñòîì, – çàñ³ÿâ Äåíü ïåðåõîäó Áîãîëþäèíè Õðèñòà ç³ ñìåðò³ â æèòòÿ.

Õðèñòîñ ïîìåð ³ âîñêðåñ îäèí ðàç íàçàâæäè ³ çà âñ³õ, àëå ñèëà Âîñêðåñ³ííÿ, öåé
ïåðåõ³ä â³ä ðàáñòâà çëà äî ñâîáîäè äîáðà, ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ ïîâñÿê÷àñíî, â
êîíêðåòí³é ðåàë³¿ íàøîãî áóòòÿ, íàøîãî ùîäåííîãî æèòòÿ.

Ùå ðàç ³ ùå ðàç â³ä äóø³ â³òàþ Âàñ ç³ ñâÿòîì Ñâÿòî¿ Ïàñõè. Äîïîìîãà Âî³ñòèíó
Âîñêðåñëîãî Ãîñïîäà íåõàé ñóïðîâîäæóþòü Âàñ ó Âàøèõ òðóäàõ íà ñëàâó Õðèñòî-
âî¿ Öåðêâè.

Ç ëþáîâ’þ ó Õðèñò³ ÔÅÎÄÎÐ
Àðõ³ºïèñêîï Ìóêà÷³âñüêèé ³ Óæãîðîäñüêèé Ïàñõà Õðèñòîâà

2013 ð³ê, ì. Ìóêà÷åâî

Íàïåðåäîäí³ íàéá³ëüøîãî é íàéîñÿéí³øîãî ñâÿòà – ñâ³òëîãî Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ
äî êë³ðó ³ ïàñòâè çâåðíóâñÿ  ºïèñêîï, àïîñòîëüñüêèé àäì³í³ñòðàòîð Ìóêà÷³âñüêî¿ ãðåêî-
êàòîëèöüêî¿ ºïàðõ³¿ Ì³ëàí ØÀØ²Ê.

Àðõ³ïàñòèðü áàæàº äóõîâåíñòâó é â³ðíèêàì ïåðåáóâàòè â ðàäîñò³ é ï³äíîñèòè âäÿ÷íè-
ìè ìîëèòâàìè ñëàâó Âîñêðåñëîìó ç ìåðòâèõ ñïàñèòåëþ – Ãîñïîäó íàøîìó ²ñóñó Õðèñòó,
áëàãàòè Éîãî, ùîá äàðóâàâ íàøîìó íàðîäó òåðï³ííÿ, ìèð, áðàòåðñüêó ëþáîâ, çëàãîäó,
ãîòîâí³ñòü ó âàæêó õâèëèíó ïîäàòè îäèí îäíîìó ðóêó äîïîìîãè.

Âëàäèêà íàãàäàâ â³ðíèêàì, ùî ñòîð³÷÷ÿìè æèâå ó íàøîìó íàðîäîâ³ íåâìèðóùà é áëà-
ãîðîäíà òðàäèö³ÿ – ó Ñâ³òëèé âåëèêîäí³é òèæäåíü, ïî÷èíàþ÷è ç Äíÿ Ñâÿòî¿ Ïàñõè, òâîðè-
òè äîáðî òèì, õòî íà íüîãî ñïîä³âàºòüñÿ â³ä íàñ, íàéïåðøå ïåðåñòàð³ëèì, ñèðîòàì, îäèíî-
êèì, ³íâàë³äàì, âäîâèöÿì, íåì³÷íèì…, ùîá ³ âîíè  â³ä÷óëè ðàä³ñòü ³ ìèë³ñòü â³ä Âîñêðåñ-
ëîãî Ñïàñèòåëÿ.

Àðõ³ºðåé íàãîëîñèâ, ùî êîæíîìó õðèñòèÿíèíîâ³ ñë³ä ïàì’ÿòàòè é óñâ³äîìëþâàòè: Áîã
íåóñòàííî äáàº ïðî êîæíå Ñâîº ñòâîð³ííÿ, ï³êëóºòüñÿ ïðî êîæíó äåðæàâó, âñÿêèé íàðîä.
Ó Éîãî Ñâÿò³é âîë³ – äàðóâàòè íàì êðàùå çàìîæí³øå æèòòÿ. À ùîá âîíî íàñòàëî, òðåáà
óñ³ì íàì ÷åñíî é íåïåðåñòàííî ïðàöþâàòè íàòõíåííî, ïîñò³éíî çâåðòàòè äî Ãîñïîäà íàøî-
ãî ²ñóñà Õðèñòà ç ùèðîþ ìîëèòâîþ. Â³í óñå ÷óº ³ áà÷èòü – ³ ìè òâåðäî â³ðèìî â öå.
Ïðîâèä³ííÿì Ñâî¿ì ³ ìîãóòí³ñòþ ñâîºþ Ñïàñèòåëü ïîðÿòóº íàñ, ïîâåðíå ç äîðîãè òðóä-
íîù³â íà ñâ³òëèé øëÿõ áëàãîäàò³, ìèðó ³ äîáðà.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ! ÂÎ²ÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑ!

Âåëèêîäí³ â³òàííÿ àðõ³ºðå¿â!

Наші сердечні вітання з Великоднім святом – працівникам ВКП
«Мукачівський міськкоопторг», нашим дорогим ветеранам. Нехай
незгасаюче Пасхальне сяйво любові і примирення  стане для вас
джерелом подальшої життєвої наснаги і оптимізму. Хай Воскрес'
лий Спаситель наповнює любов’ю і добром ваші серця, дарує
здоров’я і радість. Хай завжди з вами буде Господнє благословен'
ня, віра, надія і християнська любов.

Михайло ПОПОВИЧ, директор ВКП «Мукачівський міськко�
опторг», заслужений працівник промисловості України,

Ольга БОЛДИЖАР, голова комітету профспілки

Щиро вітаємо зі Святою Пасхою усіх працівників обласної дитя'
чої лікарні. Наших шановних ветеранів. Здоров’я вам і вашим ро'
динам, щастя і благодаті від Воскреслого Спасителя. Хай життєві
труднощі й негаразди оминають ваші сім’ї, а з Великоднем у ваші
домівки увійдуть мир, щастя. достаток і Божа благодать. Радісних
вам Великодніх свят!

Єлизавета БІРОВ, головний лікар обласної дитячої
лікарні, заслужений лікар України,

Ольга ПАЛАМАРЧУК, голова профкому

У ці прекрасні Пасхальні дні сердечно вітаю вас, дорогі колеги –
працівники Мукачівської міської поліклініки, з радісним  святом
Воскресіння Христового, Великоднем! Нехай перебуває  Воскрес'
лий Спаситель  з вами, захищає  вас від бід, хвороб, нещасть і
щедро дарує вам здоров’я, радість, достаток, гаразди, душевний
мир і спокій.

Юрій ГОЛОВЧАК, заступник головного лікаря
Мукачівської ЦРЛ з поліклінічної роботи.

Усіх жителів Чинадієва, Синяка, Карпат, а найперше, наших
працьовитих, милих трудівниць Чинадіївської пекарні, дорогих
наших ветеранів  щиросердно вітаємо з радісним святом із свят –
Воскресінням Христовим. Бажаємо, щоб не тільки в Пасхальні дні,
а й завжди у ваших сім’ях торжествували радість, родинна благо'
дать, порозуміння, міцне здоров’я і заповіданий Спасителем мир.

Ганна КАПАЦ, Софія ТОВТИН

З нагоди світлого Христового Воскресіння шлемо наші най'
щиріші вітання рідному трудовому колективу й дорогим ветера'
нам. Бажаємо вам і вашим родинам  пасхальної радості, міцного
здоров’я, щастя, миру і благоденства в добрих ділах.

Петро ГУСЕНИЦЬ, начальник Мукачівського МРЕМ,
Сергій КОЗИЧКО, голова профкому

Христос Воскрес, – кажемо вам, дорогі трудівники сільського
господарства Мукачівщини! Щиро бажаємо, щоб Воскреслий
Спаситель нагородив ваші праведні труди рясним урожаєм, щоб
приніс у ваші домівки затишок, здоров’я, злагоду, мир, щастя, хри'
стиянську любов.

Софія МОЧКОШ, Марія РУСИНКО,
Герої Соціалістичної Праці

Свої найщиріші вітання з величним святом усіх християн – Вос'
кресінням Спасителя світу шлю нашим дорогим працівникам  ЗАТ
«Будівельне управління № 1», шановним ветеранам і всім буді'
вельникам міста й району. Хай Великдень принесе у ваші домівки
життєву снагу, спокій і благополуччя, наповнить ваші серця доб'
ром і милосердям.

Іван ДАНКАНИЧ, голова правління ЗАТ «Будівельне
управління №1», заслужений будівельник України

Від усього серця вітаю вас, дорогі працівників санаторію «Кар'
пати», наших любих відпочиваючих з радісним і світлим Христо'
вим Воскресінням. Нехай величний празник Пасхи Господньої
принесе у ваші домівки здоров’я, радість, спокій, щастя і Божу
благодать.

Іван КОШЕЛЯ, головний лікар санаторію «Карпати,
кандидат медичних наук, заслужений лікар України

Нехай перебуває Воскреслий Спаситель наш – Господь Ісус
Христос з вами й серед вас,  дорогі  лікарі, медичні сестри, вихова'
тельки і нянечки,  усі працівники обласного Будинку дитини, наші
шановані ветерани, і, особливо,  серед наших любих вихованців,
щедро нагородить вас здоров’ям, миром, злагодою, Божим бла'
гословенням на всі праведні труди.

Володимир БЕЙРЕШ, головний лікар
Обласного будинку дитини

Дорогих водіїв, слюсарів і всіх трудівників та наших дорогих па'
сажирів сердечно вітаю з Великоднем, Світлим Воскресінням Хри'
стовим! Нехай не згасне пасхальне свято миру, любові, а прощен'
ня стане для вас джерелом подальшої життєвої наснаги й оптим'
ізму. Здоров’я, щастя, добробуту вам і вашим сім’ям!

Олексій БАХТІН, голова асоціації перевізників Мукачева

Щиросердно вітаю з Пасхою Господньою дорогих працівників
ДП «Закарпатгеодезцентр», наших дорогих ветеранів. Нехай Вос'
креслий Господь наш – Ісус Христос щедро наділить вас здоров’'

ям, миром, достатком, щастям і своєю благословенною благо'
даттю.

Іван ПРОДАНЕЦЬ, директор
ДП «Закарпаттягеодезцентр»

Дорогі працівники  ТОВ «Гастроном «Мукачево», наші колеги з
ТОВ «ЛатУж», любі наші ветерани! Щиросердно вітаю вас і ваші
сім’ї з величним і радісним святом Пасхи Господньої! Хай Велик'
день стане джерелом вашого душевного відродження, а Воскрес'
лий спаситель дарує вам благодать, щастя,  здоров’я, успіхи й
благополуччя у всіх праведних ділах.

Надія КАПАЦ, директор ТОВ «Гастроном «Мукачево»

З світлим Христовим Воскресінням, з Пасхою Господньою вітаю
всіх шановних наших працівників і страхувальників міста й району.
Хай Спаситель світу благословить вас на довгий вік, дарує вам і
вашим дітям та онукам міцне здоров’я, душевний мир, добро й бла'
годать.

Георгій РУСИН,  директор Закарпатської обласної дирекції
Української пожежно�страхової компанії

Світло Воскресіння Христового нехай буде в серцях ваших ша'
новні працівники культури Мукачева, наші дорогі ветерани. Хай
благословенними Спасителем світу будуть ваші життєві дороги і
доля буде прихильною до вас. Щастя вам і благополуччя, здоро'
в’я і успіхів, творчого завзяття і світлої радості, злагоди й миру у
ваших душах, благополуччя в родинах!

Ольга СТАДНИК, голова міськкому
працівників культури

Святкування Пасхи Господньої, Воскресіння Ісуса Христа сим'
волізує відродження в душах людей добра, любові, миру, утверд'
ження в серцях віри, надії. Сердечно вітаю з Великоднем дорогих
працівників і ветеранів Товариства, наших добровільних помічників
і любих підопічних. Щастя, здоров’я, добробуту й милосердя від
оточуючих і милосердя від Спасителя!

Ірина МІЛЕС, голова Мукачівського міського Товариства
Червоного Хреста

З Великодніми святами, дорогі мої земляки, і всі культосвітні
працівники Мукачева й району. Від усієї душі щиро вітаю вас з
Пасхою Господньою, світлим Воскресінням Христовим. Хай Велик'
день стане могутнім джерелом дальшої життєвої наснаги, опти'
мізму, впевненості у світлих мріях і добрих ділах. Душевного вам
тепла, віри у кращий завтрашній день, без жодної хмаринки на
небосхилі вашого творчого життя!

Ольга ПРОКОП�ХАЛЯВКА, народна співачка

Від щирого серця вітаю з Великоднем, Пасхою Господньою до'
рогих працівників міських підприємств торгівлі, громадського хар'
чування і послуг, наших шановних ветеранів. Бажаю, щоб Воскре'
сіння Христове стало для вас джерелом подальшої наснаги, оп'
тимізму, впевненості у світлих намірах і добрих ділах. Здоров’я,
добра і Божої вам благодаті.

Магдалина ГУДАК, голова міськкому профспілки
 працівників і підприємств торгівлі,

громадського харчування  та послуг

Дорогих залізничників, наших улюблених ветеранів сердечно
вітаємо з Великоднем, світлим Воскресінням Христовим. Нехай у
ваших душах ніколи не згасне пасхальне світло миру, любові, а
прощення стане для вас джерелом оптимізму на всі добрі діла
благословенні Богом і людьми. Христос воскрес!

Юрій ШУТАК, начальник залізничної станції  Мукачево,
Антоніна ТОМЧУК, голова профспілкової організації

Дорогих ветеранів Великої Вітчизняної війни, членів міського
Товариства інвалідів війни і Збройних Сил України щиросердно

вітаю з світлим і радісним Воскресінням Христовим! Бажаю вам,
щоб Спаситель світу щедро обдарував вас міцним здоров’ям, бла'
гословив довгим віком, сподобив прожити на землі, яку ви захи'
щали й визволяли від фашизму ще довго'довго, і завжди перебу'
вали в радості, достатках і благополуччі.

Олександр МІШИН, голова міського товариства інвалідів
Великої Вітчизняної війни і Збройних Сил України,

гвардії полковник у відставці

Сердечно вітаю вас і ваші сім’ї з Пасхою Господньою. Бажаю,
щоб у ваші серця, у кожну родину увійшли радість, злагода, щастя,
наповнили вас міцним здоров’ям, душі миром, благодаттю. Не'
хай шана від оточуючих, милосердя Спасителя огорнуть любов’ю
і добром ваші серця.

Микола ЛІТКОВСЬКИЙ, голова ради Мукачівської міської
організації  Української  Спілки в’язнів –

жертв нацизму

Хай Великодня радість стане джерелом вашого духовного зве'
личення, нехай Спаситель світу щедро обдарує вас здоров’ям,
щастям, благополуччям, а ваші оселі наповнить добром, достат'
ком і Своєю святою, живильною благодаттю!

Михайло МАНИЧЕВ, голова Мукачівської міської гро�
мадської організації Західної групи  військ,

гвардії підполковник

Мої сердечні вітання з Святою Пасхою – дорогим правоохорон'
цям міста й району, нашим шановним ветеранам. У ці незабутні
дні бажаю вам і вашим родинам світлої пасхальної радості, міцно'
го здоров’я, щастя, миру і благоденства в добрих ділах. Нехай
Христове Воскресіння разом з урочистою молитвою увійде у ваші
домівки торжеством прекрасного та істинного.

Василь ШВЕНДА, начальник міськвідділу внутрішніх
справ, полковник міліції

Зі світлим святом Воскресіння Господнього вітаю вас і ваші сім’ї,
дорогі наші працівники і любі ветерани. Нехай Воскреслий Спа'
ситель наповнить ваші серця добром, милосердям, любов’ю,
зміцнить ваше здоров’я, дасть довгого і щасливого віку, а вашим
сім’ям наділить мир і благодать.

Іван РОСПОПА, начальник цеху телекомунікаційних
послуг № 7 Закарпатської філії ВАТ «Укртелеком»

У ці святкові пасхальні дні сердечно вітаю вас, дорогі працівни'
ки вузла поштового зв’язку, наші любі ветерани з Великоднем,
Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа! Нехай Спаситель,
окрім достатків, принесе у ваші домівки палку любов до ближньо'
го, мир, злагоду, здоров’я,  гаразди і Божу благодать на всі добрі
діла.

Тетяна ГОРДУБЕЙ, начальник Центру поштового зв’язку
№ 1 м. Мукачева

Шановні, милі працівниці Мукачівської швейної фабрики, наші
дорогі ветерани! Щиросердно вітаємо вас з радісним святом Вос'
кресіння Христового, Великоднем! Нехай Ісус Христос дарує вам
багато років щасливого життя, миру, сімейного затишку, здоров’я
та Божої благодаті!

Терезія ОБЕРТЮХ, директор
ТОВ «Мукачівська швейна фабрика»,

Світлана СОФІЛКАНИЧ, голова комітету профспілки

Прийміть найщиріші вітання з нагоди світлого Воскресіння Хри'
стового дорогі наші працівники, улюблені ветерани. Нехай Вели'
кодні свята  щедро несуть у ваші оселі пасхальні радість, злагоду,
мир, благодать, достаток, здоров’я, щастя, здійснення усіх мрій,
задумів і планів благословенних Господом.

Микола БАСАРАБ, директор ТОВ «БАЗИС»

Сердечно вітаю усіх  правоохоронців,  суддів, адвокатів, нотар'
іусів із світлим Христовим Воскресінням і Великоднем. Хай ваші
серця завжди будуть сповнені духовної радості, а Спаситель світу
подасть вам Свою благодатну допомогу в боротьбі із злочинні'
стю, зміцнить вас у здоров’ї, щасті, людській вдячності, сімейному
благополуччі.

Владислав ОЛЕГАШ, член Спілки адвокатів України

З світлим Христовим Воскресінням і Пасхою Господньою вітаю
рідний трудовий колектив. Бажаю вам, щоб не тільки у ці радісні
святкові дні, а й завжди у ваших сім’ях панували мир, злагода, доб'
ро, достатки, здоров’я, щастя. порозуміння й у всіх ділах супро'
воджувала вас Божа благодать.

Мирон    ДУБАНИЧ, директор ТзОВ «Аріадна»

Нехай перебуває Воскреслий Господь з вами й серед вас, до'
рогі працівники Мукачівської МРЕВ, наші любі ветерани, не тільки
в світлі й радісні Пасхальні дні, а й повсякчас. Хай спаситель світу
благословить вас на довгий вік, дарує вам і вашим сім’ям міцне
здоров’я, душевний мир, добро і благодать.

Владислав    ЧОРІ, начальник Мукачівської МРЕВ
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Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче, ніж 124 з
непрофільних конкурсних предметів та 140 балів з профільних конкурсних предметів, до участі у
конкурсному відборі не допускаються (крім випадків, коли кількість балів з одного з непрофільних
загальноосвітніх предметів  нижче 124 бали, за умови, що кількість балів з профільного загально�
освітнього предмета становить не нижче 170 балів).

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий
у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008,  2009, 2010, 2011,  2012 рік.

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

Прийом заяв і документів від вступників на основі повної
загальної  середньої освіти починається:
на денну форму навчання � 1 липня 2013р.
на заочну форму навчання  � 2 липня 2013 р.
Прийом документів закінчується:
Для  осіб, які мають проходити творчий конкурс
у  вищому навчальному закладі  –  20 липня 2013 р.
Для  осіб, які мають складати вступні випробування
у вищому навчальному закладі  –  20 липня 2013 р.
Для осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчий конкурс  у  вищому

навчальному закладі  –  31 липня 2013 р.

НА СТАРШІ КУРСИ (З НОРМАТИВНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАН�
НЯ)  ЗА ОСВІТНЬО�КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ

БАКАЛАВРА
Мукачівський державний університет приймає на такі напрями підготовки:
1. Туризм  (денна та заочна форми навчання)
2. Готельно�ресторанна справа  (денна форма навчання)
3. Маркетинг  (денна та заочна форми навчання)
4. Фінанси і кредит  (денна та заочна форми навчання)
5. Облік і аудит  (денна та заочна форми навчання)
6. Менеджмент  (денна та заочна форми навчання)
7. Технологія виробів легкої промисловості (денна та заочна форми навчання)
8. Інженерна механіка (денна форма навчання)
Конкурсним балом для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на другий (третій)

курс вважається середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста за умови вступу на
споріднений напрям підготовки, незалежно від джерел фінансування, форми та року закінчення
навчання.

Прийом заяв і документів проводиться з 2 липня 2013 р.
Прийом документів закінчується:
денну форму навчання  – 27 липня 2013 р.
заочну форму навчання –  31 липня 2013р.

НА 1�ий КУРС ЗА СКОРОЧЕНИМИ ТЕРМІНАМИ ПІДГО�
ТОВКИ  ЗА ОСВІТНЬО�КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ

БАКАЛАВРА
Мукачівський державний університет має право зараховувати на конкурсній основі осіб, які

здобули освітньо�кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на такі напрями підготовки:
1. Дошкільна освіта (денна та заочна форми навчання)
2. Початкова освіта (денна та заочна форми навчання)
3. Музичне мистецтво* (денна та заочна форми навчання)
Прийом на навчання за скороченими термінами підготовки за освітньо�кваліфікаційним рівнем

бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання результату фахового випробуван�
ня та середньоарифметичної оцінки з додатку до диплому молодшого спеціаліста за умови всту�
пу на споріднений напрям підготовки, незалежно від джерел фінансування, форми та року закі�
нчення навчання.

Прийом заяв і документів проводиться
з 2 липня 2013 р.
Прийом документів закінчується:
Для  осіб, які мають складати вступні фахові випробування
у вищому навчальному закладі  –  денну форму навчання 17 липня 2013 р. та заочну форму

навчання 31 липня 2013р.
Для осіб, які не складають вступних фахових випробувань
у  вищому навчальному закладі  –  денну форму навчання 27 липня 2013 р. та заочну форму

навчання 31 липня 2013р.

ЗА ОСВІТНЬО�КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ
 СПЕЦІАЛІСТА  ТА  МАГІСТРА

Мукачівський державний університет  здійснює прийом на денну та заочну форми навчання
на такі спеціальності:

1. Дошкільна освіта ( ОКР «Спеціаліст», «Магістр»)
2. Початкова освіта (ОКР «Спеціаліст», «Магістр»)
3. Музичне мистецтво*  (ОКР «Спеціаліст», «Магістр»)
4. Мова і література (англійська) * (ОКР «Спеціаліст»)
5. Практична психологія (ОКР «Спеціаліст», «Магістр»)
6. Фінанси і кредит (ОКР «Спеціаліст», «Магістр»)
7. Облік і аудит (ОКР «Спеціаліст», «Магістр»)
8. Маркетинг (ОКР «Спеціаліст», «Магістр»)
9. Менеджмент організацій і адміністрування (ОКР «Спеціаліст», «Магістр»)
10. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ОКР «Спеціаліст»)
11. Туризмознавство (ОКР «Спеціаліст», «Магістр»)
12. Готельна і ресторанна справа (ОКР «Спеціаліст» «Магістр» � денна форма навчання)
13. Конструювання та технології швейних виробів (ОКР «Спеціаліст», «Магістр»)
14. Проектування взуття та галантерейних виробів (ОКР «Спеціаліст», «Магістр»).
При прийомі на навчання для здобуття освітньо�кваліфікаційного рівня спеціаліста  конкурс�

ний бал обчислюється шляхом додавання результату фахового випробування та середньоариф�
метичної оцінки з додатку до диплома бакалавра, незалежно від джерел фінансування та форм
здобуття вищої освіти.

При прийомі на навчання для здобуття освітньо�кваліфікаційного рівня магістра конкурсний
бал обчислюється шляхом додавання результату фахового випробування, результату вступного
екзамену з іноземної мови  та середньоарифметичної оцінки з додатку до диплома бакалавра
(спеціаліста), незалежно від джерел фінансування та форм здобуття вищої освіти.

Прийом на навчання на основі здобутого освітньо�кваліфікаційного рівня спеціаліста за відпо�
відним напрямом підготовки здійснюється за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Прийом заяв і документів від вступників на основі базової та повної
вищої освіти на денну та заочну форми навчання проводиться
з 2 липня 2013 р.
Прийом документів закінчується:
Для денної форми навчання – 15 липня 2013 р. та
 заочної форми навчання – 31 липня 2013 р.
Для участі у конкурсному відборі до Мукачівського державного університету вступники по�

дають заяву в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником
особисто до приймальної комісії МДУ. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають
атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного
оцінювання з конкурсних предметів, які передбачені правилами прийому до Мукачівського
державного університету, та вступають на навчання для здобуття освітньо�кваліфікаційного
рівня бакалавра.

До заяви, поданої в паперовій формі,  вступник додає:
� документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо�кваліфікаційний) рівень,

на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
� сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі по�

вної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
� копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
� медичну довідку за формою 086�о або її копію;
� шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами

зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у
строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комі�
сією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

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

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального
закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів
без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

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

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

НА 1�Й КУРС  ЗА ОСВІТНЬО�КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ
БАКАЛАВРА

Мукачівський державний університет  здійснює прийом на такі напрями підготовки:
1. Дошкільна освіта (денна та заочна форми навчання)
2. Початкова освіта (денна та заочна форми навчання)
3. Музичне мистецтво*  (денна та заочна форми навчання)
4. Філологія*  (англійська) (денна та заочна форми навчання)
5. Практична психологія  (денна та заочна форми навчання)
6. Маркетинг  (денна та заочна форми навчання)
7. Фінанси і кредит  (денна та заочна форми навчання)
8. Облік і аудит  (денна та заочна форми навчання)
9. Менеджмент  (денна та заочна форми навчання)
10. Технологія виробів легкої промисловості (денна та заочна форми навчання)
11. Інженерна механіка (денна форма навчання)
12. Готельно�ресторанна справа  (денна та заочна форми навчання)
13. Туризм  (денна та заочна форми навчання)
Прийом на  денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

здійснюється за результатами сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кон�
курсних предметів:

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ліцензія АД № 034668 від 14.05.2012 р.)

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ
на  2013/ 2014  Н.Р.

Напрями підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра 

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

Дошкільна освіта 

 

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

Початкова освіта 
1. Українська мова та література (профільний) 

2. Математика 

3. Біологія або історія України 

Музичне мистецтво* 
1. Українська мова та література 

2. Історія України або світова література 

3. Творчий конкурс (профільний) 

Філологія* 
1. Українська мова та література 

2. Іноземна мова (англійська)  (профільний) 

3. Історія України або світова література 

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

3. Історія України або іноземна мова 
Маркетинг Фінанси і кредит 

Облік і аудит 

1. Українська мова та література 
2. Математика  (профільний) 
3. Історія України або географія 

Менеджмент 

1. Українська мова та література 

2. Математика  (профільний) 

3. Географія або іноземна мова 

Технологія виробів легкої 

промисловості 

1. Українська мова та література 

2. Математика  (профільний) 

3. Хімія або біологія 

Інженерна механіка 

1. Українська мова та література 

2. Математика  (профільний) 

3. Фізика або хімія 

Готельно-ресторанна справа 
1. Українська мова та література 

2. Іноземна мова  (профільний) 

3. Географія або математика 

Туризм 

1. Українська мова та література 

2. Географія  (профільний) 

3. Історія України або іноземна мова 

Детальну інформацію про особливості вступної  кампанії 2013 р. можна отримати на сайті МДУ – http://www.msu.edu.ua
Адреса приймальної комісії МДУ: м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26. Тел. (03131)2�11�09, 2�40�20

E�mail: info@msu.edu.ua,  pk@msu.edu.ua



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777773 òðàâíÿ 2013 ð.

¹ 17 (969)¹ 17 (969)¹ 17 (969)¹ 17 (969)¹ 17 (969)

ñò.

Æèòè ã³äíî íå çàáîðîíåíî í³êîìó. (Å. Ðîòòåðäàìñüêèé).

1.Осуська Марія Йосипівна – 1932 р.н.
2.Іванчо Ольга Іванівна – 1932 р.н.
3. Дряшкаба Василь Михайлович –1927 р.н.
4.Купинка Михайло Іванович – 1932 р.н.
5. Кузнецова Аврелія Янівна – 1931 р.н.
6. Кравчук Ольга Василівна – 1949 р.н.
7.Кисельов Борис Петрович –1936 р.н.
8.Горячев Олександр Васильович – 1954 р.н.
9. Бавикіна Надія Миколаївна – 1946 р.н.
10. Човбан Михайло Іванович –1936 р.н.
11.Пава Маргарита Йосипівна –1925 р.н.
12.Калій Микола Юлійович – 1955 р.н.
13.Новіков Олександр Анатолійович–1951 р.н.
14. Фека Олександр Миколайович –1975 р.н.
15.Більце Михайло Васильович – 1943 р.н.
16.Томшиц Людвіг Людвігович –1945 р.н.

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

з 22.04.2013 р.  по  28.04.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
12 травня на стадіоні
с. Лалова відбудеться

 традиційна
обласна  виставка собак

 мисливських порід.
Запрошуються

всі бажаючі.
Початок  о 10.00.

Попередня реєстрація собак  до 1 травня.
Звертатися 0662909598 (Петро).

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!
4 òðàâíÿ òà 5 òðàâíÿ ñâÿòêóâàòèìóòü ñâî¿ äí³ íàðîä-

æåííÿ àêòèâ³ñòè âîëîíòåðñüêîãî îñåðåäêó
ÊÀÏÀÖ Ëþáîâ Ñòàí³ñëàâ³âíà

òà
ÏÔÀÉÔÅÐ Þë³ÿ Âàñèë³âíà
Â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî ¿õ ³ç ÷óäîâèì ñâÿ-

òîì, ùèðîñåðäå÷íî áàæàºìî ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ,âåñíÿíîãî íàñòðîþ.
Õàé êîæíà ìèòü áóäå ïîâíà íàä³¿ ³ õàé ïîùà-
ñòèòü çä³éñíèòè âñ³ ìð³¿.

Ç ïîâàãîþ ²ðèíà ÔÀÐÈÍÈ×, ãîëîâà ì³ñüêî¿ ðàäè
îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè.

� старшого викладача кафедри психології та методики
дошкільної освіти – 5 чол.;

� старшого викладача кафедри суспільних дисциплін
– 1 чол.;

� старшого викладача кафедри туризму і рекреації –
1 чол.;

� старшого викладача кафедри англійської філології та
методики викладання іноземних мов – 2 чол.;

� провідного концертмейстера кафедри педагогіки му�
зичної освіти та виконавського мистецтва – 1 чол.;

� старшого викладача кафедри педагогіки музичної ос�
віти та виконавського мистецтва – 3 чол.;

� старшого викладача кафедри музично�теоретичних
дисциплін –1 чол.;

� старшого викладача кафедри легкої промисловості –
9 чол.;

� старшого викладача кафедри інженерно�технічних

Мукачівський державний університет

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
 на заміщення вакантних посад професорськоKвикладацького складу:

дисциплін та інформаційних технологій – 3 чол.;
� старшого викладача кафедри педагогіки та методи�

ки початкової освіти – 3 чол.;
� доцента кафедри філологічних дисциплін – 1 чол.;

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які
мають вчене звання, науковий ступінь, стаж науково –
педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III�IV
рівнів акредитації не менше 5 років.

Термін подання заяв – протягом місяця з дня опубK
лікування оголошення.

Заяви про участь у конкурсі та матеріали про претен�
дентів (заява на ім’я ректора, особовий листок з обліку
кадрів, автобіографія, документи про освіту, науковий
ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів,
публікацій та документи, що підтверджують стаж науково
– педагогічної роботи) подавати до   відділу кадрів МДУ.

Документи подаються за адресою:
89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26, відділ кадрів, тел. (03131) 2K11K09.

Ó ïåðåääåíü ñâÿòà Âåëèêî¿ Ïå-
ðåìîãè ïîëóäåíü â³êó çóñòð³÷àº
íàøà äîðîãà Äîíüêà, äîáðà, äáàé-
ëèâà, ïîðÿäíà Äðóæèíà, òóðáî-
òëèâà, òåðïëÿ÷à Ìàìî÷êà, í³æíà,
ëàñêàâà Áàáóñÿ, òàëàíîâèòà, ïðè-
â³òíà, çíàþ÷à Â÷èòåëüêà, çàâ³äó-
þ÷à íàâ÷àëüíîþ ÷àñòèíîþ ÇÎØ
¹ 20, âèìîãëèâà áåðåãèíÿ
øê³ëüíèõ ìàòåìàòè÷íèõ äèñ-
öèïë³í, ÷àð³âíà, ìóäðà æ³íêà âè-
ñîêèõ ïîìèñë³â, áàãàòî¿ ³ ïîåòè÷-
íî¿ äóø³, óì³ëà íàñòàâíèöÿ, ÿêà
çóì³ëà çáåðåãòè ùèð³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü äî íîâîãî ³
äóøåâíó ÷èñòîòó

Ìàð’ÿíà Âàñèë³âíà ßÐÎÂ.
Â³òàþ÷è çîëîòó þâ³ëÿðêó â³äì³÷àºìî, ùî âñå òåïëî

ñâîãî ãàðÿ÷îãî ñåðöÿ Âîíà âæå òðè äåñÿòêè ë³ò â³ääàº
ä³òÿì. Âè,  äîðîãà þâ³ëÿðêî, òóðáóºòåñü, ùîá êîæíà äè-
òèíà ó Âàø³é ð³äí³é øêîë³ ïî÷óâàëàñü â³ëüíî é
çàõèùåíî, ÿêíàéïîâí³øå ðîçêðèâàëà ñâî¿
çä³áíîñò³, ñòàëà îñîáèñò³ñòþ. Òîæ õàé ïðèìíî-
æèòüñÿ òâîðåíå Âàìè äîáðî, à Âàø³ ïåäà-
ãîã³÷í³ ³äå¿ çíàõîäÿòü ðåàëüíå âò³ëåííÿ.
Òâîð÷îãî Âàì  íåñïîêîþ, ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ ³ ñíàãè äëÿ çä³éñíåííÿ âñüîãî çà-
äóìàíîãî, ùåäðî¿ äîë³, áëàãîñëîâåííÿ
Âîñêðåñëîãî Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðè-
ñòà íà âñ³ äîáð³ ä³ëà, ëþáîâ³ â³ä ð³äíèõ ³
îòî÷óþ÷èõ, ùàñòÿ, äîâãîãî â³êó, çàòèøêó
òà ðàäîñò³ ó ð³äíîìó äîì³!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ìàìà, ÷îëîâ³ê äîíüêà
Òåòÿíà, ñèí Îëåêñàíäð, çÿòü Ðîìàí, íåâ³ñòêà Àëëà,

îíó÷îê Ñàøêî, âóéêî Âàñèëü ³ç Ãîðáêà,
âäÿ÷í³ ó÷í³, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
 Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àº ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåéíèé

Äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð³âíà æ³íêà, òàëàíîâèòèé ïåäà-
ãîã – äîöåíò êàôåäðè ô³íàíñîâî¿ àíàë³òèêè, êîíòðî-
ëþ òà ïðîãíîçóâàííÿ

ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ Ñâ³òëàíà Âàñèë³âíà.
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå! Ñåðäå÷íî â³òàºìî âàñ ç Äíåì

íàðîäæåííÿ!
Íåõàé êîæåí äåíü áóäå îñÿÿíèé âèñîêèì çëåòîì

äóø³, à äîáðå ñàìîïî÷óòòÿ ³ ãàðíèé
íàñòð³é ñòàíóòü çàïîðóêîþ Âàøîãî ïðî-
öâ³òàííÿ. Â³ä äóø³ áàæàºìî Âàì ðîäèí-
íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿,
æèòòºâîãî îïòèì³çìó, çä³éñíåííÿ
óñ³õ íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é ³ íàì³÷å-
íèõ çàäóì³â.

Ìèðó, çëàãîäè, øàíè, ëþáîâ³ òà äî-
ñòàòêó Âàì òà Âàø³é ðîäèí³!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,  êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

Êðàñèâó, ìóäðó, æèòòºðàä³ñíó, ùèðó ñåðöåì, ÷óé-
íó äóøåþ, òîâàðèñüêó,  ðîáîòÿùó, ïîðÿäíó òà ÷àð³â-
íó, êîëèøíþ ñï³âðîá³òíèöþ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äðóêàðí³

Îëüãó Ìèõàéë³âí³ ØÅÏÓ
â³ä óñ³º¿ äóø³  â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåí-
íÿ! Ïðèéì³òü, äîðîãà þâ³ëÿð î÷êî, â³òàííÿ íàø³ íàé-
êðàù³, â³íîê ðÿñíèõ ïîáàæàíü, äå êîæíà êâ³òêà ùàñ-
òÿì çâåòüñÿ, õàé âñå â æèòò³ Âàì óäàºòüñÿ. Çäîðîâ’ÿ
Âàì, ëþáîâ³ é ãàðàçä³â. Õàé ó æèòò³ âàø³ì ùàñòÿ
êâ³òóº âåñíÿíî-³ñêðèñòèì ðîçìàºì, Âîñêðåñëèé Ñïà-
ñèòåëü õàé ðàä³ñòü äàðóº ³ çäîðîâ’ÿ ì³öíå
ïîñèëàº ùîäíÿ. Õàé ë³ê ðîêàì âåäóòü
çîçóë³ ùå äîâãî-äîâãî íà çåìë³. Ùîá
â ìèðíîìó íåá³ Âàì ñîíöå âñì³õà-
ëîñü, ùîá ïîìèñëè äîáð³ ³ ïëàíè
çáóëèñü, ùîá ïðèÿçíü ³ ùàñòÿ  çàâ-
æäè ó Âàø³é âåñåë³é óñì³øö³ öâ³ëè ³
â äîáð³ì çäîðîâ’¿ Âè  ùå ìíîãàÿ ³
áëàãàÿ ë³ò ïðîæèëè!

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

МІЛІЦІЯ ЗАКЛИКАЄ МУКАЧІВЦІВ
ЗДАВАТИ НЕЛЕГАЛЬНУ ЗБРОЮ
У період з 1 по 31 травня 2013 року на території об�

ласті буде проведено місячник добровільної здачі зброї,
боєприпасів та вибухових речовин.

Основна мета проведення місячника— не лише вилу�
чення в населення незареєстрованих «стволів» і боєп�
рипасів, але й офіційна реєстрація зброї на громадян,
котрі добровільно здають її у встановленому законом
порядку.

Отож, шановні жителі м.Мукачева та Мукачівського
району! Якщо ви маєте незареєстровану вогнепальну
зброю, але хочете жити у злагоді із Законом, то в період
проведення місячника добровільної здачі зброї вам слід
звернутися з відповідною заявою до міліції. Працівни�
ки дозвільної системи нададуть вам кваліфіковану кон�
сультацію, допоможуть у легалізації зброї. За довідка�
ми звертатися до старшого інспектора дозвільної сис�
теми Мукачівського МВ УМВС  майора міліції Ю. Ю.
Когута, за адресою   м.Мукачево, вул.Маргітича, 48, каб.
№ 6

Євгенія КРАСИЛИНЕЦЬ, Мукачівський МВ УМВС

Êðàñèâó, ðîçóìíó,  ìèëó, ùèðó,
äîáðîçè÷ëèâó, åíåðã³éíó ³ äóæå
ïðàöüîâèòó, çíàþ÷ó, òàëàíîâèòó,
ìèëîñåðäíó æ³íêó,  âèñîêîîáäàðî-
âàíó ë³êàðêó-òåðàïåâòà Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ÖÐË,  ïðîôåñ³îíàëà ç âåëèêî¿
ë³òåðè, â³ðíó ÷åñò³ é ñëîâó, òóðáî-
òëèâó Ìàìî÷êó, ùåäðó íà äîáðî ³
ëàñêó Áàáóñþ, äîáðîçè÷ëèâó Êóìó,
áåðåãèíþ ñ³ìåéíîãî âîãíèùà

Ìàðãàðèòó Âàñèë³âíó ÊÓÐÓÖ
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ³ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ, ùî
ñèìâîë³çóº ïîì³ðêîâàíó ìóäð³ñòü. Íåõàé öâ³òóòü ï³ä òðàâ-
íåâèì íåáîì ñèíüîîêèì ùå äîâãî-äîâãî Âàø³ þâ³ëå¿ é
áóäí³, à òèõà ðàä³ñòü ÷èñòà ³ âèñîêà ùîäåííî
õàé äî õàòè çàâåðòà. Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ, ëþ-
áîâ³, äîáðîòè ³ ùàñòÿ ïîâíèé ä³ì, íåõàé ó
ñåðö³ ðîçêîøóº ëàñêàâå ë³òî, ï³ä ìèðíèì
íåáîì ³ ñîíöåì çîëîòèì. Õàé ïîñò³éíèé
óñï³õ, ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê ñèïëþòüñÿ, íå-
ìîâ âèøíåâèé öâ³ò. Õàé Âàø æèòòºâèé
äîñâ³ä òâîðèòü ç áóäí³â ñâÿòî, à Âîñ-
êðåñëèé Ãîñïîäü íàø – ²ñóñ Õðèñòîñ
äàðóº Âàì ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³òà.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äîíüêà Àííî÷êà, çÿòü Â³êòîð,
îíóêè Íåíñ³êà, Åä³ê, ñåñòðà Ãàííà, áðàòè Òîìàø, Ïåò-
ðî ç ðîäèíàìè, ñ³ì’¿ Áåéðåø, Çàðåâà, Âàéäàô³, Ïåò-
ðóñü, Åëåíåê,  êîëåãè ïî ðîáîò³, ð³äí³, äðóç³…

ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ!

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!



     Продається  2�поверх.  будинок в
смт. Чинадієво по вул. Духновича.
15 сот землі, всі комунікації, виног�
радник, фруктові дерева. Ціна 35
000 у.о. (торг).    Тел.: 099 771 94 55.

     Продается 3�єтажній котедж
общ. площадью 450 кв. м. , распо�
ложенный в г. Хусте на приватизи�
рованном земельном участе пл. 10
соток. Имеются все комунальные
коммуникации. Цена договорная.
Обращ. 099�37�72542.

     В селі Обава на центральній вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову. Довідки
тел.: 095�840�40�13.
     Продається в Мукачеві (в районі

пивзаводу)  будинок цегляний з усіма
комунальними зручностями і госпо�
дарськими будівлями з загальною зе�
мельною ділянкою 10 сотин. Зверта�
тися 3�64�40, 050�523�08�50.
     Продається двохкімнатний буди�

нок  з присадибною ділянкою в с. Коль�
чино. Тел.: 7�10�32.
     Продається недобудований  2�по�

верховий будинок (156 кв. м) у смт.
Кольчино по вул. Шелестівській. Із зе�
мельною ділянкою 20 сотин, виноград�
ник, сад. Стартова ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     На 777�му кілометрі Міжнарод�
ної траси Київ�Ужгород, в 3�х км.від
Мукачева, 500 метрів від траси, у
Старому Давидкові�на сонячній сто�
роні за 300 метрів від р. Латориці
продається  дворогосподарство на
20�ти сотках  землі. Для ведення
селянського господарства  поряд є
ще 30 сотин землі. В будівлях, при�
датних для проживання є три окремі
кімнати, 2 кухні, кладовка, ванна,
веранда. Є всі комунальні зручності,
а  також є погреб, добротна піч на
дровах, повноводний колодязь, га�
раж, хлів, виноградник (ловгош), ве�
ликий  сад, город. Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну 1 �
або 2�кімнатну квартиру  в Мукачеві.

 Зверт. 050�1717572.

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

вий будинок в урочищi Ловачка;
0,03 га приватизованої дiлянки, ви�
ноградник, фруктовий сад.

  Т.: 050�6714841.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки.

Тел. 050�5530508.
     Продається земельна ділянка  пл.

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

 Зверт. 095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

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

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.
     дачна ділянка на "Ловачці" у за�

водському кооперативі, 5,5 сотин
землі, 20 дерев, недобудований
підвал, недалеко від автобусної зупин�
ки. Ціна договірна.

Тел. 2�34�80, 066�7679935.
     Продається земельна ділянка з

дачним будинком  в районі урочища
"Ловачка" (поряд з пекарнею). Ціна
договірна . Звертатися тел.. 2�32�95,
0�95�8413436.

     Продається  мікровавтобус “Га�
зель” (бензин) 2006 р.в., білого ко�
льору, на ходу. Ціна 2000 у.о. (Мож�
лива розстрочка).  Тел.: 050 260 84
51, 050 691 62 83.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року
випуску, зеленого кольору. Двигун, хо�
дова після капремонту.Т.066�
3550477.

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

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

  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-ê³ìí. êâàðòèðà
íîâîãî ïëàíóâàííÿ, 39 êâ ì. íà âóë.
Ðóñüê³é íà 4-ìó ïîâåðñ³ 5-ïîâåðõî-
âîãî áóäèíêó. Ï³äãîòîâëåíà äî ºâðî-
ðåìîíòó. Çâåðò. 0660242524.
     Продається  дешево 1�кімнатна

квартира (5х6 м.), кухня, сарай, огород
в Берегові на вул. І. Франка, 59�4 «А»
(біля кінотеатру, недалеко від басей�
ну. Подробиці –по телефону 097�
7383936, 066�0561825.
     Квартира 1,5 кімнати в центр.

Дворова система в  центральній час�
тині міста, огороджено металевою
огорожею.

Звертатися 2�34�80, 066�7679935.

     Продається 2�кімнатна кварти�
ра  50 в. м. на 5�му поверсі 9�повер�
хового будинку  в районі педінсти�
туту.  Вікна – на тиху зелену зону.
В квартирі – паркет, кахель, домо�
фон. Ціна 26 тис. у.о.

Дзвонити 099 946 37 90

      Продається  2�кімн. квартира  у
цегляному будинку на 3�му поверсі,
космет. Ремонт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на

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

     Продається 2�кімн . кварти�
ра  (58 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.

Зверт. 095�4604332,
0954751346.

     продається КВАРТИРА  160 кв. м. у
самому центрі міста . чеський будинок
з євроремонтом. Зверт. 095�3506694.
     Продається  2�кімнатна квартира

в Мукачеві  на вул. Одеській, 4�й, 2 по�
верх 4�поверхового будинку. Дах над�
ійно критий. Автономне опалення, ме�
талопластикові вікна і нові двері.
Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.
     Продаю (без посередників) 2�

кімнатну квартиру на вул. Рос�
вигівській�18. 6�й поверх 9�поверхівки,
52 кв. м. Стан – нормальний, автоном�
не опалення, омофон, кабельне ТБ .
Стартова ціна 26 тис. у. о. Звертатися:
5�33�72.066�355�04�95.

     Продається або розмінюєть�
ся на 2�х кімнатну квартиру  бу�
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га, госпо�
дарськi будiвлi, сад.
Зверт. по тел. 096 442 17 35.

     3�кімн. квартира (50 кв.м) на 5�му
поверсі  на вул. Сеченова. Автономне
опалення. Ціна договірна. Звонити
095�3552378, 095�5672745.
     Продається будинок в с. Лісарня з

господарськими прибудовами і зе�
мельна ділянка 46 сотин. Сад, виног�
радник.Ціна за домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається особняк 10 м на 10 м,

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

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

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

гаражем та господарськими прибудо�
вами в  Нижньому Коропці по вул. Горь�
кого, 25 сотин землі, всі комунікації.
Зверт. 095�3376450 (Оксана).

     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.

     ВЕЛОТРЕНАЖЕР.  Звертатися за
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  4�секційний котел для

опалення будинку (на дровах) (23 RdN)
200�250 кв.м. чеського виробництва
марки VIADRUS.  Тел. 095�8644642.

     Здається в оренду частково
умебльована 2�кімнатна квартира
з автономним опаленням  в Росви�
гові. Тел. 0502650432.
     Здається в найм 1�кімн. квар�

тира в чеському будинку по вул.
Окружній, частково мебльована на
тривалий термін. т.: 050 764 87 57.

     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 кольоровий телевізор

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

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.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

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.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

     Продаються кімнатні квіти  «Тещин
язик»  висотою 1 метр. Тел. 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.

Продаються кімнатні квіти
"тещин  язик" висотою
до 1 метра. Тел. 3�54�96.

 Допоможемо Вам вигідно зняти
або здати в оренду квартиру в Му�
качеві. Тел. 066�0728915

 Здам у найм  2�кімн. квартиру  умеб�
льовану  у районі Окружної.  Тел. 063�
2053705, 063�1747370, 066�402836.
     ВИНАЙМУ на тривалий час не меб�

льовану квартиру з 2�3�х кімнат. Або
будинок в Мукачеві.

Зверт. 0507140729.

     КУПЛЮ старий патіфон,
грамофон  в робочому стані.

Тел. 0505886199.

     На ваше замовлення – ви�
шивки «хрестиком», в’язання   і
макраме.  Тел. 099�37�55221.

      Розпродую домашню бібліоте�
ку — книги різноманітних авторів і
тематики. Звертт 0955983851

     Продаються магазини у Мукачеві
на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     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  торго�

ву площу у магазині «Універсам�Тарту»
на вул. Данченко,2� а у Росвигові.
Зверт.: 050�5530508

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
офіціанти, повар, піцеолог

з досвідом роботи.
Зверт. 095 566 94 29

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

     Продається ГАЗ 2410 (1990
р.в.), центр. замок, си гналізація,
титанові диски, музика, DVD, салон
3110, 5�ступ. коробка, карбюратор
“пяторочный”, розхід палива 9�10
л, бежевий металік. Т.:0506751979
     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
     ПРОДАЄТЬСЯ  автомобіль

"Форд�Скорпіо" 1990 р.в., об'єм
2,4, інж.  Американ. оцинк. кузов.–
газ�бензин.  098�1508076.

Работа в Крыму
(Алушта, Ялта, Судак) у моря,
нужны: повара, официанты,
бармены, горничные. Зарплата
от 150 грн. (день до 300грн.)день
+ чай. Проживание предостав�
ляется! СРОЧНО! Тел: 066 539 81
48; 063 405 65 85 Андрей.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
офіціанти в комплекс

відпочинку, бармени, кухарі
Звертатися 050�372�11�99.

Б’ЄМО ПОМПИ
Тел 095�1804148;

3�73�75

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів, опікунок, робіт�
ників на сільське господарство.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
реєстрації в консульстві.

Ліцензія МПСП № АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеї, 2.

Тел. 0975500127,
0501357373

ПАТ «Мукачівському  заводу
ЗБВіК» терміново

потрібен на роботу
ДОСВІДЧЕНИЙ ТОКАР

За довідками звератися  на
адресу м.Мукачево, вул. Духнови�

ча, 105. Тел. 2�15�85.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

РЕСТОРАН ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

Кухаря�мангальщика, офіціанта,
прибиральницю.

Тел. 0992423969.

     Візьму в оренду  офісне при�
міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.

Ракушник кримський, прямі
поставки з кар’єру. Утеплю�
вач  з морських водорослів
«канка».

Тел. 097�6833007.

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ!
Офіс�менерджер (помічник

керівника). Можна без досвіду.
Люди, що легко навчаються.

Можна гнучкий графік або ча�
сткова зайнятість. Вимоги: во�
лодіння ПК, чесність, комуніка�
бельність.

Тел. 0956140068.

Потрібні на роботу –
бригада спеціалістів  по комп�
лексному євроремонту при�
міщень та будівництву з «0».

Тел.:095�6140068.

     Продаються виробничі й офісні
приміщення, а також обладнання по
обробці  природного каменю  (для
виготовлення пам’ятників і т.д.)

Тел. 095�1912128.

Не викидайте зайві речі!
Традиційно закарпатські господині перед Пасхою наводять лад у домівках, при�

бирають, перебирають непотрібні їм речі, дитячі іграшки, предмети інтер‘єру. Інко�
ли просто шкода викинути на смітник цілком пристойний одяг, який вже вийшов з
моди або став замалим чи завеликим та позбутися речей, якими вже не користу�
ються в господарстві, адже на них колись були витрачені тяжко зароблені сімейні
кошти, а зараз вони просто займають місце в оселях.

Подаруйте вашим старим речам нове життя та зробіть гарний христи янський
вчинок! Багато закарпатських сімей , в силу свого соціального становища, не мо�
жуть собі дозволити придбати навіть найнеобхідніше, тож будуть раді вашій допо�
мозі!

Вже другий рік поспіль в Мукачеві відбудеться акція „Золоте серце” по збору гуманітарної допомоги
для багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, дітей з неблагополучних сімей. Ця програма
розрахована не лише на неповнолітніх дітей, а і на членів всієї родини, оскільки це дає можливість
зекономити таким сім‘ям кошти на харчування.

Тож, якщо бажаєте зробити добрий благодійний вчинок, звертайтеся
 за телефоном:  096�432�67�99 або привозьте речі за адресою: м. Мукачево,

вул. Берегівська об‘їзна, 27/ 2.
 З вдячністю за Вашу щиросердність, Дворниченко Світлана.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
робітники  для збору

урожаю на полях України.
Звертатися: 096 917 18 80
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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!
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     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

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

ВІКНА з металопрофілю WDS, KBE,  розсувні
для  балконів. Знижки  до 40%, натяжні стелі

(Франція), вагонка дерев’яна.
Звертатися 098�4956333,

Рембудсервіс, вул. Я.Мудрого, 82, оф. 9.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛО�ПРОФІЛЬ (Німеч�
чина), 55�57 грн./метр. Цегла будівельна обли�
цювальна, шифер  8�хвильовий, пінопласт, це�
мент.Тел. 097�9249555, Рембудсервіс,

вул Я. Мудрого, 82 . оф. 9.

ЄВРОРЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ під ключ.,
будівництво котеджів від "нуля".

Дахові  і фасадні роботи. Гарантія якості.
Тел. 095 6140068. Можливо по перерахунку.

Рембудсервіс, вул Яр. Мудрого, 82, оф. 9.

БРИГАДА СПЕЦІАЛІСТІВ ЯКІСНО ВИКОНАЄ
КОМПЛЕКСНІ РОБОТИ ПО ЄВРОРЕМОНТУ

квартир, будівельні роботи будь�якої складності.
Дахові й фасадні роботи. Гарантія якості.

Тел. 098�150�80�76.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

17 (969)17 (969)17 (969)17 (969)17 (969)
 10 10 10 10 10 3 òðàâíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Êàðìàí – êîëûáåëü ïîáóæäåíèé è ìîãèëà ñîâåñòè. (À. Áèðñ).Êàðìàí – êîëûáåëü ïîáóæäåíèé è ìîãèëà ñîâåñòè. (À. Áèðñ).Êàðìàí – êîëûáåëü ïîáóæäåíèé è ìîãèëà ñîâåñòè. (À. Áèðñ).Êàðìàí – êîëûáåëü ïîáóæäåíèé è ìîãèëà ñîâåñòè. (À. Áèðñ).Êàðìàí – êîëûáåëü ïîáóæäåíèé è ìîãèëà ñîâåñòè. (À. Áèðñ).

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

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 6 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.10 Õ/ô "Ôðîíò çà ë³í³ºþ ôðîíòó".
2 ñ. 09.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.40
Áåç öåíçóðè. 10.05 Ò/ñ "Ìàðóñÿ.
Âèïðîáóâàííÿ". 12.30 Õ/ô "Ìàøåíü-
êà". 13.45 Â³êíî â Àìåðèêó. 14.15
"Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì.
15.25 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 15.40 Õ/ô
"Äîâãà äîðîãà â äþíàõ" 1, 2ñ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35
Ïðî ãîëîâíå. 18.55 Ì.Ãíàòþê "×àñ
ð³êîþ ïëèâå". 19.20 Îñòàííº ïîïå-
ðåäæåííÿ. 19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Âåëèêèé Äåíü
Ïåðåìîãè". 22.20 Ä/ô "Êè¿âñüê³
äîòè". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.10 Õ/ô "Ôðîíò çà ë³í³ºþ
ôðîíòó". 2 ñ. 00.50 Êëóá ãóìîðó.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.35 Ä/ô "Áëàãîñëîâåííà". 02.20
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.20 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà "Ñâÿòêîâà Âåëèêîäíÿ".

Êàíàë «1+1»
06.10, 19.30, 04.00 "ÒÑÍ". 06.45,
07.50, 04.35, 05.25 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè øîó-á³çíåñó". 08.55 Õ/ô
"Íåêåðîâàíèé" (1). 10.55 Õ/ô "Ëþ-
áîâ ³ ãîëóáè" (1). 13.10 Õ/ô "Êîãäà
çàöâåòåò áàãóëüíèê". 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
20.00 Õ/ô "Äæåíòëüìåíè, óäà÷³!"
(1). 22.15 Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà"
(1). 00.20 Õ/ô "Next. Íàñòóïíèé".

IÍÒÅÐ
05.00 Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí". 07.30,
09.10 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ".
09.00, 12.00 Íîâèíè. 10.20, 12.10
Ò/ñ "Ó ñàäó ÷è â ãîðîä³". 14.10 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.00 "Æäè ìåíÿ". 18.10 Ò/ñ "Æ³íî-
÷èé ë³êàð". 20.00, 02.05 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "1943". 22.20 Ò/ñ "ßíãîëè
â³éíè". 02.35 Ò/ñ "Ñ³ìíàäöÿòü ìèò-
òºâîñòåé âåñíè" (1).

 ICTV
07.45 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 09.50
Õ/ô "Åéñ Âåíòóðà. Ðîçøóê äî-
ìàøí³õ òâàðèí". 11.30 Õ/ô "Åéñ
Âåíòóðà. Êîëè ïðèðîäà êëè-
÷å". 13.05 Õ/ô "Á³áë³îòåêàð. Ó
ïîøóêàõ Ñïèñà Äîë³". 14.55 Õ/
ô "Á³áë³îòåêàð-2. Ó ïîøóêàõ
êîïàëåíü öàðÿ Ñîëîìîíà".
16.50 Õ/ô "Á³áë³îòåêàð-3.
Ïðîêëÿòòÿ Þäèíîãî ïîòèðó".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Ò/ñ
"Âèíèùóâà÷³". 20.50 Õ/ô
"Æ³íêà-ê³øêà". 22.45 Õ/ô "Õè-
ìåðà" (2). 00.50 Õ/ô "Îñòð³â
ïðîêëÿòèõ" (2). 03.00 Õ/ô "Çà-
ëèøàéñÿ ç³  ìíîþ" (2). 04.25
Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
08.15, 01.35 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 08.50 "Æèòè çäîðîâî!" 09.55
"Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äà-
òè!". 11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 14.20, 03.05 Ò/ñ
"Òîðãîâåëüíèé öåíòð". 15.15 "Ïîêè
º ÷àñ". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-

íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  ïðîãðàìà "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:40 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 17.50 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:15 -  Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .19:35 -  Âå÷-
³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00
- Òåëåñåð³àë. 22.50 - Òåëåñåð³àë .
23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîð
×àñ"

Íîâèé Êàíàë
05.40 Ò/ñ "Òðó Äæåêñîí". 06.50,
08.50 Õ/ô "ßñîí ³ àðãîíàâòè". 10.30
Õ/ô "Äæåê ³ áîáîâå äåðåâî". 14.25
Õ/ô "Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíîãî
ïîëþâàííÿ". 16.20 Õ/ô "Îñîáëèâîñò³
íàö³îíàëüíî¿ ðèáîëîâë³". 18.30 Õ/ô
"Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíîãî ïîëþ-
âàííÿ â çèìîâèé ïåð³îä". 20.10 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 21.15 Ò/ñ "Êóõíÿ-2".
22.15 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 00.30 Ò/ñ
"Òàºìíå êîëî" (2). 01.25, 02.10 Ò/ñ
"Âåðîí³êà Ìàðñ". 02.50, 03.55, 05.00
Çîíà íî÷³. 02.55 Ðîçêâ³ò óêðà¿íñü-
êîãî ê³íî. 04.00 Ñòàíîâëåííÿ óêðà¿-
íñüêîãî í³ìîãî ê³íî. 05.05 ×îðíèé
êîë³ð ïîðÿòóíêó. 05.25, 06.10 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 05.30 Ìàéñòåð ìóçè.
05.45 Ïòàõè ãí³çäà Ìàð³¿.

ÑÅÐÅÄÀ, 8 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.15 Õ/ô "Ôðîíò ó òèëó âîðîãà". 2
ñ. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 09.30 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 09.35 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ.
Âèïðîáóâàííÿ". 12.35 Êîðäîí äåð-
æàâè. 12.50 Õ/ô "Ïåðåïðàâà" 2ñ.
14.40 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñü-
êèì. 15.55 Õ/ô "Äîâãà äîðîãà â äþ-
íàõ" 5, 6ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 18.35 "² Ïîäâèãîì
Âàøèì æèâåì". Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà äî Äíÿ Ïåðåìîãè (÷.2). 19.45
"Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì.
20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 22.20
Ñâ³òëî. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.10 Õ/ô "Ôðîíò ó òèëó âî-
ðîãà". 2 ñ. 00.50 Êëóá ãóìîðó. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.35
Ïðî ãîëîâíå.

Êàíàë «1+1»
06.10, 19.30 "ÒÑÍ". 06.45, 04.50
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
07.50, 08.50 Ò/ñ "Òîíêà ìåæà".
09.50, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2" (1). 11.40, 12.45,
13.55, 20.00, 21.10, 22.15 Ò/ñ "Ðîç-
â³äíèö³" (1). 15.00 Õ/ô "Ä³àìàíòîâà
ðóêà" (1). 23.20 Õ/ô "Ïåðøèé ï³ñëÿ
Áîãà". 01.25 Õ/ô "Ñâî¿" (2). 03.15 Õ/
ô "Êðàïëÿ" (2).

IÍÒÅÐ
06.10, 20.30 Ò/ñ "1943". 07.45, 09.10
Ò/ñ "Ñìåðø". 09.00, 12.00 "Íîâè-
íè". 12.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.55 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.25 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.20 Ò/ñ "Àíþòà". 18.10 Ò/ñ "Æ³íî-
÷èé ë³êàð". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 22.20
Ò/ñ "Ñìåðø. Ëåãåíäà äëÿ çðàäíèêà"
(2). 01.50 Ò/ñ "Ñ³ìíàäöÿòü ìèòòºâî-
ñòåé âåñíè" (1).

 ICTV
04.45 Ñâ³òàíîê. 05.45 Ò/ñ "Òàêñ³".
06.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 06.40 Íå-

ñåêðåòí³ ôàéëè. 07.40, 23.55 Ä/ñ
"Äèâåðñàíòè". 08.35 Ò/ñ "Íà áåç-
³ìåíí³é âèñîò³". 09.35 Ò/ñ "Ñèëüí³-
øå çà âîãîíü". 13.10 Õ/ô "Ñâîëî-
òà". 15.10 Ò/ñ "Òóìàí". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 19.00 Ò/ñ "Òóìàí-2".
22.00 Ò/ñ "ßëòà-45". 00.50 Õ/ô "Ïðà-
ïîðè íàøèõ áàòüê³â" (2). 02.55 Õ/ô
"Ñèí Äðàêîíà" (2). 04.20 Ïðî-
Z³êàâå.ua.

òè!". 11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 14.20, 03.05 Ò/ñ
"Òîðãîâåëüíèé öåíòð". 15.15 "Ïîêè
º ÷àñ". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.50,
00.35 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Íàðêîìîâñüêèé
îáîç". 22.30 Õ/ô "Äàëåêî ïî ñóñ³ä-
ñòâó". 00.20 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.10 "×óæ³ ïîìèëêè. ßê âèæèòè
í³÷íîìó ìåòåëèêó". 05.55, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!" 07.40, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.05
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ ìàìè". 10.10
"ÌàñòåðØåô. Áåç âèíè âèííà".
11.05 Õ/ô "Äîçâîëüòå òåáå ïîö³ëó-
âàòè" (1). 13.00 "Çâàæåí³ òà ùàñ-
ëèâ³ - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 21.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Òåùà ùàñòþ íå çàâàäà". 22.25 "Êî-
õàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 00.20 Ò/
ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.15 Õ/ô
"Áë³íäàæ" (1). 03.05 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 7"
(1). 07.00, 19.00, 03.50 Ïîä³¿. 07.20
Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 20.00 Ò/ñ
"Îïåðàö³ÿ "Ëÿëüêîâîä" (1). 11.50 Õ/
ô "Ïîëóíè÷íèé ðàé" (1). 15.40, 22.45
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 00.15 Ò/ñ "Äèêèé - 2" (2).
02.00 Õ/ô "Ïðîñò³ ñêëàäíîù³" (2).
04.10 Õ/ô "Ëþáîâ ïîçà ïðàâèëàìè"
(1). 05.55 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

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 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(1). 13.00 Õ/ô Îäèí âäîìà 2 (1).
15.40, 20.10 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1).
16.15 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 16.50 Äîñ-
â³äîñ. 17.50 Õ/ô Îäèí âäîìà 3 (1).
21.00 Â³òàëüêà. 22.20 Õ/ô "Óñ³ â çàõ-

âàò³ â³ä Ìåð³" (2). 00.40 Õ/ô "Ìàêã-
ðóáåð" (2). 02.25 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç
Ì-ñòóä³î". 10 ïîâòîð). 11:05 -  Òåëå-
ñåð³àë. 11:50 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-

÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.50,
00.35 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30 Ò/ñ "Íàðêîìîâñüêèé îáîç".
22.35 Õ/ô "Ìèëèé äðóã". 00.20 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
05.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.10,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
08.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ êîìï-
ëåêñè". 09.45 Õ/ô "Áóäèíîê ìàëÿòè"
(1). 13.35 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïîëþáè ñåáå
òàêîþ". 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 3".
23.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 00.20
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.20 Õ/ô "Ãî-
ðîáèíîâèé âàëüñ" (1). 03.05 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³ - 2.
07.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿. 07.20 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 12.00 Õ/ô
"Êàðóñåëü" (1). 14.00 Ò/ñ "ßáëó÷íå-
âèé ñïàñ" (1). 17.45, 19.20 Ò/ñ "Áóäó
â³ðíîþ äðóæèíîþ" (1). 22.00 Õ/ô
"Ïðîñò³ ñêëàäíîù³" (2). 00.30 Õ/ô
"Ëþáîâ ïîçà ïðàâèëàìè" (1). 02.20
Õ/ô "Íàñ çàðàõîâàíî!" (2). 04.00 Õ/
ô "Îñòð³â" (1). 05.45 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí.

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 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà" (1)
.13.00 Õ/ô Îäèí âäîìà (1). 15.20,
20.35 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1). 16.20
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 16.55 Äîñâ³äîñ.
17.55 Õ/ô Îäèí âäîìà 2 (1). 21.00
Â³òàëüêà. 22.20 Õ/ô "Ìàêãðóáåð" (2).
00.20 Õ/ô "Õîëîñòÿöüêà âå÷³ðêà" (2).
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 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.10
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.15 - Òåëåñåð³-
àë. 12.25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - Êîíöåðò . 14:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ô³ëüì. 17.50 - Ìóëüòô³ëüì. 18.15
- Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19.25 -   ïðîãðàìà "Ñïîð ×àñ". 19.30
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 20.00 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòó-
ä³î. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55 -
ïðîãðàìà " Ñïîð ×àñ". 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Òåëåñåð³àë. 22:50
- Òåëåñåð³àë. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.45 Õ/ô "Í³íäçÿ-ñåðôåðè". 08.10
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 09.45 Õ/ô "Ìàò-
ðèöÿ". 12.35 Õ/ô "Ìàòðèöÿ-2: Ïåðå-
çàâàíòàæåííÿ". 15.05 Õ/ô "Ìàòðèöÿ-
3: Ðåâîëþö³ÿ". 17.50 Õ/ô "Ëåîí-

ê³ëåð". 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 21.00
Ðåâ³çîð 2. 22.55 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".
23.55 Ò/ñ "Òàºìíå êîëî" (2). 00.55,
01.50 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ". 02.30,
03.25, 04.20 Çîíà íî÷³. 02.35 Äå òè,
Óêðà¿íî? 03.30 Ïðèñòðàñò³ íàâêîëî
ñèìâîë³êè. 03.50 ×åðâîíà Çåìëÿ
(Terra Vermelha). 04.25 Ìàÿ àäðåñà
- Ñîëîâêè. Òÿãàð ìîâ÷àííÿ. 04.40,
05.40 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.45
²âàí Ôðàíêî.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 7 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.30 Õ/ô "Óïðàâà". 32 ñ. 07.00,
08.50 Ïîãîäà. 07.10 Åðà áóä³âíèö-
òâà. 07.15 Õ/ô "Ôðîíò ó òèëó âîðî-
ãà". 1 ñ. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðî-
áóâàííÿ". 12.40 Õ/ô "Ïåðåïðàâà"
1ñ. 14.35 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü-
÷åâñüêèì. 15.55 Õ/ô "Äîâãà äîðîãà
â äþíàõ" 3, 4ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35 "² Ïîäâè-
ãîì Âàøèì æèâåì". Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà äî Äíÿ Ïåðåìîãè (÷.1). 19.45
"Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Ñîö³àëüíå øîó
"Àäðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.10 Õ/ô "Ôðîíò ó òèëó âî-
ðîãà". 1 ñ. 00.50 Êëóá ãóìîðó. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.35
Ïðî ãîëîâíå. 02.05 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.20, 19.30 "ÒÑÍ". 06.55 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó". 08.00,
09.00, 03.10, 03.55, 04.40, 05.25 Ò/
ñ "Òîíêà ìåæà". 10.00, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
12.00 Õ/ô "²äàëüãî". 15.00 Õ/ô "Äæåí-
òëüìåíè, óäà÷³!" (1). 20.00, 21.10,
22.15 Ò/ñ "Ðîçâ³äíèö³" (1). 23.25 Õ/ô
"Ñâî¿" (2). 01.35 Õ/ô "×åðâîíèé ïîÿñ"
(2).

IÍÒÅÐ
06.20, 20.30 Ò/ñ "1943". 07.55,
09.10 Ò/ñ "ßíãîëè â³éíè". 09.00,
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.25
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.20 Ò/ñ "Àíþ-
òà". 18.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
20.00, 02.15 "Ïîäðîáèö³". 22.20 Ò/
ñ "Ñìåðø". 02.45 Ò/ñ "Ñ³ìíàäöÿòü
ìèòòºâîñòåé âåñíè" (1).

 ICTV
05.55 Õ/ô "Áåðìóäñüêèé òðèêóò-
íèê". 07.25, 00.15 Ä/ñ "Äèâåðñàí-
òè". 08.15 Ò/ñ "Íà áåç³ìåíí³é âè-
ñîò³". 09.15 Õ/ô "Á³áë³îòåêàð. Ó ïî-
øóêàõ Ñïèñà Äîë³". 11.10 Õ/ô
"Á³áë³îòåêàð-2. Ó ïîøóêàõ êîïàëåíü
öàðÿ Ñîëîìîíà". 13.00 Õ/ô "Á³áë³î-
òåêàð-3. Ïðîêëÿòòÿ Þäèíîãî ïîòè-
ðó". 14.55 Õ/ô "Æ³íêà-ê³øêà". 16.50
Ò/ñ "Âèíèùóâà÷³". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Ò/ñ "Òóìàí". 22.15 Ò/ñ
"ßëòà-45". 01.05 Õ/ô "Îñòð³â ïðî-
êëÿòèõ" (2). 03.15 Õ/ô "Ñèí Äðàêî-
íà" (2). 04.30 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
08.15, 01.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 08.50 "Æèòè çäîðîâî!". 09.55
"Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äà-

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè.
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15
"×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.20,
03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé öåíòð".
15.15 "Ïîêè º ÷àñ". 16.00 "ß ïîäàþ
íà ðîçëó÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 17.20 "Ïîëå ÷óäåñ". Ñâÿòêî-
âèé âèïóñê. 18.30, 20.25 Õ/ô "Ñíàé-
ïåð 2. Òóíãóñ". 20.00 "×àñ". 22.15
Õ/ô "Õðîí³êà ï³ê³ðóþ÷îãî áîìáàðäó-
âàëüíèêà". 23.45 Õ/ô "Âèïàäîê ç
Ïîëèí³íèì". 01.30 Õ/ô "Ìèð òîìó,
õòî âõîäèòü".

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Îáëè÷÷ÿ ï³ä
ìàñêîþ". 06.15, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.00, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.20 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ïåðøå êîõàííÿ ç³ðîê". 10.15
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ìàëåíüê³ ç³ðêè âå-
ëèêîãî øîó". 11.10 "Êîõàíà, ìè âáè-
âàºìî ä³òåé". 13.00 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 "Ç³ðêîâå æèò-
òÿ. Íå á³éòåñÿ íàðîäæóâàòè". 22.25
"Õàòà íà òàòà". 00.20 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (2). 01.15 Õ/ô "Áë³íäàæ" (1).
03.05 Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 7"
(1). 07.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.20
Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 20.00 Ò/ñ
"Îïåðàö³ÿ "Ëÿëüêîâîä" (1). 12.00 Ò/
ñ "Áóäó â³ðíîþ äðóæèíîþ" (1).
16.00, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 18.00 Ò/
ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.15 Ò/ñ
"Äèêèé - 2" (2). 01.10 Õ/ô "Çâîðîòíà
òÿãà" (2). 03.40 Ò/ñ "Äàëåêî â³ä
â³éíè" (1). 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

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 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(1). 13.00 Õ/ô Îäèí âäîìà 3 (1).
15.20, 20.10 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1).
16.20 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 16.50 Äîñ-
â³äîñ. 17.50, 21.00 Â³òàëüêà. 18.05
Ì/ô "Ñ³ìïñîíè. Ô³ëüì íà øèðîêîìó
åêðàí³" (2). 22.20 Õ/ô "Äóæå âàìï³-
ðñüêå ê³íî" (2). 00.05 Õ/ô "Óñ³ â çàõ-
âàò³ â³ä Ìåð³" (2). 02.10 Äî ñâ³òàí-
ê ó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðàíîê ç "Ì-
ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 11:05 - Òåëåñåð³àë. 11:50 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 12:25 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 14:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 17.50 -  Ìóëüòô³ëüì.
18:15 -  Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:25 -  ïðîãðàìà "Ñïîð ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - ïðîãðàìà
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð).
20.45 - ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.00 - ïðîãðàìà "Ãðà â 10-êó"
(ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 21.55 -  ïðîãðàìà "Ñïîð ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Òå-
ëåñåð³àë. 22.50 - Òåëåñåð³àë. 23:50
-  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.00 Ò/ñ "Òðó Äæåêñîí". 07.10,
09.10 Õ/ô "Äæåê ³ áîáîâå äåðåâî".
11.10 Õ/ô "Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëü-
íîãî ïîëþâàííÿ". 13.10 Õ/ô "Îñîá-
ëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ðèáîëîâë³".
15.10 Õ/ô "Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëü-
íîãî ïîëþâàííÿ â çèìîâèé ïåð³-
îä". 16.50, 18.40 Óðàëüñüê³ ïåëü-
ìåí³. 20.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 21.10 Ò/
ñ "Êóõíÿ-2". 22.10 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".
00.25 Ò/ñ "Òàºìíå êîëî" (2). 01.20,
02.05 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ". 02.45,
03.50 Çîíà íî÷³. 02.50 Ç³ðêà Âàâ³-
ëîâà. 03.35 ß êëè÷ó òåáå. 03.55
Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî.
04.50, 05.50 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.55 Êàòåðèíà Á³ëîêóð Ïîñëàííÿ.

 ×ÅÒÂÅÐ, 9 ÒÐÀÂÍß
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07.10 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.15 Õ/ô
"Òåãåðàí-43". 1 ñ. 09.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.15 Â³äâåðòà ðîçìîâà. 09.25
Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàííÿ". 11.00
Óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè 68-¿ ð³÷íèö³ Äíÿ
Ïåðåìîãè çà ó÷àñòþ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Â.ßíóêîâè÷à. 12.45 ÄÅÍÜ
ÍÀØÎ¯ ÏÅÐÅÌÎÃÈ. 15.00 "Âî¿íàì-
âèçâîëèòåëÿì". Êîíöåðò äî Äíÿ
Ïåðåìîãè. 16.30 ÄÅÍÜ ÍÀØÎ¯
ÏÅÐÅÌÎÃÈ. 18.50 Óðî÷èñòîñò³ ç
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3 òðàâíÿ 2013 ð.
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ñò.

    (íà 29.04.2013 - 05.05.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

20.00, 22.35 "Õîëîñòÿê - 3". 00.10
"ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ ×åõî-
âîþ". 01.05 Õ/ô "Áàòüê³âñüêèé
³íñòèíêò" (1). 02.40 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿. 07.20 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ
"Ëÿëüêîâîä" (1). 11.50 Ò/ñ "Âèéòè
çàì³æ çà ãåíåðàëà" (1). 15.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"

(1). 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 20.00 Ò/ñ "Ïðàâèëà æèòòÿ" (1).
23.20 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ - 3" (2).
02.45 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 03.50 Ò/ñ
"Â³äðèâ" (1).

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 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(1). 13.00 Õ/ô "Ì³ñ³ñ Äàóòôàéð" (1).
15.40, 20.10 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1).
16.15 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 16.50
Äîñâ³äîñ. 17.50, 21.00 Â³òàëüêà.
18.05 Ì/ô "Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä"
(1). 22.20 Õ/ô "Æàðà" (2). 00.20 Õ/ô
"Ã³òëåð êàïóò" (2). 02.05 Äî ñâ³òàí-
êó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê ç "Ì-
ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 11.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.05
- Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - ïðîãðàìà
"Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïîâòîð).
14.00 -  Ïðîãðàìà " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Òåëåñåð³-
àë. 15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
17.50 - Ìóëüòô³ëüì. 18:10 - Òåëåñå-
ð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ". 19:25 -
ïðîãðàìà "Ñïîð ×àñ". 19:30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 20:45 - ïðîãðàìà "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - ïðîãðàìà
"Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 21:55 - ïðîãðàìà "Ñïîð ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Òå-
ëåñåð³àë . 22:55 - Òåëåñåð³àë. 23:50
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.25 Ò/ñ "Òðó Äæåêñîí". 06.55,
08.35 Õ/ô "Àðàáñüê³ ïðèãîäè". 10.35
Õ/ô "Íàçàä ó ìàéáóòíº". 12.55 Õ/ô
"Íàçàä ó ìàéáóòíº-2". 15.00 Õ/ô
"Íàçàä ó ìàéáóòíº-3". 17.20 Õ/ô
"×îðíèëüíå ñåðöå". 19.30 Õ/ô "Çå-
ëåíèé øåðøåíü". 22.00 Õ/ô "Ïèïåöü"
(2). 00.15 Ò/ñ "Òàºìíå êîëî" (2).
01.10, 02.05 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ".
02.50, 03.20 Çîíà íî÷³. 02.55 Ëåî-
ïîëüä, àáî âòå÷à â³ä ñâîáîäè.
03.25 Õòî ãî¿â ðàíè êîçàêàì?. 03.40
Ð³äí³ ñò³íè. 03.55 Â³í âðÿòóâàâ íàñ
â³ä ÷óìè. 04.10 Íàéêðàù³... Ñåðåä
ïîâèòóõ. 04.20, 05.00 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.25 Êíÿãèíÿ Îëüãà.
04.40 Ìàð³ÿ ³ Ìàðôà

ÑÓÁÎÒÀ, 11 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.10 Ô³ëüì-êîíöåðò "Øóêàé Âºòðî-
âà!" 07.45 Ïðèñâÿòè ñåáå ôóòáî-
ëó!. 08.05 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
08.20 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ
íà ð³âíèõ. 09.20 Àðì³ÿ. 09.35 Õ/ô
"Äîâãà äîðîãà â äþíàõ" (1-7ñ.).
18.25 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Øàõòàð" (Äîíåöüê) -
"Òàâð³ÿ" (Ñ³ìôåðîïîëü). 20.20 Çî-
ëîòèé ãóñàê. 20.50 Ìåãàëîò. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Áåç öåíçóðè.
21.55 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 22.05
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Åðà çäîðî-
â'ÿ. 23.35 Êîíöåðò ².Ôåäèøèí "Ïà-

ñ³ìåéêà" (1). 10.55 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1).
11.30 Ì/ô "Àñòåðèêñ ³ â³ê³íãè" (1).
13.15 Ì/ô "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Çîðÿí³
ñîáàêè" (1). 14.50 Ì/ô "Ñ³ìïñîíè.
Ô³ëüì íà øèðîêîìó åêðàí³" (1). 16.45
Ì/ô "Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä" (1).
18.20 Ì/ô "Ãàðô³ëä" (1). 20.00 Õ/ô
"Zîëóøêà" (2). 21.55 Õ/ô "Íàðå÷åíà
çà áóäü-ÿêó ö³íó" (2). 00.00 Õ/ô
"Æàðà" (2). 01.45 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 8:30

- Íîâèíè "×àñ". 9:05
- ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -
Íîâèíè "×àñ". 10:55
-  ïðîãðàìà "Ñïîð
×àñ". 11:05 - Ïðîãðà-
ìà "Òî÷êà çîðó" (ïî-
âòîð). 12:00 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:25 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õóäîæí³é ô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 15:00 -  Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 17:00 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 -
Êîíöåðò. 18.25 - ïðî-
ãðàìà "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 19:00 - Íî-
âèíè "×àñ". 19:30 -

Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.05 Ôàáðèêà ç³ðîê. Ðîñ³ÿ ïðîòè
Óêðà¿íè. 06.25 Ïàðàä ïîðàä. 08.05,
10.00 Ðåâ³çîð 2. 12.00 Óðàëüñüê³
ïåëüìåí³. 13.40 Ëþäè ÕÅ. 14.15
Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàéíà
Þêðàéíà. 15.35 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðà-
çîì". 17.25 Õ/ô "Çåëåíèé øåðøåíü".
19.45 Õ/ô "Çåëåíèé ë³õòàð" (2). 22.00
Õòî çâåðõó 2. 00.00 Õ/ô "Øëÿõ âî¿-
íà" (2). 02.00 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ".
02.40, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.45 Áëà-
ãîñëîâëÿþ ³ ìîëþñÿ. 03.15 Ìèòðî-
ïîëèò Äìèòðî Ìîãèëà. 03.45 Ïîäî-
ðîæ ó âòðà÷åíå ìèíóëå. 04.15
Ìîëüôàð. 04.45, 05.45 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.50 Ëåãåíäàðíå ïàð³.
05.00 Ìàðêî Êðîïèâíèöüêèé.

ÍÅÄ²Ëß, 12 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó.
07.00 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 07.30 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 09.05 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 09.30 ßê öå?.
09.55 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 10.25 Çî-
ëîòèé ãóñàê. 10.50 Ìàþ ÷åñòü çàï-
ðîñèòè. . 11.35 Êðîê äî ç³ðîê. 12.20
Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ. ªâðîáà÷åííÿ.
13.25 Êóìèðè ³ êóìèð÷èêè. 13.50
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 14.50 Êàðàîêå
äëÿ äîðîñëèõ. 15.50 Íå â³ð õóäî-
ìó êóõàðþ. 16.15 Òîê-øîó "Êîíêó-
ðåíòè Çëàòè Îãíºâè÷". 17.05 "Êî-
ðîëåâà Óêðà¿íè - 2013". 17.35 Ïðå-
ì'ºðà. Çíàéîì³ ìåëîä³¿. 18.05 "Ìó-
çèêà ... ³ ë³ä". Î.Ãàâðèø. 20.00 Êîí-
öåðò ïàì'ÿò³ Ìàðêà Áåðíåñà. 20.40
Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
21.45 Òî÷êà çîðó. 22.10 "Âî¿íàì-
âèçâîëèòåëÿì". Êîíöåðò äî Äíÿ
Ïåðåìîãè. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.10 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
23.30 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 00.50
Êëóá ãóìîðó. 01.20 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 02.00 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 02.10
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 02.20 ßê öå?
02.45 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 03.15 Êà-
ðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 04.05 Ä/ô
"Êè¿âñüê³ ìîñòè".

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Ë³öåíç³ÿ íà âáèâñòâî"
(1). 07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10
"Ðåìîíò +". 09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 10.10 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1).
10.35 Ì/ñ "Ëþäèíà-ïàâóê.
Ùîäåííèê ñóïåðãåðîÿ" (1). 11.00
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 12.00
"Ñìàêóºìî". 12.30, 20.00 "Ãîëîñ
êðà¿íè - 3". 15.10 Õ/ô "Next - 2.
Íàñòóïíèé - 2". 19.30 "ÒÑÍ". 22.30
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.30 "Ùî? Äå?
Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè". 00.30 Õ/ô "ß
òîæå õî÷ó". 02.10 Õ/ô "×îðíà êíèãà"
(3). 04.25 Õ/ô "Ñïàäêîºìèöÿ" (1).

IÍÒÅÐ
05.00 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð" (1).

06.25 Êîíöåðò "Âåñíà íà Çàð³÷í³é
âóëèö³". 09.30 "Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñüêîãî". 10.05 "Îðåë ³ Ðåø-
êà" Êóðîðòíèé ñåçîí. 11.05 "Ñìà÷-
íå ïîáà÷åííÿ". 12.00 Ò/ñ "Ñ³ìåé-
íèé äåòåêòèâ". 13.50 Ò/ñ "Îäíó òåáå
êîõàþ" (1). 19.05, 20.55 Ò/ñ "Äà-
ð'ÿ". 20.00, 01.20 "Ïîäðîáèö³ òèæ-
íÿ". 23.40 Õ/ô "Â î÷³êóâàíí³ âåñ-
íè". 02.05 Õ/ô "Ä³â÷àòà ìð³¿" (1).
03.55 Ä/ô "Æ³íî÷å îáëè÷÷ÿ ðåâî-
ëþö³¿".

 ICTV
05.05, 05.25 Ïîãîäà. 05.10 Ôàêòè.
05.30 Ñâ³òàíîê. 06.30 Êâàðòèðíå

- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Òåëåñåð³-
àë. 15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
17:50 - Ìóëüòô³ëüì. 18:00 - ïðîãðà-
ìà "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïðÿìèé
åô³ð). 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç
"Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
22:05 - Òåëåñåð³àë. 22:50
- Òåëåñåð³àë. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.50 Ò/ñ "Òðó Äæåêñîí".
06.35 Ò/ñ "5 íàðå÷åíèõ".
10.20 Óðàëüñüê³ ïåëü-
ìåí³. 16.55 Õ/ô "Íàçàä ó
ìàéáóòíº". 19.15 Õ/ô
"Íàçàä ó ìàéáóòíº-2".
21.30 Õ/ô "Íàçàä ó ìàé-
áóòíº-3". 00.00 Ò/ñ "Òàº-
ìíå êîëî" (2).  01.00,
01.55 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ". 02.35, 03.40 Çîíà
íî÷³. 02.40 Òá ïðî ÒÁ.
03.10 Äåñÿòà ìóçà â Óê-
ðà¿í³. 03.45 Ìåäèöèíà
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.  04.00
Ñëîâî ³ ç³ëëÿ. 04.15 Ñâ³ò
Þð³ÿ Äðîãîáè÷à. 04.30
Óí³âåðñèòåòè ìèëîñåðäÿ.
04.45, 05.35 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.50 Òàñÿ. 05.00 Àñêà-
í³ÿ-Íîâà. Ïðî ùî êóðëè÷óòü æó-
ðàâë³....

Ï’ßÒÍÈÖß, 10 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.15 Õ/ô "Òåãåðàí-43". 2 ñ. 09.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ. Âèïðîáóâàííÿ". 11.45 Îñòàííº
ïîïåðåäæåííÿ. 12.10 Õ/ô "Áóâ
ì³ñÿöü òðàâåíü". 14.25 "Ïðî æèòòÿ"
ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 15.35 Õ/ô "Äîâ-
ãà äîðîãà â äþíàõ" 7ñ. (çàêë.). 16.45
Õ/ô "Ïîäâèã ðîçâ³äíèêà". 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35
"Æèòòÿ íåïîâòîðíèé ñþæåò". Êîí-
öåðò Î.Ïåêóí. 20.35 Ôîëüê-music.
Ñïåöâèïóñê äî Äíÿ Ïåðåìîãè (÷.1).
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Ôîëüê-
music. Ñïåöâèïóñê äî Äíÿ Ïåðå-
ìîãè (÷.2). 22.10 Ä/ô "Êè¿âñüê³ ìîñ-
òè". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.10 Õ/ô "Òåãåðàí-43". 2 ñ.
00.50 Êëóá ãóìîðó. 01.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.35 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 02.35 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³î-
íàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 03.50 Ä/ô "Ïàðàä ïàðàä³â".

   Êàíàë «1+1»
06.05, 19.30 "ÒÑÍ". 06.40, 04.35
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
07.45 Õ/ô "Á³ëèé òèãð". 09.55 Õ/ô "Ó
á³é ³äóòü ò³ëüêè ñòàð³" (1). 11.55
"Ì³íÿþ æ³íêó - 7". 13.10 "Ïåêåëüíà
êóõíÿ-3". 15.20 Õ/ô "Á³ëà âîðîíà".
20.00 "Âå÷³ðí³é Êè¿â 2013". 21.50 Õ/
ô "Â òèëó âîðîãà" (2). 00.00 Õ/ô "×îð-
íà êíèãà" (3). 02.45 Õ/ô "Øâèäê³ñòü"
(2).

IÍÒÅÐ
06.40 Ò/ñ "1943". 08.15, 09.10 Ò/ñ
"Íàêàçàíî çíèùèòè. Îïåðàö³ÿ "Êè-
òàéñüêà ñêðèíüêà"" (1). 09.00, 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.55 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.35 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.20 Ò/ñ "Àíþòà". 18.10 Ò/ñ "Æ³íî-
÷èé ë³êàð". 20.00, 03.55 "Ïîäðîáèö³".
20.30 "Øóñòåð Live". Ñïåöïðîåêò.
00.40 Ò/ñ "Ïðèâ³ò â³ä Êàòþø³".

 ICTV
04.50, 06.05 Ïîãîäà. 04.55 Ôàêòè.
05.10 Ñâ³òàíîê. 06.10 Ò/ñ "Òàêñ³".
06.35 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.00 Ñòîï-
10. 07.50, 01.00 Ä/ñ "Äèâåðñàíòè".
08.45 Ò/ñ "Íà áåç³ìåíí³é âèñîò³".
09.45, 22.35 Ò/ñ "Ïàðøèâ³ â³âö³".
13.55 Ò/ñ "Ñèëüí³øå çà âîãîíü".
15.50 Ò/ñ "Îñòàíí³é á³é". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 19.00 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè àáî
çíèùèòè". 01.50 Õ/ô "Óëþáëåíåöü
áîãà" (2). 03.35 Õ/ô "Äåíü Êîëóìáà"
(2).

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.25
Õ/ô "Áàëàäà ïðî ñîëäàòà". 07.05 Õ/
ô "Á³ëîðóñüêèé âîêçàë". 09.15 Õ/ô
"Áàòüêî ñîëäàòà". 11.10 "Ïðîòîêîëè
â³éíè". 12.15 Õ/ô "Â á³é ³äóòü ñàì³
"còàð³" (êîë.). 14.00 Ò/ñ "ßëòà-45".
17.20 "Ìàðèíà Âëàä³. "ß íåñëà
ñâîþ á³äó...". 18.20 Õ/ô "Á³ëå ñîíöå
ïóñòåë³". 20.00 "×àñ". 20.15 Õ/ô
"Ìàò÷". 22.40 Õ/ô "Ðîçïîâ³äü ïðî òå,
ÿê öàð Ïåòðî àðàïà îæåíèâ". 00.35
Õ/ô "Ïîë³öåéñüê³ ³ çëîä³¿". 02.15 Õ/ô
"Ïàðàñîëüêà äëÿ ìîëîäÿò". 03.40 Õ/
ô "Âå÷³ðí³é ëàá³ðèíò".

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Áåàòð³÷å ïðàã-
íå ïîìñòè". 06.40 Õ/ô "² áóëà â³éíà"
(1). 09.50 Õ/ô "Íàä³éíèé çàñ³á" (1).
17.50, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00
Õ/ô "Âîðîøèëîâñüêèé ñòð³ëåöü".

íàãîäè 68-¿ ð³÷íèö³ Äíÿ Ïåðåìîãè
çà ó÷àñòþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â.ß-
íóêîâè÷à. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Â³äâåð-
òà ðîçìîâà. 21.30 ÄÅÍÜ ÍÀØÎ¯
ÏÅÐÅÌÎÃÈ. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Õ/ô "Òåãåðàí-43".
1 ñ. 00.50 Êëóá ãóìîðó. 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.35 Ä/ô "Ïàðòè-
çàíñüêèé ãåíåðàë". 02.05 Ñâ³òëî.
02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00, 19.30 "ÒÑÍ". 06.35 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó". 07.40 Õ/ô
"Ïåðøèé ï³ñëÿ Áîãà". 09.50 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
11.50, 12.55, 14.05 Ò/ñ "Ðîçâ³äíèö³"
(1). 15.10, 01.20 Õ/ô "Îô³öåðè" (1).
17.10 Õ/ô "Á³ëèé òèãð". 20.00 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 7". 21.30 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-
3". 23.25 Õ/ô "Ó á³é ³äóòü ò³ëüêè
ñòàð³" (1). 02.55 Õ/ô "Á³ëà âîðîíà".

IÍÒÅÐ
05.30 Õ/ô "Ëåòÿòü æóðàâë³" (1). 07.00
Ìàðàôîí "Íàøà Ïåðåìîãà". 12.00
"Íîâèíè". 12.10 Ò/ñ "Ïðèâ³ò â³ä Êà-
òþø³". 15.55 "Æäè ìåíÿ. Çóñòð³÷³
Ïåðåìîãè". 19.00, 20.30 Êîíöåðò
"Ïåðåìîãà. Îäíà íà âñ³õ". 20.00,
01.55 "Ïîäðîáèö³". 22.35 Ò/ñ "Íàêà-
çàíî çíèùèòè. Îïåðàö³ÿ "Êèòàéñüêà
ñêðèíüêà"" (1). 02.25 Ò/ñ "Ñ³ìíàä-
öÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè" (1). 05.35
Ä/ô "Â'ÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Øò³ðë³ö
íàçàâæäè".

 ICTV
05.55 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.15 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 06.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
07.35, 01.25 Ä/ñ "Äèâåðñàíòè".
08.35 Ò/ñ "Íà áåç³ìåíí³é âèñîò³".
09.35 Ò/ñ "ßëòà-45". 13.35 Ò/ñ "Ñèëü-
í³øå çà âîãîíü". 15.35 Ò/ñ "Òóìàí-
2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Ò/ñ
"Îñòàíí³é á³é". 21.45 Õ/ô "Ñâîëî-
òà". 23.45 Ò/ñ "Ïàðøèâ³ â³âö³". 02.10
Õ/ô "Ëèñòè ç ²âîäç³ìè" (2). 04.20 Ïðî-
Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
04.00, 08.50, 10.00, 14.00 Íîâèíè.
04.10 "Äåíü Ïåðåìîãè". Ñâÿòêîâèé
êàíàë. 09.00 Ìîñêâà. ×åðâîíà ïëî-
ùà. Ïàðàä, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ Ïå-
ðåìîãè. 10.10, 14.15, 17.15 Ò/ñ "Äè-
âåðñàíò. Ê³íåöü â³éíè". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.50, 19.00 "Ïðèâ³ò
â³ä "Êàòþø³". 18.55 "Ñâ³òë³é ïàì'ÿò³
ïîëåãëèõ ó áîðîòüá³ ïðîòè ôàøèç-
ìó". Õâèëèíà ìîâ÷àííÿ. 21.00
"×àñ". 21.30 Õ/ô "Â á³é ³äóòü ñàì³
"còàð³" (êîë.). 22.55 "Ïðîòîêîëè
â³éíè". 23.50 Õ/ô "Ëåòÿòü æóðàâë³".
01.25 Õ/ô "×åêàé íà ìåíå". 02.55 Õ/
ô "Ïðè÷àëè". 04.15 "Äâ³ ñëàâè ñîë-
äàòà ³ àêòîðà".

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Îáëè÷÷ÿ ï³ä
ìàñêîþ". 06.25, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!" 08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.45 Õ/ô "Áàòü-
ê³âñüêèé ³íñòèíêò" (1). 13.30 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Ùàñëèâ³ ïîê³ðí³ äðóæè-
íè". 22.25 "Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ".
00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.15
Õ/ô "Á³ëîðóñüêèé âîêçàë" (1). 02.55
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 7"
(1). 07.00, 19.00, 03.10 Ïîä³¿. 07.10
Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Ëÿëüêîâîä" (1). 10.00
Ò/ñ "Â³äðèâ" (1). 17.50, 19.20 Ò/ñ
"Âèéòè çàì³æ çà ãåíåðàëà" (1). 22.00
Ò/ñ "Êîìàíäà 8" (1). 01.50 Õ/ô "²ëþ-
ç³ÿ ñòðàõó" (2). 03.30 Ò/ñ "Äàëåêî
â³ä â³éíè" (1). 05.10 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí.

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 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(1). 13.00 Õ/ô Îäèí âäîìà 4 (1).
15.10, 20.10 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1).
16.10 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 16.50 Äîñ-
â³äîñ. 17.50 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 18.05 Ì/ô
"Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Çîðÿí³ ñîáàêè" (1).
21.00 Â³òàëüêà. 02.20 Õ/ô "Ã³òëåð
êàïóò" (2). 00.20 Õ/ô "Äóæå âàìï³-
ðñüêå ê³íî" (2). 01.50 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê ç "Ì-
ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 10.55 -  ïðîãðàìà "Ñïîð ×àñ"
(ïîâòîð). 11:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.05 - Òåëåñåð³àë. 11:50 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 12:25 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  ïðîãðàìà
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45
- ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ"
(ïîâòîð). 14:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30

ðîëü". 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Âåëèêèé Äåíü
Ïåðåìîãè". 02.40 Ä/ô "Êîðîñòåíü
Áóíêåð".

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.10 Õ/ô "Ñïàä-
êîºìèöÿ" (1). 08.00 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ". 09.00 "Õòî òàì?" 10.15 Ì/ô "Åíãð³
Áåðäñ". 10.20, 10.45 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë"
(1). 11.05 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4:
Â'ºòíàì". 12.05, 04.30 "Òà÷êè".

12.40, 20.00 "Âåëèê³ ïåðåãîíè". 14.55
Ì/ô "Ïðèãîäè ³ìïåðàòîðà" (1). 16.35
"Âå÷³ðí³é Êè¿â 2013". 18.30 "Ðîçñì-
³øè êîì³êà - 3". 19.30, 05.00 "ÒÑÍ".
22.00 Õ/ô "Øâèäê³ñòü" (2). 00.20 Õ/
ô "Ë³öåíç³ÿ íà âáèâñòâî" (1). 02.50
Õ/ô "Â òèëó âîðîãà" (2).

IÍÒÅÐ
04.35 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 06.00
"Øóñòåð Live". Ñïåöïðîåêò. 09.55,
02.55 Õ/ô "Øïèãóí". 12.05 Ò/ñ
"Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ". 13.55 Ò/ñ
"Îäíó òåáå êîõàþ" (1). 17.05 Õ/ô "Â
î÷³êóâàíí³ âåñíè". 19.00, 20.30 Êîí-
öåðò "Âåñíà íà Çàð³÷í³é âóëèö³".
20.00, 02.25 "Ïîäðîáèö³". 22.55 Ò/ñ
"Îñòàíí³é áðîíåïî¿çä".

ICTV
05.00, 05.20 Ïîãîäà. 05.05 Ôàêòè.
05.25 Ñâ³òàíîê. . 06.30 Êîçèðíå
æèòòÿ. 07.00 Õ/ô "Ñîðîêîï'ÿòêà".
08.45 Ç³ðêà YouTube. 09.15 Äà÷à.
09.55 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 10.50 Ò/
ñ "Íà áåç³ìåíí³é âèñîò³". 14.50,
19.00 Ò/ñ "Âîëüô Ìåññ³íã. Òîé, õòî
áà÷èâ êð³çü ÷àñ". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
22.50 Õ/ô "Ùîñü" (2). 00.55 Õ/ô
"Äçåðêàëà" (2). 02.45 Õ/ô "Äåíü Êî-
ëóìáà" (2). 04.10 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè.
05.10 "Ãåí³¿ ³ ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô "Ñþ-
æåò äëÿ íåâåëèêî¿ ðîçïîâ³ä³". 06.55
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!". 07.40
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 07.55
"Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè". 08.40 "Ñëî-
âî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê". 09.55
"²äåàëüíèé ðåìîíò". 11.15 "Àáðàêà-
äàáðà". 14.10 Õ/ô "Á³ëà í³÷, í³æíà
í³÷...". 16.00 "Êëàí Çàïàøíèõ. Ñâî¿
ñåðåä õèæàê³â". 17.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 17.15 "Óãàäàé ìåëîä³þ". 17.50
"Íàäáàííÿ Ðåñïóáë³êè: Àííà Ãåð-
ìàí". 20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³
ââå÷åð³". 22.05 "Yesterday live".
23.10 Ñóïåðíîâèé Øåðëîê Õîëìñ.
"Åëåìåíòàðíî". 00.10 Õ/ô "Ïåðåõðå-
ñòÿ". 02.00 Õ/ô "Òàá³ð ³äå â íåáî".
03.40 Õ/ô "ßêáè ÿ áóâ íà÷àëüíè-
êîì".

ÑÒÁ
05.20 Ì/ô "Æèë-áûë ïåñ", "Êðîêîäèë
Ãåíà è ×åáóðàøêà" (1). 06.40 Õ/ô
"Ì³öíèé ãîð³øîê" (1). 08.00 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 08.55 "¯ìî âäîìà".
10.05 "Õàòà íà òàòà". 12.00 "Õîëîñòÿê
- 3". 15.45 "ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ
×åõîâîþ". 16.55 Õ/ô "Âîðîøè-
ëîâñüêèé ñòð³ëåöü". 19.00 "Óêðà¿íà
ìàº òàëàíò!-5". 21.15 "Çâàæåí³ òà
çàêîõàí³". 22.20 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-5" Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ.
22.45 Õ/ô "Äîçâîëüòå òåáå
ïîö³ëóâàòè...çíîâó" (1). 00.50
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 01.40 Õ/ô
"Áàòüê³âñüêèé ³íñòèíêò" (1). 03.10
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 07.00,
19.00, 03.40 Ïîä³¿. 07.10, 04.45 Õ/ô
"Ê-9 III: Ïðèâàòí³ äåòåêòèâè" (1).
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Òàºì-
íèö³ ç³ðîê. 12.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàò-
ðóëü - 7" (1). 14.00 Ò/ñ "Ò³ëüêè ïðî
ëþáîâ" (1). 17.50, 19.20 Õ/ô "Êíÿç³-
âíà ³ç õðóùåâêè" (1). 21.50 Ò/ñ "Ïåð-
øà ñïðîáà" (2). 01.30, 04.00 Ò/ñ
"Â³äðèâ" (1).

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ "²íä³éñüê³
áàéêè" (1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà.
08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³â-
êà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/
ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà

ïèòàííÿ. 07.15, 14.55, 19.00 Ò/ñ
"Âîëüô Ìåññ³íã. Òîé, õòî áà÷èâ êð³çü
÷àñ". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.50 Ò/ñ
"Òàêñ³". 00.10 Õ/ô "Äçåðêàëà" (2).
02.15 Õ/ô "Ùîñü" (2). 03.55 Ïðî-
Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.10
"Ãåí³¿ ³ ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô "Ïîâåð-
íåííÿ "Ñâÿòîãî Ëóêè". 07.05 "Ñëó-
æó Â³ò÷èçí³!" 07.40 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 07.55 "Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íå-
ïóòí³ íîòàòêè". 09.30 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà". 10.25 "Ôàçåíäà". 11.15 Ñåðå-
äîâèùå ïðîæèâàííÿ. "Ðåìîíò ÿê
ñòèõ³éíå ëèõî". 12.10 "Àíäð³é Âîç-
íåñåíñüêèé. Íîñòàëüã³ÿ çà ñüîãî-
äåííÿì". 13.05 "Ïåðåâàë Äÿòëîâà.
Â³äðàõîâàí³ ó çâ'ÿçêó ç³ ñìåðòþ".
14.05 "Ïåðåâàë Äÿòëîâà. "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 15.55 "Êóìèðè. Àííà Ãåð-
ìàí". 16.55 "Îäèí â îäèí!". 20.00
"×àñ". 20.15 Õ/ô "Øèðë³-ìèðë³".
23.05 Õ/ô "Âåðáóâàëüíèê". 00.40 Õ/
ô "Àõ, âîäåâ³ëü, âîäåâ³ëü..." 01.45
Õ/ô "Á³ëÿ öèõ â³êîí...".

ÑÒÁ
05.15 Ì/ô "Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ",
"Ïåñ â ñàïîãàõ", "Âîçâðàùåíèå
áëóäíîãî ïîïóãàÿ" (1). 06.15 Õ/ô
"Áàëàìóò" (1). 07.50 "¯ìî âäîìà".
08.55 "Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ". 10.50
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.50 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Ïîëþáè ñåáå òàêîþ".
12.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Òåùà ùàñòþ
íå çàâàäà". 13.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Íå á³éòåñÿ íàðîäæóâàòè". 14.50
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ùàñëèâ³ ïîê³ðí³
äðóæèíè". 15.50 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-5". 19.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 20.00 "Îäèí çà âñ³õ". 22.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
01.40 Õ/ô "×èñòå íåáî" (1). 03.25
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.50
Ïîä³¿. 07.10 Íàéðîçóìí³øèé. 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿
åêðàí³â. 11.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 8" (1). 14.00 Õ/ô "Âîëîøêè
äëÿ Âàñèëèíè" (1). 16.00, 20.00 Ò/ñ
"Ò³ëüêè ïðî ëþáîâ" (1). 19.00, 03.50
Ïîä³¿ òèæíÿ. 21.00, 22.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 23.00 "Âåëèêèé
ôóòáîë". 00.30 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè - 3" (2). 04.35 Ò/ñ "Â³äðèâ" (1).

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.15 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäè-
ê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 11.15 Õ/ô
"Ì³ñ³ñ Äàóòôàéð" (1). 13.55 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (1). 15.00 Õ/ô "Zîëóøêà"
(1). 16.55 Ì/ô "Ãàðô³ëä" (1). 18.20
Ì/ô "Ãàðô³ëä 2" (1). 20.00, 01.10 Õ/ô
"Âèêðóòàñè" (1). 22.05 Õ/ô "Ñòèëÿ-
ãè" (2). 02.45 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 8:30
- Íîâèíè "×àñ". 9:00 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 - ìó-
çè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30 -
Íîâèíè "×àñ". 11:00 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - ïðîãðà-
ìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15
- ïðîãðàìà "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35
- Õóäîæí³é ô³ëüì . 01.00 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

05.30 Ôàáðèêà ç³ðîê. Ðîñ³ÿ ïðîòè
Óêðà¿íè. 06.50 Ïàðàä ðàä. 07.45
Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Õ/ô "Íå-
áåñí³ ã³íö³". 09.50 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç
Ìàäàãàñêàðó". 10.15 Ì/ô "Òîì ³
Äæåðð³: ²ñòîð³ÿ ïðî Ëóñêóí÷èêà".
11.15 Õ/ô "Áåçæàë³ñí³ ëþäè". 13.15
Õòî çâåðõó 2. 15.20 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 16.35 Õ/ô "×îðíèëüíå ñåð-
öå". 18.40 Õ/ô "Çåëåíèé ë³õòàð" (2).
21.00 Õ/ô "Îäíîãî ðàçó ó Âåãàñ³".
23.00 Õ/ô "Ñïîêóñíèê" (2). 01.20 Õ/
ô "Âèïóñêíèé" (2). 03.05 Çîíà íî÷³.
03.10 Äæåðåëà Â³ò÷èçíè. 03.25
Áðàò³º ³ äðóæèíî. 03.40 Çà ëèòîâñü-
êî¿ äîáè. 03.55 Äèêå ïîëå. 04.10,
04.40 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.15
Ìîâ÷àçíå áîæåñòâî. 04.25 ßíãîë -
Äåìîí.
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Ïðèâàòíèé íîòàðióñ

ÌÀÍÃÓÐ

ÂÀÑÈËÜ

ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×

ïðèéìàº çà àäðåñîþ:

ì.Ìóêà÷åâî,

âóë. Ìèðó, 19/À

Òåë.: 2-13-19;
 050-5407667.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ “Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 13
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 7
     äiâ÷àòîê – 6
     îäðóæèëîñÿ –

4 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 10 ïàð;
ïîìåðëî – 16 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН (21.03�20.
04). Бажано не йти на
приводу в людей, оз�
броєних маячними

ідеями, і тим більше – вплуту�
ватися в їхні авантюри. Гарні
результати дасть спільна
творчість, але не варто про�
водити багато часу в гучній
компанії.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Вас обов'яз�
ково відвідає осяян�
ня, ваше завдання –

не  пропустити його візит,
тоді на вас буде чекати уда�
ча в справах. Вам варто  на�
вчитися стримуватися, коли
з'являється пекуче бажання
оцінити вчинки інших людей.

БЛИЗНЮКИ (22.
05�21.06). Має бути
багато роботи, але
не завжди цікавої.
Доля дасть вам шанс

вирішити нагромадження
проблем, у тому числі і мате�
ріальних.

РАК (22.06�23.
07). Постарайтеся
розвантажити себе
від зайвих справ,
особливо від чужих.

Не опускайте рук – у вас усе
вийде, але буде потрібно
біль�ше зусиль.

ЛЕВ (24.07�23.
08). Ви зараз на по�
розі великих змін.
Наступає серйоз�
ний і  відповідальний

тиждень. Багато чого може
вас дратувати і виводити з
себе, і подолати емоції вия�
виться непросто.

ДІВА (24.08�23.
09). Вам необхідно
напружено працюва�
ти, щоб домогтися

максимального ус�
піху, при цьому не засуджу�
ються сміливість і натиск. Ус�
піху буде сприяти допомога
друзів і знайомих, не упустіть
сприятливі можливості.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Зайва враз�
ливість і запізнення
можуть з'явитися
причиною неприєм�

них ситуацій, які ви самі ство�
рите. Перш ніж що�небудь
змінювати у своєму житті,
зважте усі за і проти.

СКОРПІОН (24.10�
22. 11). Застава ва�
шого успіху � не втра�
чати оптимізму і  умі�
ти зберігати щиру

рівновага в будь�якій обста�
новці. Початок тижня буде
присвячений якимсь турбо�
там і проясненню непоро�
зумінь.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21. 12). Імовірно,
вам доведеться ба�
гато часу витратити
на  рішення чужих

проблем. Ви можете одер�
жати приємну звістку, пра�
вильно витлумачивши яку,
значно поліпшите своє
фінансове становище.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Вам є чим пи�
шатися, однак не вар�
то зваблюватися:

своїми блискучими успіхами
ви ще не заслужили беззас�
тережного загального  виз�
нання на все життя, що зали�
шилося.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Життя про�
довжує бити ключем
– і тільки від вас  зале�

жить, яким саме і по якому
місцю. Якщо ви зможете уп�
равляти ситуацією, то за ці
кілька днів ви зможете згор�
нути гори.

РИБИ (20.02�20.
03). Ви цілком здатні
розгребти накопив�
шиеся на роботі спра�

ви, хоча для цього і прийдеть�
ся попрацювати надурочно,
але така ситуація позитивно
позначиться на вашому
фінансовому становищі.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 6.05.13 – 12.05.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!
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☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

– Ïðåäëîæèëà åìó
êîôå, à îí íà ãðóäü âû-
ëóïèëñÿ… Ìîæåò ñ ìî-
ëîêîì  õî÷åò.

– Òû çà÷åì ïüåøü?
– ×òîáû áûòü êðàñè-

âûì.
– Ïüÿíêà òåáÿ äåëà-

åò êðàñèâûì?
– Êîíå÷íî! Êîãäà ÿ

ïðèõîæó äîìîé èç çàêó-
ñî÷íîé, æåíà âñå âðåìÿ
ãîâîðèò: Î! Ïðèøåë,
êðàñàâåö!

Ôðàçîé "ãóñü ñâèíüå
íå òîâàðèù" èíäþê
ñïðîâîöèðîâàë  äðàêó
ñàðàé íà ñàðàé.

×òîáû âûæèòü â
ïîëå âî âðåìÿ ìîëíèè,
äîñòàòî÷íî  âçÿòü ñ
ñîáîé âûñîêóþ ïîäðó-
ãó.

Æàáà äóøèëà Èâàíà-
öàðåâè÷à äî òåõ ïîð,
ïîêà îí íà íåé íå æå-
íèëñÿ.

Àëêîãîëèêó Ñèäîðîâó
ïðèñíèëîñü, ÷òî îí âû-
èãðàë â ëîòåðåþ ìèë-
ëèîí åâðî, íî äàæå âî
ñíå îí óìóäðèëñÿ  ïðî-
ïèòü ýòè äåíüãè äî
òîãî, êàê ïðîñíóëñÿ.

– Ïðèøëà äîìîé, à íà
ñòîëå çàïèñêà: " Âñå
õîðîøî, ÿ ó áàáû".
Ñèæó âîò è äóìàþ.  Ìóæ
èëè ñûí…

Òàì õîðîøî, ãäå íàñ
íåò. Âû âñå åùå ñîìíå-
âàåòåñü? Òîãäà ìû
èäåì ê âàì.

☺ ☺ ☺

ЗАБАГАТО – ЦЕ СКІЛЬКИ?
Організм людини не може відрізнити природ�

ний цукор, що міститься у фруктах, меді, або мо�
лоці, від штучного цукру, що виробляється з цук�
рової тростини чи буряку. У шлунку людини всі
сахариди розпадаються на глюкозу та фруктозу і
переробля-ються печінкою. Вони перетворюють�
ся на глікоген чи жир, або залишаються в крові у
вигляді глюкози, що підживлює клітини організму.
Тому кількість спожитого цукру має критичне зна�
чення для здоров’я. За рекомендацією Націо�
нальної служби охорони здоров’я Великобританії,
кількість споживання доданого цукру не має пе�
ревищувати 10% від загальної кількості калорій,
яку ви отримуєте з їжею та напоями протягом
дня.

Приблизно це дорівнює 70 г на день для чо�
ловіків та 50 г – для жінок. Однак ця кількість може
варіюватися залежно від вашої ваги, віку та ак�
тивності упродовж дня. 50 грамів цукру — це при�
близно 13 чайних ложок, або дві пляшки газова�
ного напою, або вісім шматочків шоколадного
печива. Купуючи продукти, звертайте увагу на
вміст цукру. Він вважається високим, якщо 100 г
продукту містить понад 15 г цукру, та низьким —
якщо менше 5 г.

Житель города Йорк в амери�
канском штате Пенсильвания
оказался в больнице после того,
как попал под машину, за рулем
которой сидела собака. Мужчи�
на пытался остановить управля�
емый псом автомобиль до его
столкновения с припаркованным
рядом грузовиком, но безуспеш�
но.

Американец оказался зажат меж�
ду двумя автомобилями, ударился
головой и упал на землю без созна�
ния. Через некоторое время он оч�

В США ПЕС ЗА РУЛЕМ МАШИНЫ СБИЛ ПЕШЕХОДА

нулся, после чего прибывшие на мес�
то происшествия полицейские отвез�
ли его в местную больницу. О состоя�
нии пострадавшего не сообщается.

Согласно показаниям мужчины, чье
имя не называется, автомобиль был

оставлен со включенным двигателем.
В определенный момент собака, на�
ходившаяся в салоне, ударила лапой
по рычагу коробки передач, в резуль�
тате чего машина пришла в движе�
ние.

Стоит отметить, что в некоторых
странах собак пытаются научить уп�
равлению автомобилем. Так, в Новой
Зеландии в 2012 году для них откры�
ли специальные курсы вождения.
Обучение бездомных псов этим на�
выкам, по мнению сотрудников мес�
тной службы помощи животным, дол�
жно увеличить их шансы на обрете�
ние хозяина.

Ç ³í³ö³àòèâè ÷ëåí³â Ìóêà÷³âñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî îá’ºäíàí-
íÿ «Ð³äíå ñëîâî» Ì. ²ñàºâè÷à ³ Ò.Ðèáàð çà âñåá³÷íîãî ñïðè-
ÿííÿ äèðåêòîðà ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè Î. À. Ñòàäíèê  ìèíóëî¿
íåä³ë³ â Ìóêà÷åâ³ â³äáóëàñÿ  äðóæíÿ çóñòð³÷ ìóêà÷³âñüêèõ
ë³òåðàòîð³â ç ³âàíî-ôðàíê³âñüêèìè êîëåãàìè ç ë³òåðàòóðíîãî
îñåðåäêó «Îá’ºäíàí³ ñëîâîì».

Ñï³ëêóâàííÿ ëþäåé ç  ñïîð³äíåíèìè äóøàìè áóëî íàäçâè-
÷àéíî òåïëèì  ³ äðóæí³ì. Ñïî÷àòêó – â ïðèì³ùåíí³ á³áë³îòå-
êè, à ïîò³ì ó ñòàðîâèííîìó çàìêó «Ïàëàíîê». Äðóç³ ïî ïåðó
ðàäî çíàéîìèëèñÿ ç òâîð÷³ñòþ îäèí îäíîãî, ÷èòàëè âëàñí³
â³ðø³, ñï³âàëè óëþáëåíèõ ï³ñåíü, ä³ëèëèñÿ òâîð÷èìè ïëàíà-
ìè.

 Çóñòð³÷ çàëèøèëà íàéêðàù³, íàéùèð³ø³ âðàæåííÿ ³ ó ãîñ-
òèííèõ ãîñïîäàð³â, ³ ó âäÿ÷íèõ ãîñòåé. Äîìîâëåíî, ùî öå
äîáðèé ïî÷àòîê – ïîä³áíå ñï³ëêóâàííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ³ â
ìàéáóòíüîìó – ³ â Ìóêà÷åâ³, ³ â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó.

В  ЄДНАННІ
СПОРІДНЕНИХ ДУШ

Щодня з 29 травня по 2 червня ц.р.
з 10�тої по 20 год. у Мукачівсько�

му  торгово�розважальному
комплексі «Щодня»

Інформація  по тел. 0509689648.

11 òðàâíÿ 2013 ð.
âåëèêà çàëà ÌÁÊ

“Âåñíÿíà ñïîâ³äü
 òâîð÷î¿ äóø³”

Çâ³òí³é êîíöåðò íàðîäíèõ
òà çðàçêîâèõ êîëåêòèâ³â
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî

Áóäèíêó êóëüòóðè.

Ïî÷àòîê î 15.00 ãîä.
 Âõ³ä â³ëüíèé

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³


