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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

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

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

У ПЕРШУ п’ятiрку рейтингу кращих вузiв України
увiйшли Київський  полiтехнiчний iнститут, Нацiональ�
ний  унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, Київський  нацiо�
нальний  економічний університет iм.Вадима Гетьма�
на, "Львiвська полiтехнiка" i Донецький  нацiональний
технiчний унiверситет.

У ДЕНЬ вiдкриття автосалону у китайському  мiстi
Цiньдао китаєць разом з приятелями вщент розбив
молотком  свiй Maseratti вартiстю 420 тисяч доларiв на
знак протесту проти низької якостi обслуговування
автомобiля.

ФРАНЦУЗIВ i нiмцiв, за даними опитування, назвали
найбiльш пихатими нацiями у Європейському Союзi.

У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ змаганнi з бодибiлдингу  при�
зове мiсце з 170 спортсменiв виборов Iгор Насалик –
мер м.Калуша.

НОВОСПЕЧЕНИЙ  роман американського письмен�
ника  Дена Брауна "Iнферно" посiв перше мiсце у рей�
тингу передпродажних замовлень. Роман вийшов у свiт
4�мiльйонним тиражем.

ПРЕМ’ЄР  Росiї Дм.Медведєв доручив  до 1 серпня
розробити законопроект про спрощене оформлення
громадянства Росiйської Федерацiї.

ПАПА Франциск на церемонiї у Ватиканi канонизував
800 жертв  рiзанини, вчиненої у 1480�му роцi  солдата�
ми  Османської iмперiї i ще двох монахинь з Латинської
Америки. Таким чином, за два мiсяцi на папському
престолi понтифiк зробив святими  бiльше, нiж будь�
хто з його попердникiв.

ЗГIДНО з даними опитування, 60 вiдсоткiв французiв
не вiрять  у можливiсть успiшного функцiонування Євро�
союзу.

НА ЧЕМПIОНАТI у закарпатському Косинi зварили по�
над  700 лiтрiв бограчу. Перемогу з�помiж 8 команд по
приготуванню традицiйної страви угорських пастухiв
виборов Йосип Антал з Рафайлова Берегiвського рай�
ону.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ

УВАГА! ЗАПРОШУЄМО
ДО ПАЛОМНИЦЬКОЇ ПОЇЗДКИ!
З 8 липня ц.р. буде здiйснено паломницьку автобус�

ну поїздку з вiдвiданням святинь  Православ’я у Почаєвi,
Києвi, Чернiговi (Україна)  та у Калузi, Оптинiй Пустинi,
Шамардино, Дивеєво (прп. Серафим Саровський), у
Сергiєвому Посадi (прп. Сергiй Радонезький), у
Боголюбовi, Серпуховi (iкона Божої Матерi “Неупивае�
мая Чаша”), Iваново, Вишi (свт. Феофан Вишенський),
Санаксарах, Володимирi, Москвi (свт. блж. Матрона
Московська), Казанi (Казанська iкона Божої Матерi),
Толбську, Єкатеринобурзi (Ганина Яма, до 95�рiччя
убiєння сiм’ї царя Миколая II).

В ходi поїздки буде можливiсть паломникам окунути�
ся у цiлющих джерелах.

Цiни — доступнi з гарантiєю харчування та прожи�
вання.

За довiдками звертатися
по тел: 050B519B86B78.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
ДІТЯМ ДО 16 РОКІВ ЗАБОРОНИЛИ

відвідувати нічні клуби, дискотеки та інші
розважальні заклади,  а також  бари,

кафе чи ресторани без супроводу батьків
або  дорослих опікунів.

За таке рішення проголосували 350 депутатів.
 Відповідальність  за виконання закону  лежить

на власниках закладів. Вони не повинні  пускати
дітей у нічний час  без дорослих. На вході у підлітка
мають право витребувати документи з підтверджен�
ням  віку особи.

За ігнорування  цих вимог посадовців каратимуть
штрафами. Перший раз – на суму у  від 340 до 850
грн. За повторне порушення впродовж року  розмір
штрафу збільшується  до 850�1700 грн.

ÐßÁÈ×À
Âàñèëÿ

Àíäð³éîâè÷à
Ñï³âãîëîâó ÃÎ «Ð³äíå

Çàêàðïàòòÿ», áàãàòîð³÷íî-
ãî, ìóäðîãî, óñï³øíîãî
êåð³âíèêà ÓÀÏ ÒÎÂ
«Ô³øåð – Ìóêà÷åâî», ëþ-
äèíó ñëîâà òà ä³ëà ç äíåì
íàðîäæåííÿ.

Øàíîâíèé ³ìåíèííèêó!
Íåõàé Ãîñïîäü Áîã ïîñèëàº ³ íàäàë³ Âàì

ì³öíå çäîðîâ’ÿ, óñï³õ, íàòõíåííÿ, çàäî-
âîëåííÿ, òåïëî òà ðîäèííèé çàòèøîê
òà ñòîðèöåþ Âàì ïîâåðíåòüñÿ äîá-
ðî òà ðàä³ñòü çà âñ³ Âàø³ êîðèñí³ ñïðà-
âè, ÿê³ Âè âñòèãàºòå çðîáèòè íà Âà-
øîìó æèòòºâîìó øëÿõó, íåõàé âñå
ïðåêðàñíå Âàì âäàºòüñÿ, ìíîæèòüñÿ
³ äîäàºòüñÿ.  Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ,

òà øàíîþ â³ä çàêàðïàòö³â,
ãîëîâà ÌÎ ÃÎ «Ð³äíå Çàêàðïàòòÿ»

Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ

 ÑÏÀÑÈÁI, ÐIÄÍÅÍÜÊÀ!..
Íàøó ÷óäîâó, íàéêðàùó  â ñâiòi äðóæèíó,

ìàìó é áàáóñþ

×ÎÏÅÉ
Ìàð’ÿíó Iâàíiâíó

iç Çàëóææÿ
Âiòàºìî ç Çîëîòèì þâiëåºì!

Áàæàºìî ùàñòÿ i ðîêiâ áåç ëiêó,
Ìiöíîãî çäîðîâ’ÿ i äîâãîãî âiêó.
Íåõàé îáìèíàþòü âñi áiäè é òðèâîãè,
Õàé ñòåëèòüñÿ  äîâãà æèòòºâà äîðîãà.
Ñïàñèái, ðiäíåíüêà, çà ùèðå òåïëî,
Òóðáîòó  i ëàñêó, áåçìåæíå äîáðî,
Çà õëiá i çà  ñiëü íà íàøiì ñòîëi,
Ìè äÿêóºì ùèðî, óêëií äî çåìëi.

Ëþáèìî, öiíóºìî –
òâî¿ ñèíè Ìèðîñëàâ

i Âàñèëü, íåâiñòêè
 Îëüãà i Íàòàëêà,

÷îëîâiê Âàñèëü, áàòüêè,
ñâàòè òà íàéâiääàíiøi

áàáóñèíi ïðèõèëüíèêè
îíóêè ßðîñëàâ,

Âàëåðiêà, Ðåíàò,
Àëiíêà.
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Îïîçèö³ÿ
íå ïðîéøëà òåñò
íà àäåêâàòí³ñòü
Ó ñóáîòó, 18 òðàâíÿ, â Êèºâ³ âûäáóëàñÿ ô³íàëüíà

àêö³ÿ îïîçèö³éíîãî ïðîåêòó «Âñòàâàé, Óêðà¿íî!». Íå
îá³éøëîñÿ áåç ñêàíäàëó ³ ìîðäîáî¿â. Õî÷à öå âñå
áóëî ö³ëêîì ïðîãíîçîâàíèì. Äåïóòàòè â³ä ÂÎ “Ñâî-
áîäà”, çîêðåìà Þð³é Ì³ðîøíè÷åíêî, öåãëîþ ðîç-
áèëè â³êíà â ÁÒÐ³, ÿêèé ïåðåøêîäæàâ ðóõó îïîçèö-
³éíî¿ êîëîíè. Ó öåíòð³ Êèºâà ïîáèëèñÿ áëèçüêî ñîòí³
ëþäåé. Îïîçèö³îíåðè íàìàãàëèñÿ ïåðåâåðíóòè ÁÒÐ,
â ÿêîìó áóëè ëþäè. Ï³ä ÷àñ á³éêè, ÿêà ñòàëàñÿ â
öåíòð³ Êèºâà ì³æ ì³òèíãóâàëüíèêàìè, ïîñòðàæäàëè
ê³ëüêà ëþäåé.

ßê ïîâ³äîìèëè ó â³ää³ë³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â Êèºâ³, äåê³ëüêà ëþäåé îòðèìà-
ëè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ â õîä³ ç³òêíåííÿ íà âóëèö³
Âåëèêà Æèòîìèðñüêà.

Çà âåðñ³ºþ ì³ë³ö³¿, áëèçüêî 14.20 íà âóëèö³ Âåëèêà
Æèòîìèðñüêà âèíèê êîíôë³êò ì³æ ó÷àñíèêàìè çà-
õîä³â, ÿêèé çãîäîì ïåðåð³ñ ó ñóòè÷êó.

Ìîëîä³ ÷îëîâ³êè ïî÷àëè êèäàòèñÿ ïëÿøêàìè ç âî-
äîþ ³ êàì³ííÿì, âíàñë³äîê ÷îãî ê³ëüêà ëþäåé îòðè-
ìàëè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ.

ßê çàÿâèëè â ì³ë³ö³¿, ïðàâîîõîðîíö³ âòðóòèëèñÿ ³
ïðèïèíèëè á³éêó, âñòàíîâèâøè ñâîºð³äíèé «êîðäîí»
ì³æ ó÷àñíèêàìè êîíôë³êòó, à òàêîæ  âèêëèêàëè øâèä-
êó.

Êîëîíó îïîçèö³îíåð³â íà âóëèö³ Ìèõàéë³âñüê³é ó
Êèºâ³ ïî õîäó ¿õ ðóõó çóñòð³ëà áðîíåìàøèíà, íà áîð-
òàõ ÿêî¿ íàìàëþâàëè äâ³ âåëèê³ ïîìàðàí÷åâ³ ìîðê-
âèíè – ïî îäí³é ç êîæíîãî áîêó. Íà êàïîò³ ìàøèíè
ïðèêð³ïèëè âåëèêó ì’ÿêó ìîðêâèíó, ³ìîâ³ðíî ïîðî-
ëîíîâà. Íà ÁÒÐ³ çãîðè ¿õàëà ëþäèíà, îäÿãíåíà â êî-
ñòþì êðîëèêà.

Çà ñâ³ä÷åííÿìè î÷åâèäö³â, ïîáèëèñÿ ïðåäñòàâíè-
êè ïàðò³¿ “Ñâîáîäà” òà ïðèõèëüíèêè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
÷åðåç ÁÒÐ, ÿêèé íàìàãàëèñÿ ïðèáðàòè ñâîáîä³âö³.
ßê ìîæíà öå ïðîêîìåíòóâàòè?  Îïîçèö³îíåðè ëåãêî
ï³ääàëèñÿ íà ïðîâîêàö³þ. ÁÒÐ ëåãêî ìîæíà îá³éòè ³
çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî ïåðåêèäàòè éîãî, à òèì
á³ëüøå çàñòîñîâóâàòè ñèëó äî åê³ïàæó. «Îêñàìè-
òîâ³ ðåâîëþö³¿» â öèâ³ë³çîâàí³é ªâðîï³ àñîö³þþòüñÿ
ç áóêåòàìè êâ³ò³â, ÿêèìè ðÿñíî îáêëàäàëè äóëà, ëþêè
³ ãóñåíèö³ òàíê³â. Íàøà îïîçèö³ÿ ïîêè íå äîòÿãóº äî
òàêîãî ð³âíÿ. Äîâãèõ òðè ì³ñÿö³ í³áèòî éøëà ï³äãî-
òîâêà äî ô³íàëüíîãî àêîðäó àêö³¿ «Âñòàâàé, Óêðà¿-
íî!», à ðåçóëüòàò íå âðàçèâ – ìåíøå 7 òèñÿ÷ îñ³á ó
òðèì³ëüéîííîìó Êèºâ³. Ìàáóòü äëÿ òîãî, ùîá õî÷
ÿêîñü çãëàäèòè ïðîâàëüíèé åôåêò â³ä óñüîãî öüîãî
ä³éñòâà, ë³äåð «Áàòüê³âùèíè» ßöåíþê çàêëèêàâ ïðî-
âåñòè ïîâòîðíó àêö³þ íà Äåíü Íåçàëåæíîñò³, 24
ñåðïíÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, àêö³ÿ 18 òðàâíÿ º ëèøå
ïåðøîþ ç áàãàòüîõ ïëàíîâàíèõ àêö³é îïîçèö³¿, ÿê³
çàê³í÷àòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ³íàâãóðàö³¿ íîâîãî Ïðåçè-
äåíòà. Â³í çàçíà÷èâ, ùî çàõ³ä ìàº â³äáóòèñÿ â êîæ-
íîìó ì³ñò³, êîæí³é îáëàñò³, ùîá ïîêàçàòè âñåóêðà¿-
íñüêèé äóõ àêö³¿ «Âñòàâàé, Óêðà¿íî!».

Âò³ì, íàâðÿä ÷è äðóãèé äóáëü àêö³¿ áóäå á³ëüø
óñï³øíèì, í³æ öÿ ñïðîáà. Àäæå ÿêáè íå ³íöèäåíò ç
ÁÒÐ – ìàáóòü ³ ãîâîðèòè íå áóëî á ïðî ùî. Ç òàêîþ
îïîçèö³ºþ çì³íþâàòè âëàäó ïðîñòî íåáåçïå÷íî.
Àäæå îïîçèö³îíåðè äåìîíñòðóþòü ïîâíó íå-
çäàòí³ñòü äî îðãàí³çàö³¿, äî ôîðìóëþâàííÿ âèðàç-
íèõ âèìîã äî âëàäè, ï³äãîòîâêè âëàñíî¿ ïðîãðàìè
ä³é ³ íàâ³òü äî åëåìåíòàðíîãî ñàìîêîíòðîëþ â óìî-
âàõ ïðèì³òèâíî¿ ïðîâîêàö³¿. Âèñíîâîê ç ñóáîòí³õ
ïîä³é ìîæíà çðîáèòè ëèøå îäèí: ì³íÿòè âëàäó ïîêè
ùî íåìà íà êîãî. ² òîìó ñïî÷àòêó ïîòð³áíî õî÷à áè
ïîì³íÿòè îïîçèö³þ ...

Âàñèëü ÌÓÐ, æóðíàë³ñò

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÂÄß×Í²ÑÒÞ
Ìóêà÷³ñüêà ðàéîííà ðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè â³òàº ç

äíåì íàðîäæåííÿ ö³ëåñïðÿìîâàíó, âðîäëèâó, ñèëü-
íó äóõîì ³ ³íòåëåêòîì, íàä³éíó, ÷åñíó ³ â³ääàíó îõî-
ðîí³ çäîðîâ’ÿ ãðîìàäÿí Ìóêà÷³âùèíè æ³íêó ç â³äêðè-
òèì ñåðöåì, ÷èñòîþ äóøåþ, ÷ëåíà ïðåçèä³¿ ðàéðàäè
âåòåðàí³â Óêðà¿íè

Â³êòîð³þ Þð³¿âíó ËÀÍ².
Øàíîâíà Â³êòîð³ÿ Þð³¿âíà!
Òóðáîòîþ ïðî ëþäåé Âè çäîáóëè çàñëóæåíèé àâòî-

ðèòåò, ñõâàëüí³ â³äãóêè ïðî Âàøó âèñîêó êîìïå-
òåíòí³ñòü. Âàì âäÿ÷í³ âåòåðàíè çà ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìî-
âàíó íà çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ ³ ë³êóâàííÿ
ìåøêàíö³â ðàéîíó. Áàæàºìî Âàì çäîðî-
â’ÿ, àêòèâíîãî äîâãîë³òòÿ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿, çàëèøàéòåñü òàêîþ æ ä³ëîâîþ ³
íåâòîìíîþ. Íåõàé â æèòò³ Âàì áóäå
òåïëî ³ çàòèøíî, à êîæíèé íàñòóï-
íèé äåíü áóäå â³äçíà÷åíèé ðàä³ñòþ,
ùàñòÿì, ãàðìîí³ºþ, äîáðîáóòîì,
âïåâíåí³ñòþ â ìàéáóòíüîìó. Íåõàé
îáåð³ãàº Âàñ ãîñïîäü!

Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè ². ÊÀ×ÓÐ,
Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿

âåòåðàí³â Óêðà¿íè.
Ô. Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð.

Ïðèºìíó, ÷óéíó, íàäçâè-
÷àéíî â³äïîâ³äàëüíó ëþäè-
íó, êîëèøíüîãî ãîëîâíîãî
ë³êàðÿ Ìóà÷³âñüêî¿ äåðæñà-
íåï³äåìñòàö³¿, ÷ëåíà Ïðå-
çèä³¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Òî-
âàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà,
ç 30-ð³÷íèì ñòàæåì,

Âîëîäèìèðà
Ìèõàéëîâè÷à

ÐÅÂ×ÓÊÀ,
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåí-
íÿ! Ìè ïèøàºìîñÿ, ùî ïðàöþºìî ïîðó÷ ç Âàìè,
ëþäèíîþ ñëîâà ³ ä³ëà, ôàõ³âöåì âèñîêîãî ð³âíÿ.
Âäÿ÷í³ Âàì çà ëþäÿí³ñòü, ìóäð³ñòü, ñïðàâæíþ
ùèð³ñòü äóø³ òà íåáàéäóæ³ñòü äî çäîðîâ’ÿ ìó-
êà÷³âö³â. Áàæàºìî Âàì ³ íàäàë³ çàëèøàòèñÿ ñïîâíå-
íèì ñèë, ìîëîäå÷îãî çàïàëó, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ. Ùàñ-
ëèâîãî Âàì äîâãîë³òòÿ, âñ³ëÿêèõ æèòòºâèõ ãàðàçä³â,
ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ Âàì ë³ò!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåêòèâ ì³ñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà,

ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!

Відкривати величну про�
граму святкування Днів Му�
качева, якому виповнилося
1119 років випало його най�
меншим мешканцям – вихо�
ванцям дошкільних навчаль�
них закладів чудовим гала�
концертом у міському Бу�
динку культури у рамках фе�
стивалю «Таланти твої, Ук�
раїно». Діточки радували чу�
довими піснями, гарними
танцями.

Того ж п’ятничного дня, 17
травня, в Греко�католицько�
му  Успенському соборі Му�
качева відбувся концерт ду�
ховної музики «Величая, ве�
личаю  Тя, Господи»  хору
хлопчиків та юнаків Мукачі�
вської хорової школи, лауре�
ата багатьох Міжнародних
та Всеукраїнських конкурсів
та фестивалів. Під керівниц�
твом незмінного диригента
й фундатора хору, заслуже�
ного діяча мистецтв Украї�
ни Володимира Волонтира
— хлопчики натхненно і ви�
сокопрофесійно виконали
твори Д.Бортнянського,
М.Лисенка, М.Леонтовича,
О.Кошиця. Такі концерти
цього відомого в Україні і за
кордоном колективу вже
давно стали традиційними,
приносячи духовну насоло�
ду численним слухачам.

Наступного дня у велико�
му залі міської Ратуші відбу�
лася Міжнародна зустріч
«Активізація транскордон�
ного співробітництва між
містами – крок до євроінтег�
рації». Вступним словом її
відкрив міський голова Му�
качева Золтан Ленд’єл. Він
відзначив, що на квітневій
сесії міської ради депутати
одноголосно ухвалили Звер�
нення до Президента Украї�
ни, Верховної Ради, Кабіне�
ту Міністрів із закликом до
євроінтеграції України. З
презентацією досвіду
співпраці Мукачева з міста�
ми�побратимами виступив
перший заступним міського
голови Ернест Нусер. Відтак
з вітальними словами з на�
годи 1119�ї річниці древнь�
ого Мукачева виступили Ге�
неральний консул Угорщини
в Ужгороді Йосип Бочкої,
староста міста�побратима

НАМ ПІШОВ 1200 РІК

Пельгржимова (Чехія) Лео�
польд Бамбула, заступним
міського голови міста Гумен�
не (Словаччина) Андрей Се�
манцо, від імені чотирьох
міст�побратимів Мукачева в
Угорщині присутніх привітав
міський голова Матесалки
Іштван Сабо. Варто відзна�
чити, що в Мукачево на свят�
кування приїхали делегації
двох словацьких і двох сер�
бських міст побратимів.

У супроводі міського голо�
ви та його заступників гості
оглянули Мукачево святкове.
На центральній площі були
розгорнути намети, де горо�
дяни й туристи та відпочи�
ваючі закарпатських здрав�
ниць смакували національ�
ними стравами, добірними
винами від багаторазових
переможців знаменитого на
всю Україну фестивалю
«Червене вино», зокрема
Василя Анталовського, Йо�
сипа Машики та інших. Де�
густували австрійські вина,
які представляла власниця
альпійської садиби «Золота
рибка», що в Чинадієві,
Світлана Шопф. Надовго зу�
пинилися біля експозицій
туристичної виставки�яр�
марку  «Європейського
містечка», представлених
туристичним комунальним
підприємством Мукачева.

А тим часом у центрі мож�
на було споглядати показові
виступи  спортивних клубів
кіокушинкай�карате�до і
«Сінай» з бойових мистецтв.
А любителі древньої гри
змагались в турнірі з шахів

на кубок міського голови. (на
фото). На спортивному май�
данчику Мукачівського
ліцею баскетболісти�люби�
телі змагались зі стріт�болу.
А в ТРК «Щодня», яке свят�
кувало свої триріччя, прохо�
дили змагання з боулінгу та
більярду. О 14�й годині су�
ботнього дня на центральній
площі відбулося урочисте
відкриття Днів Мукачева. З
вітальним словом до му�
качівців та гостей міста звер�
нулися міський голова Зол�
тан Ленд’єл та голова Закар�
патської обласної ради Іван
Балога. Мер міста вручив
нагрудні знаки та Дипломи
новообраним Почесним
громадянам Мукачева єпис�
копу�емериту Реформатсь�
кої церкви Лайошу Гулачі,
медичній сестрі ЦРЛ Євгенії
Деркач,  директору ПАТ «Точ�
прилад» Петру Ремінцю,
президенту ТзОВ «ЕНО�

меблі ЛТД» Ігорю Ремінно�
му, фундаторові приладобу�
дування Мукачева Василю
Шпинику. Разом з Іваном
Балогою міський голова
вручив групі мукачівців По�
чесні грамоти міської ради
та обласної ради. А потім зі
святковим концертом висту�
пили творчі колективи Мука�
чева.

У замку Паланок відбуло�
ся відкриття фотовиставки
непересічного майстра
світлин Езра Тобака. Раджу
всім, хто ще не побував на
виставці, відвідати її, поми�
луватись неперевершеними

знімками Мукачева.
Пообіді в Християнському

культурному центрі прекрас�
ний концерт дали Закар�
патський симфонічний ор�
кестр за участі солістів Ігоря
Строїна та Мар’яни Гаврил�
ко «Шедеври світової музи�
ки».

У неділю в драмтеатрі уро�
чисто було відкрито XIV
Міжнародний фестиваль ет�
нічних театрів національних
меншин України, країн СНД,
Єврорегіону «Етно�Діа�
Сфера�2013». А ввечері на
стадіоні «Спартак» відбувся
незабутній концерт гурту
«Океан Ельзи» з уславленим
співаком, мукачівцем родом
Вакарчуком. Минулого ж
вівторка в міській картинній
галереї відкрито виставку
творчих робіт художників
Мукачева.

Микола РІШКО
 (фото автора)



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333323 òðàâíÿ 2013 ð.

¹ 20 (972)¹ 20 (972)¹ 20 (972)¹ 20 (972)¹ 20 (972)

ñò.

Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. (Âîëüòåð).

Êðàñèâó, ìóäðó, æèòòºðàä³ñíó, ùèðó ñåðöåì, ÷óéíó äó-
øåþ, òîâàðèñüêó,  ðîáîòÿùó, ïîðÿäíó òà ÷àð³âíó æ³íêó,
äîáðó äðóæèíó, ïîðÿäíó ìàò³ð, íåïåðåâåðøåíó ñâàõó

²ðèíó Ïåòð³âíó ÒÎÂ×ÊÎ
ç Ìóêà÷åâà â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç ïðåêðàñíèì þâ³ëåºì
æ³íî÷î¿ ìóäðîñò³, âèâàæåíî¿ ïîì³ðêîâàíîñò³. Ùîá ë³ò
áóëî íå ìåíøå ñòà, æèòòÿ ñâ³òèëîñü ñîíöåì, à ùàñòÿ é
ïðîìåí³ äîáðà ñâ³òèëèñü ó â³êîíöå. Õàé êîæåí ðà-
íîê ó æèòò³ ïðèíîñèòü ëèø óäà÷ó, âñüîãî íàé-
êðàùîãî òà áëàã ³ ðàäîñò³ ó õàòó. Õàé Âîñ-
êðåñëèé Ãîñïîäü ²ñóñ Õðèñòîñ Âàì çàâæäè ³ â
óñüîìó äîïîìàãàº, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ é ðàä³ñòü
Âàì äàðóº ³ Âàñ Éîãî ñâÿòà  ëàñêà é íàøà ëþ-
áîâ í³êîëè íå îìèíàº.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ –
ñâàõà Ãàííà Äìèòð³âíà, ð³äí³, äðóç³…

 Ціна: 450 грн.
НОВА ЦІНА: 390 грн.

Економічні настінні
обігрівачі

• пожежобезпечні;
• не спалюють кисень у повітрі;
• важать лише 300 г;
• зручні для транспортування

(згортаються у рулон);
• споживна потужність не більше 0,5 кВт
  (як 2�3 електролампочки);
• гріють не гірше за 2�кіловатні.

Сертифікат відповідності № UA1.066.0076108�12 від18.05.2012 р.

Пропонуємо вашій увазі ультразвукову пральну
машинку новітнього покоління � «Цунамі».

На відміну від ультразвукових машинок минулого
сторіччя, у машинці «Цунамі» використовується прин�
ципово новий випромінювач, в якому задіяні більш
високі частоти. Це дозволяє працювати пристрою в
імпульсному режимі і досягати набагато більшого
ефекту при пранні.

Імпульсний режим за характером своєї дії нагадує
вибивання килима. Ультразвукові хвилі йдуть прили�
вами, «вибиваючи» бруд з тканинних волокон, при цьому
дбайливо ставлячись до самої тканини і забезпечуючи
неперевершену якість прання.

Принципова відмінність пральної машинки «Цунамі»
від інших подібних пристроїв полягає саме у пере�
ривчастій подачі ультразвукових хвиль. Інші види
машинок на це нездатні. Вони працюють у без�
перервному режимі і, в результаті, частина бруду просто
не відпирається.

Іншою незаперечною перевагою «Цунамі» є округла
форма випромінювача, що дозволяє поширювати
ультразвук рівномірно у всіх напрямках, тому немає
необхідності перевертати білизну під час прання. Це
значно підвищує зручність прання і заощаджує час.

У результаті досліджень вста�
новлено, що за якістю прання
«Цунамі»  не поступається
громіздким пральним машин

активаторного типу, саме тому вона
віднесена до класу побутової техніки.

За допомогою «Цунамі» ви можете не тільки ретельно
випрати білизну, але й прополоскати її, не
докладаючи до цього ніяких зусиль. Порядок прання
неймовірно простий: досить налити в ємність води,
додати пральний порошок, покласти білизну, помістити
випромінювач «Цунамі» в середину ємності і включити
блок живлення в мережу.

«Цунамі» здатна відіпрати стільки ж білизни, скільки
й звичайна пральна машина, але при цьому споживає
електроенергії в 10 разів менше, ніж звичайна
лампочка, і в 100 разів менше пральної машини�
автомата.

Незамінна при пранні ковдр, подушок, верхнього
одягу.

Назву «Цунамі» було дано цій пральній машинці
завдяки її потужності і високій ефективності при пранні
білизни з будь�яких типів тканини. ГАРАНТІЯ 2 РОКИ!

Замовлення на безкоштовну доставку післяплатою товарів приймаються за тел.: (044) 491�33�31

Виставка�продаж “ЦУНАМІ”, слухових апаратів
та електрообігрівачів відбудеться:

28  ТРАВНЯ
 м. МУКАЧЕВО,

пл. Миру, 30 (Будинок Русинів)
з 11.00  до  12.00

Слуховий апарат Super Mini Amplifier
Слуховий апарат Super Mini Amplifier � це

слуховий підсилювач звуку, який допоможе
Вам чути значно краще та дозволить постійно
насолоджуватись навколишніми звуками.

Найкраще у ньому � він настільки малий,
що майже непомітний. При цьому сильний
настільки, що дозволить Вам заново почути
шепіт і тихі розмови, адже він посилює звук
до 50 Децибел (dB)!

Super Mini Amplifier подарує Вам можливість чути
усе, що відбувається навколо та вільно спілкуватися з
людьми.

Super Mini Amplifier простий у використанні, просто
вставте його у вухо � і Ви будете чути. Ви можете легко
підібрати необхідну Вам гучність звуку за допомогою
зручного регулятора.

� якісно обробляє звук
� компенсує практично будь�яку втрату слуху
� підходить для людей різного віку
� компактний, непомітний
Сотні тисяч людей в усьому світі гідно оцінили Super

Mini Amplifier.
Ціна 640 грн. Для пенсіонерів

та інвалідів ціна 320 грн. (знижка 50%)

Ви також можете придбати слуховий апарат
CyberSonic за ціною 295 грн.

ЦІНА: 340 грн.

Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ïðåêðàñíó,
ìóäðó, åíåðã³éíó ëþäèíó, äîáðîãî, ÷óéíîãî ñèíà, äîðî-
ãîãî êóìà

²âàíà ²ëë³÷à  ÁÓÐ×À
ç Ëåöîâèö³. Áàæàºìî íîâèõ çâåðøåíü, îïòèì³çìó, çäîðî-
â’ÿ òà äîáðà íà äîâã³ ðîêè! Íåõàé ïðèòàìàíí³ Âàì ïî-
ðÿäí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, ïîâàãà äî îòî÷óþ÷èõ íå ïîêèäà-
þòü Âàñ ë³ò äî ñòà. Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – áàòüêè,

ñ³ì’ÿ Çâàðè÷³â, ð³äí³, äðóç³…

ÍÀ ÌÍÎÃÀß
² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!

Ìàðãàðèòó ²âàí³âíó Á²ËÅÉ
Ñåðäå÷íî â³òàºìî ç 65-ð³÷÷ÿì!
Ïóñòü ñåðöå âîçðàñòó

 íå ïîääàåòñÿ
È íå ñòðàøàò  ëåòÿùèå ãîäà,
Ïóñòü ñ÷àñòëèâî è âåñåëî æèâåòñÿ,
È ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò íèêîãäà.

Ð³äí³ òà äðóç³

ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ ãàðíó,
÷àð³âíó, ìóäðó æ³íêó, òàëàíîâèòîãî
ë³êàðÿ-êàðä³îëîãà, çà÷èíàòåëÿ ôóíêö³-
îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè â êàðä³îëîã³÷íî-
ìó â³ää³ëåíí³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË, ë³êàð-
êó âèùî¿ êàòåãîð³¿, äáàéëèâó íàñòàâíè-
öþ ìîëîä³, ÷óéíó, ùåäðó íà äîáðî

Ãàííó ²âàí³âíó
ÏÅÐÅÑÒÓ-ÃÎÌÎÍÀÉ.

Âàø³ ïðåêðàñí³ ëþäñüê³ ÿêîñò³, äîðîãà þâ³ëÿðêî, ïðî-
ÿâëÿþòüñÿ ó âñüîìó: ó ðîáîò³, òóðáîò³ ïðî ïàö³ºíò³â, ñòàâ-
ëåíí³ äî íàñ, ó äðóæá³, ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ òà íàäçâè-
÷àéíî ãàðìîí³éíî ïîºäíóþòüñÿ ç ïî÷óòòÿì îáîâ’ÿçêó.
Íåõàé Ãîñïîäü íàø ²ñóñ Õðèñòîñ ùåäðî äàðóº Âàì íà
ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ, ñâ³òëó ðàä³ñòü òà ðî-
äèíí³ ãàðàçäè, à ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü äîäàº ñèë ³ íàñíàãè,
îïòèì³çìó ³ â³ðè â ñâî¿ ñèëè!

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – êîëåêòèâè êàðä³îëîã³÷íîãî
â³ää³ëåííÿ òà êàá³íåòó ôóíêö³îíàëüíî¿

ä³àãíîñòèêè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË
ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎËIÒÒß!
Öèìè ÷óäîâèìè âåñíÿíèìè äíÿìè ó

êîëi ÷èñëåííî¿ ðiäíi òà äðóçiâ âiäçíà÷àº
ñâié 80-ði÷íèé þâiëåé

ÊÀÌÏÎ
Ìèõàéëî Ñåìåíîâè÷.

Ðîäèíà òà äðóçi  ùèðîñåðäå÷íî
âiòàþòü äîðîãî þâiëÿðà ç òàêîþ
ñâiòëîþ i õâèëþþ÷îþ ïîäiºþ.

Çà ðîêîì ðiê æèòòÿ íåâïèííî ëèíå,
Äàðóº âåñåí âåñåëêîâèé ÷àñ,
Ó öþ ïðåêðàñíó  þâiëåéíó äíèíó
Âiòàííÿ ùèði Òè ïðèéìè âiä íàñ.
Õàé äîëÿ Òîái øëå äîáðî i ùàñòÿ,
Ìiöíå çäîðîâ’ÿ, ìîðå áëàã çåìíèõ,
À ùèði äíi, ìîâ ðóøíèêè êâiò÷àñòi
Íåõàé ùå äîâãî ñòåëÿòüñÿ äî íiã.
Ëþáëÿ÷i Òåáå äðóæèíà Îëåíà, äîíüêè Ñâiòëàíà òà

Íàäiÿ, çÿòü Îëåêñàíäð, âíóêè  Ïàâëî, Îëåíà,
 Îëåêñàíäð, Êàòåðèíà, Ìàðèíà, ïðàâíó÷êà

      Âiêòîðiÿ òà ïðàâíóê Ìàðê.

Ç ×ÎËÎÂI×ÈÌ ÏÎÂÍÎËIÒÒßÌ!
25 òðàâíÿ ïîäàðóâàëî ñïðàâæíº

÷îëîâi÷å ïîâíîëiòòÿ ÷óäîâié ëþäèíi,
ëþáëÿ÷îìó ÷îëîâiêîâi, áàòüêó i äiäóñåâi

ËÈÇÀÊÓ
Þðiþ Þðiéîâè÷ó

Âiòàºìî ç õâèëþþ÷èì þâiëåºì!
Ìiöíîãî Òîái çäîðîâ’ÿ! Ïîáiëüøå Òîái
ñîíöÿ, ùàñòÿ, òåïëà i ðàäîñòi!

Òè — ãàðíèé ãîñïîäàð i òàòî — ÷óäîâèé,
Äàðóºø òóðáîòó òà ìîðå ëþáîâi,
Ñïàñèái çà ìóäðiñòü, çà ðóêè óìiëi,
Ùî âìiºø ïiäòðèìàòè ñëîâîì i äiëîì,
Ùî â äîìi òâîºìó íàäiéíî i ùèðî,
Æèâè íàì íà ðàäiñòü ó ùàñòi òà ìèði!

Ëþáëÿ÷à Òåáå ðîäèíà,íàéáëèæ÷i äðóçi.Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!

Р Е З О Н А Н С
На звернення до Мукачівського міського голови Лен�

д’єла З.З. та народного депутата України Балоги В.І.
опублікованого в газеті «Мукачево» № 15 (967) від 18
квітня 2013 року повідомляємо, що питання транспорт�
ного забезпечення мікрорайону вул. Окружна вивчено
ММКП «РБУ» (п.Бубряк В.П.) і розглянуто на засіданні
робочої комісії по контролю за виконанням транспорт�
ного законодавства за роботою міського пасажирсь�
кого транспорту загального користування (голова комісії
� п.Нусер Е.Е.).

Наголошуємо, що наразі з вул. Окружна відправляєть�
ся 10 маршрутних автобусів з інтервалом у 5 – 9 хви�
лин. Пасажиромісткість даних автобусів становить 18�
40 місць. Дана кількість автобусів є достатньою для
забезпечення перевезення пасажирів з вищевказано�
го мікрорайону.

В. БУБРЯК, директор ММКП «РБУ»

Часткове фінансування на оздоровлення
дітей в літній період 2013 року за рахунок

коштів Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Одним із пріоритетних  завдань Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати  працездатності є як�
існе  та повноцінне літнє оздоровлення дітей  застрахо�
ваних  осіб у дитячих оздоровчих закладах.

В ході проведення підготовки до оздоровчої компанії
літа 2013 року  запропоновані граничні норми витрат: �
на харчування (у частині вартості продуктів)� не більше
39 гривень на один людино�день; � лікування та куль�
турне обслуговування дітей – не більше 3 гривні на один
людино�день із розрахунку на оздоровчу зміну.

Путівка до дитячого оздоровчого закладу в частині її
вартості, що фінансується за  рахунок коштів Фонду,ви�
дається  застрахованій особі (батьку , матері, опікуну \
піклувальнику) за її основним місцем роботи. Органі�
заційними формами оздоровлення за рахунок коштів
Фонду  охоплюються діти  шкільного віку від 6 до 18
років. Для цього застрахованій особі необхідно  звер�
нутися в комісію  (уповноваженого) із  соціального стра�
хування підприємства із заявою щодо оздоровлення
дитини в  дитячому оздоровчому закладі, що частково
фінансується за рахунок коштів Фонду.

У 2013 році  фінансування  за рахунок коштів Фонду
оздоровлення дітей застрахованих осіб  у дитячих  зак�
ладах оздоровлення з тривалістю  оздоровчої зміни не
менше 21 днів , а з середини червня 2013 року 18 днів.

Інформацію  по дислокації дитячих  оздоровчих  зак�
ладів та за додатковою  інформацію щодо оздоров�
лення  дітей просимо звертатися в Мукачівську міську
виконавчу  дирекцію за адресою м. Мукачево, вул.
Партизанська 10, тел.. 4�12�83,2�40�78,4�36�99.

Марта ЛАМБРУХ , директор Мукачівської  міської
виконавчої  дирекції Закарпатського обласного
відділення Фонду соціального страхування з тим�
часової   втрати працездатності

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ ÌÍÎÃÀß ÙÀÑËÈÂÈÕ Ë²Ò! Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Äîðîãó, ìóäðó, êðàñèâó, ÷àð³âíó, ÷åñ-

íó, ïîðÿäíó Äðóæèíó, òóðáîòëèâó,  ëà-
ã³äíó Ìàìî÷êó, í³æíó, ëàñêàâó Áàáóñþ,
äóæå ùèðó ñåñòðó, êîëèøíüîãî òîðãî-
âîãî ïðàö³âíèêà, â³äòàê çàñòóïíèêà ãî-
ëîâíîãî áóõãàëòåðà

Ìàð³þ Âàñèë³âíó ÂÎÐÎÍÎÂÓ
ç Ìóêà÷åâà â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç þâ-
³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ. Âåëèêå ñïà-
ñèá³, ùî Âè íàñ çðîñòèëè, ùîá Âè íå ñòàð³ëè,
ð³äíåíüêà, ç ðîêàìè. Õàé âåñíè ÷àð³âí³ ëå-
òÿòü äî Âàñ ëàñò³âêàìè. Ñïàñèá³ Äðóæèíî,
Ìàòóñþ, Ñåñòðè÷êî, çà òóðáîòó ïðî íàñ.
Çà ðóêè ðîáî÷³, çà äîâã³-äîâã³ áåçñîíí³ íî÷³.
Äàé, Áîæå, í³êîëè Âàì ãîðÿ íå çíàòè ³ ñîòó
âåñíó ç íàìè ñòð³÷àòè!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê, äîíüêè Îêñàíà,
Îëüãà, çÿò³ Äìèòðî, Â³òàë³é, îíóêè ßíî÷êà, Àíàñòà-

ñ³ÿ, Íàçàð, ñåñòðà Åëüâ³ðà, áðàò Âàñèëü ç ñ³ì’ÿìè,
ð³äí³, äðóç³…

ÄÎÁÐÀ, ÐÀÄÎÑÒI É ÁËÀÃÎÏÎËÓ××ß!
 Ó öi ÷óäîâi òðàâíåâi äíi âiäçíà÷àº

ñâié 70-ði÷íèé þâiëåé
ÏÎËIÙÓÊ

Ìàãäàëèíà Éîñèïiâíà.
Áàæàºìî íàøié ìèëié, äîðîãié

þâiëÿðöi ìiöíîãî çäîðîâ’ÿ,ñîíÿ÷íî-
ãî âåñíÿíîãî íàñòðîþ, íåâè÷åðïíî¿
æèòòºâî¿ íàñíàãè, òåïëà i çàòèøêó ó
ðîäèíi, ùîá íàñòóïíi ðîêè ó Âàøî-
ìó æèòòi çàëèøàëè òiëüêè ñâiòëi ñïî-

ãàäè, äàðóâàëè ðàäiñòü, äîáðî, íàäiþ i áëàãîïîëó÷÷ÿ.
 Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ âiä êîëåêòèâó  ñïiâðîáiòíèêiâ.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 23 òðàâíÿ 2013 ð.

¹ 20 (972)¹ 20 (972)¹ 20 (972)¹ 20 (972)¹ 20 (972)

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 13.05.2013 р.  по  19.05.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Усманов Равіль Мудерисович – 1946 р.н.
2.Беран Валентина Йосипівна –1969 р.н.
3.Струтинська Анаетасія Олексіївна –1918 р.н.
4.Гагель Людмила Іванівна –1936 р.н.
5.Пастушок Борис Павлович –1929 р.н.
6.Басараб Ласло Мигальович – 1940 р.н.
7.3адранська Ольга Йосипівна –1942 р.н.
8.Мозер Людвик Людвикович –1933 р.н.
9.Попович Ганна Олексіївна – 1963 р.н.
10.Штец Андрея Петрівна – 1928 р.н.

ÑÂ²ÒËÎ¯ ÄÎË²!
Äîðîãîãî áðàòà ÃÓÇÈÍÖß ²âàíà

³ ïëåì³ííèöþ
ÃÓÇÈÍÅÖÜ Þë³àíó

ñåðäå÷íî â³òàþ ç äíåì íàðîäæåííÿ.
Áàæàþ âàì, ìî¿  äîðîã³,
Ìèðó ³ ñâ³òëî¿ äîë³.
Çàïàëó, åíåðã³¿, ñèëè äîâîë³.
Òâîð÷îãî âîãíèêó, â³ðè é íàñíàãè,
Ùåäðîñò³ ñåðöÿ, ëþäñüêî¿ ïîâàãè.
Íà äîâãèõ ñòåæêàõ ñâîº¿ íèâè
Áóäüòå íàì çàâæäè çäîðîâ³
É ùàñëèâ³.

Ç ëþáîâ’þ ñåñòðà-ò³òêà Òåòÿíà.

ДПТНЗ “Мукачівський професійний
аграрний ліцей

 імені Михайла Данканича”
(ПТУB31)

О Г О Л О Ш У Є
НАБІР УЧНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

На основі базової середньої освіти з отриB
манням повної загальної середньої освіти

(після 9Bго класу):

1. Тракторист
машиніст сільськогосподарсько

го (лісогосподарського) виробництва,

слюсар з ремонту с/г устаткування, водій авто

транспортних засобів (категорія “С”).

2. Електромонтер з ремонту і обслуговування
електроустаткування,

водій автотранспортних засобів (категорія “С”).
3.  Слюсар з ремонту автомобілів, водій авто


транспортних засобів (категорія “С”).
Термін навчання 3 роки

На основі повної загальної середньої осB
віти  (після 11Bго класу) :

1. Тракторист
машиніст сільськогосподарсько

го (лісогосподарського) виробництва, слюсар з
ремонту с/г устаткування, водій автотранспорт

них засобів (категорія “С”).

Термін навчання 1,5 року.
2. Офіціант, бармен.
Термін навчання 1 рік.

Всі зараховані  в ліцей забезпечуються гурто

житком, навчальними посібниками, стипендією.

Час навчання в ліцеї  зараховується до стажу
безперервної роботи.

Юнакам, на період навчання в ліцеї (здобува

ють середню освіту), надається відстрочка від
призову  в  ряди Збройних Сил України.

Учні  зараховуються  в  ліцей на  конкурсній  ос

нові після  співбесіди  з 16.08 по 26.08.2013 року.

Документи здавати особисто в приймальну ко

місію. Прийом документів щодня з 9.00 до 17.00,
крім суботи та неділі.

Початок занять з 1 вересня 2013 р.
Адреса ліцею: м. Мукачево,

вул. Чернишевського, 32
Їхати маршрутками № 3, 11. 13, 14
до кінцевої зупинки вул. Тімірязєва.

Тел.: 4B99B05, 4B17B63.

Детальну інформацію можна отримати
на сайті ліцею:

http://www.agrolicey.mk.uz.ua

Âàæêî óíèêíóòè ìàéáóòíüîãî. (Î. Âàéëä).

З латинської мови слово імунітет пе

рекладається як – визволення,  поз

бавлення чогось, тобто несприйняття
організму до різноманітних інфекцій

них агентів (вірусів, бактерій,
грибків…) і продуктів їх життєдіяль

ності, а також тканин і речовин рослин

ного й тваринного походження. Давно
відомо, що імунна система людини не
лише здійснює захист організму від
різноманітних інфекцій і неінфекційних
чинників, але й бере участь у регуляції
функціональної, проліферативної і ре

паративної активності клітин різних
органів і систем організму людини,
починаючи з моменту народження.
Саме відсутність однієї з клітин імун

ної системи дає прояви вродженого
імунодифіцитного захворювання.

Сучасна світова медична наука й
практика усі хвороби імунної системи
поділяє на такі групи: імунодефіцитні
хвороби, які обумовлюються відсутні

стю клітинної субпопуляції або молеку

лярним дефіцитом; аутоімунні захво

рювання, які характеризуються імун

ною відповіддю на білки власного
організму; алергії уповільненого чи не

гайного темпів, що розвиваються внас

лідок підвищенної імунної відповіді на
чужорідні білки… На сьогодні виявле

но понад 30 вроджених та набутих іму

нодефіцитних захворювань, при яких
повністю або майже повністю відсутня
одна з ланок імунної системи.

Про те, як допомогти імунній системі
уже в момент зниження її активності –
швидкої втомлюваності, хронічної втом,
сонливості або, навпаки, безсоння, го

ловних болів, ломоти в м’язах, сугло

бах, нескінченних «болячок», коли повз
хворих не проходить жодне заражен

ня, жоден вірус,  йшлося на Міжнарод

ному науково
практичному симпозіумі
«Сучасні можливості діагностики та
лікування комплексних імунодефіцит

них розладів у дітей», який відбувся 18
– 19 квітня цього року на базі обласної
дитячої лікарні в Мукачеві в рамках
Центрально
Східноєвропейського про

екту. Понад 150 учасників симпозіуму,
а це заступники начальників управлінь
охорони здоров’я більшості областей
України, які відповідають за стан охо

рони материнства й дитинства, головні
спеціалісти управлінь охорони здоро

в’я з педіатрії, дитячої імунології, за

гальної практики та сімейної медици

ни, лікарі – дитячі імунологи, зібрали

ся в місті над Латорицею, щоб обміня

тися думками. Порадитися, подивити

ся практично, звіритися в способах
боротьби з грізною недугою. Окрім
українських фахівців у роботі симпозі

уму взяли участь провідні спеціалісти
з Угорщини, Білорусі, Латвії. Про важ

ливість заходу, ступені заінтересова

ності подоланні цієї непростої пробле

ми в нашій країні говорить той факт,
що симпозіум  проходив  під егідою

«ДОПОМОЖІМО  ЗАХИСНИКУ,
НА  ЙМЕННЯ  –  ІМУНІТЕТ»

Така думка учасників Міжнародного науковоBпрактичного симпозіуму в Мукачеві

Міністерства охорони здоров’я Украї

ни. Зокрема, в симпозіумі взяли участь
головний позаштатний спеціаліст МОЗ
України зі спеціальності «Дитяча іму

нологія», завідувач кафедри дитячих
інфекційних хвороб та дитячої імуно

логії НМАПО імені П.Л.Шупика профе

сор Л.І.Чернишова, представник
Міністерства охорони здоров’я Украї

ни з питань охорони здоров’я материн

ства і дитинства О.Л. Нестерець.

З вітальним словом до учасників
симпозіуму звернулися заступник на

чальника управління охорони здоров’я
Закарпатської ОДА В.Д.Брич, головний
лікар обласної дитячої лікарні, депутат
обласної ради, заслужений лікар Ук

раїни Є.І.Біров.

Неослабний тон у роботі симпозіуму
задала доктор медичних наук, профе

сор А.П.Волоха яка ознайомила при

сутніх з проблемами діагностики пер

винних (вроджених) імунодефіцитів.
Доктор медичних наук  зі Львова
Л.В.Костюченко розповіла про мар

керні ознаки комбінованих імунодефі

цитів. Науковець з Києва М.С.Скрин

ник ознайомив присутніх з особливос

тями виробництва в нашій країні пре

паратів імуноглобулінів для внутрішнь

овенного введення. Столичний гість
А.Р.Рибаков увагу фахівців зосередив
на питаннях розширення клінічного за

стосування нових поколінь  препаратів
імуноглобулінів для внутрішньовенно

го введення. З особливою увагою було
вислухано доповідь Л.І.Чернишової, яка
розповіла про стан поповнення регіст

ру ПІД в Україні за минулий рік, і зро

била аналіз успіхів лікування дітей з
КІД.

Про те, що імунна система – найск

ладніший механізм людини, що кістко

вий мозок, вилочкова залоза, лімфа

тичні вузли, селезінка зв’язані між со

бою судинами, – основні вузли «обо

ронної системи» і що цей тонкий ме

ханізм реагує на найменші зміни в зов

нішньому світі й організмі пацієнта
розповідали науковці з Дебрецена
(Угорщина) Адрієн Каталін Шаркаді,
Віра Гулачі, Жужа Горват, київлянин А.В

.Бондаренко, науковець з Мінська
(Білорусія) М.В.Белєвцев. Червоною
ниткою через їх виступи проходила
думка про те, що погана екологія, не

правильне харчування, нестача
вітамінів, стреси, перенапруження,
хронічні захворювання, вірусні зара

ження, невідомі нові мікроби створю

ють величезні проломи в імунній броні
людини, і, найперше, дітей.

Як було зазначено на симпозіумі, в
Україні близько півтори тисячі дітей
страждають від імунодефіцитів. У
нашій області таких пацієнтів — 32. Усі
перебувають під пильним і неослаб

ним піклуванням лікарів. До речі, ста

раннями  медиків обласної дитячої
лікарні,  очолюваних Є.І.Біров,  ство


рено належні умови для лікування хво

рих уражених недугою. Столичні й за

рубіжні гості висловили багато вдяч

них слів нашим спеціалістам, зокрема,
обласному дитячому імунологу,  канди

дату медичних наук О.А.Стинич, голов

ному позаштатному спеціалісту Управ

ління охорони здоров’я Закарпатської
ОДА з спеціальності «Педіатрія»
М.В.Радю, заступнику начальника уп

равління охорони здоров’я ОДА
Т.В.Міцьо.

Цікавими й змістовними були вис

тупи й повідомлення науковців Т. Про

коф’євої з Риги (Латвія), В.П.Чернишо

вої, Ю.С. Степановського, С.А.Якимо

вич, О.Л.Нестерець з Києва, О.А.Сти

нич з Мукачева та інших. З їх наукових
промов учасники цього дуже важливо

го і потрібного заходу довідалися що
імунітет – наш охоронець, хоробрий
захисник від багатьох недуг, напастей і
неприємностей. День і ніч він невпин

но бореться з бактеріями і вірусами,
виводить отрути і знищує чужорідні
клітини. Комусь з імунітетом таланить
з самого дитинства, Але навіть силь

ний імунітет – хвацький вояка, часто
стомлюється і втрачає свою по

тужність. Найчастіше це відбувається
восени, зимою та на початку весни.
Цьогорічна нескінченно довга зима –
сутінки які так швидко наставали, сльо

та, сумовито
сірий пейзаж за вікном –
несли душевний дискомфорт, який аж
ніяк не йшов на користь організму
дітей.

Ось чому для дитячих імунологів
було проведено ряд практичних пока

зових занять на яких, зокрема, наголо

шувалося на користі  від зміни способу
життя, необхідності добре виспатися
– сон в ідеалі має бути міцним та дов

готривалим. Стрес – головний ворог
імунітету, тому слід гнати від себе як

найдалі переживання і нервовий стан.

Натомість прагніть набути якомога
більше позитивних емоцій: від спілку

вання з друзями, однокласниками,
цікавої книги, кінокомедії. Та все ж по

чати зміцнювати імунітет слід, звичай

но, з харчування, вживання вітамінів та
мікроелементів.

Симпозіум додав знань, практичних
навичок. Але й заставив задуматися:
як ще багато нам треба зробити у нашій
державі, щоб успішно боротися з цією
важкою недугою. Приміром, в Україні
досі зроблено лише 12 операцій по
пересадці кісткового мозку. А тим кому
необхідно її зробити – десятки. Фахів

цям у Києві не під силу справитися з
навантаженням. Вихід один – готувати
клініки й спеціалістів на місцях. Ду

мається, що такий центр міг би бути
відкритий і в нашому краї.

Володимир БЕЙРЕШ,
головний лікар обласного
Будинку дитини в Сваляві

ЩИРОСЕРДЕЧНЕ СПАСИБI!
Кiлька днiв тому пiсля тривалої хвороби помер мiй чоловiк

Равіль Мудерисович Усманов — найулюбленiша, найдорож

ча  менi людина, з яким доля подарувала менi прожити 42 роки.

Важко передати, як би я — хвора жiнка, змогла б пережити
таке горе, такий душевний бiль i вiдомий кожному тягар
похоронiв,якби не спiвчутливiть, моральна i матерiальна
пiдтримка й допомога багатьох знайомих i зовсiм не знайо

мих менi людей.

Щиросердне спасибi хочу висловити за посильну допомо

гу працiвникам ритуальної служби, чоловiковим колегам

вiйськовослужбовцям,благодiйному  ансамблю “Надiя”, роди

чам i сусiдам.Уклiнно дякую вам, мої дорогi,за вашу душевну
щирiсть i щедрiсть, за те, що пiдтримали у бiдi, зiгрiли сердеч

ним теплом i допомогли фiнансово й матерiально.

Дай вам Господь здоров’я i щасливого довголiття.
Дружина Р.М.УСМАНОВА.



Ñåðöåì ³ äóìêîþÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555523  òðàâíÿ 2013 ð.

¹ 20 (972)¹ 20 (972)¹ 20 (972)¹ 20 (972)¹ 20 (972)

ñò.

ÖÂ²ÒÅ  ÆÀÑÌÈÍ
Öâ³òå ÿñìèí, ïàõòèòü,

³ ìë³þòü áäæîëè ï’ÿí³,
² ñåðöå ïòàøêîþ òð³ïî÷å

ì³æ ãðóäåé.
Ïåðåò³êàº ñõ³ä

ó çàõ³ä ïîëóì’ÿíèé,
Ñòî¿òü îäâ³÷íèé õðàì

ÿê äðåâí³é ³óäåé.
 
Âèãîéäóº ã³ëëÿ

ñîëîäêî-ìëîñíó ìóêó
²ç êâ³òó ïåëþñòîê,

 ³ç ïîòàºìíèõ ÷àð.
Äî ë³òà éäå âåñíà, ³äå,

íåìîâ íà çëóêó,
² öâ³ò ïàõêèé êëàäå

ÿê ò³ëî íà îëòàð.
 
Öâ³òå ÿñìèí, öâ³òå,

ìîâ ó ðàþ Ãîñïîäí³ì,
Âèìîëþº äëÿ íàñ

æàñìèíîâ³ ë³òà.
² êðîïèòü ëèñòÿ äîù,
² íåáî Âåëèêîäíå,

Ó òâîð÷èõ çäîáóòêàõ â³äîìî¿ ìóêà÷³âñüêî¿ ïîåòåñè – çàñòóïíèêà
ãîëîâè ì³ñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî îá’ºäíàííÿ «Ð³äíå ñëîâî» Òåòÿíè
Ðèáàð – ÷èìàëèé ñïèñîê äðóêîâàíèõ âèäàíü – äâ³ äèòÿ÷³ êíèãè
«Äèâíà ñîâà» òà «Â³êòîð³ÿ ³ äðóç³», ø³ñòü  ïîåòè÷íèõ çá³ðîê, êîæíà
ç ÿêèõ – âïåâíåíèé êðîê äî íàéâèùèõ âåðøèí ñïðàâæíüî¿ ïîåç³¿.
Ïë³äíà ïîåòåñà ãîòóº äî äðóêó íîâó ïîåòè÷íó çá³ðêó, ç äåÿêèìè â³ðøà-
ìè ÿêî¿ ìè ðàäî çíàéîìèìî íàøèõ ÷èòà÷³â.

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ.
Ç ìàéáóòíüî¿ êíèãè

Ùî ñ³º áëàãîäàòü,
âæå îòâåðçëî âðàòà.

ÒÎÏÎË², ÌÎ¯...
Òîïîë³, ìî¿, íå ðîñò³òü âè

 òàê øâèäêî,
Ì³é â³ê çîëîòèé ïîùàä³òü.
Äîò÷å ïàâó÷îê

äî øîâêîâî¿ íèòêè
Öåé äåíü. Íà çâîëîæåíó â³òü
Òîíêó ³ ïðîñòåðòó

 ó âèñü áåçê³íå÷íó
ïîêëàäå ñâ³é çíàê ÿê ïå÷àòü.
² ò³ëî êîðè

íå çàïëà÷å çí³âå÷åíå,
² ÷àñ íå ïðèéäå àêè òàòü.
Òîïîë³ ìî¿,

â³êó âàøîãî ³ñòèíí³ñòü
Ñòîÿòè ëèøàéòåñü îòóò
ßê ñîíöå, ÿê ñâ³ò,

ÿê âñ³ äí³ íåïîë³÷åí³,
ßê ïðàâäà

ç íàéë³ïøèõ îòðóò.

Â²Ä ßÁËÓÊ ÎÑ²ÍÍ²Õ
ÄÎ ÏÅÐØÎÃÎ ÑÍ²ÃÓ

Â³ä ÿáëóê îñ³íí³õ äî ïåðøîãî

ñí³ãó âñüîãî ê³ëüêà êðîê³â

Æíèâà çàâåðøàòüñÿ çàê³í-

÷àòüñÿ çëèâè äîïèøåòüñÿ

ïîâ³ñòü

Ðîçí³æåí³ ë³òîì íàïîâíåí³

ñâ³òëîì óòèñíóò³ â ñòðîêè

Ìè ÷àñòî÷êó ùàñòÿ  â³çüìå-

ìî ç ñîáîþ (ìè ç ùàñòÿì ó

çìîâ³)

Çàêîòèòüñÿ ñîíöå çà ãðèâó

ñêóéîâäæåíó ë³ñó ñóìíîãî

Íàçàâæäè ïðèìèðÿòüñÿ âå÷³ð

³ç äíåì ³ç êîõàíèì êîõàíà

Ïîìåíøàº ñâ³òëà é ïîòðåáà

çðîñòå ó òåïë³ ³ ïðîëîãîì

Îêðèëåíà îñ³íü ç³éäå ³ íàòðó-

ñèòü íàì ñîíöÿ áàãðÿíîãî

ÇÅÌÍÅ ÒßÆ²ÍÍß
ËÞÁÎÂ²

Íå ð³æòå ìåíå
ïî æèëàõ.

Äîïîêè íå çãóñëà êðîâ.
Íå ìîæó âñ³ì

áóòè ìèëèì,
Òà â³ðþ, ùî º ëþáîâ.

Íå ð³æòå ìåíå
íà ñìóãè,

Äóøà ìîâ
êàðïàòñüêèé ïòàõ.

Òàê âàæêî
âòðà÷àòè äðóãà

²ç çîðÿìè óâ î÷àõ.

Íå ð³æòå ìåíå...
Áî çóáè ëåäü ñòåðëèñÿ

îá ãîð³õ.
Äðóæèí³ ãàðÿ÷³ ãóáè
Ö³ëóþ, áî öå íå ãð³õ.

Íå ð³æòå ìåíå ...
Ñüîãîäí³
Ó ñåðö³ çà÷àòî â³ðø.
Ñêëàäó, ìîâ äèòÿ,

äîëîí³,
Çà âàñ ïîìîëþñü äî ç³ð.

Çà âàñ ïîìîëþñÿ ïðîñòî,
Çîëîþ ñêðîïëþ ïîð³ã.
Ìè âñ³ íà çåìë³

ö³é – ãîñò³,

Áîãäàí ÑËÈÂ×ÓÊ.

Ç êíèãè “Çåìíå
òÿæ³ííÿ ëþáîâ³
Ùî ç ð³çíèõ

ïðèéøëè äîð³ã.
Ïî ð³çíèõ ðîç³éäåìîñü.. .

Ñèëà
Ïðèòÿãóº çíîâ ³ çíîâ.
Íå ð³æòå ìåíå

ïî æèëàõ,
Â³çüì³òü
    Âñþ   Ìîþ  Ëþáîâ.

ÁÀÒÜÊÀÌ
Äîâ³êó ïåðåä Âàìè

ÿ â áîðãó,
Ìîÿ Íàä³º,

Â³ðî ³ Ëþáîâå,
² çà áåçìåæí³ñòü

íåáà ãîëóáó,
Çà çîðÿíó, çà ÷èñòó,

çà ðàíêîâó.

Â³çüìó öåé áîðã ç ñîáîþ
â ³íøèé ñâ³ò:

Æèòòÿ çàìàëî,
ùîá éîãî ñïëàòèòè.

Äàðóþ âàì
óâåñü âåñíÿíèé öâ³ò,

Àáè ï³ä îñ³íü
äóø³ çâåñåëèòè.

Áàãàòî ñë³â,
 à âäÿ÷íîñò³ òàê ìàëî,

×è ä³òè âæå äîðîñë³,
÷è ìàë³.

Âè âäâîõ æèòòÿ
ìåí³ ïîäàðóâàëè,

Çà ùî âêëîíÿþñü íèçüêî,
äî çåìë³.

ËÞÁÎÂ ² Â²ÐÀ
...äîðîãà ïî÷èíàºòüñÿ
ç ëþáîâ³

ßðîñëàâ Ñà÷êî

Ç ëþáîâ³
ïî÷èíàºòüñÿ æèòòÿ,

Ç ëþáîâ³
ïî÷èíàºòüñÿ äîðîãà,

² ðîçöâ³òàþòü
áóéí³¿ æèòà.

Íå ìîæíà áåç íå¿,
 ÿê áåç â³ðè â Áîãà.

Ç ëþáîâ³
ïî÷èíàºòüñÿ âåñíà,

Ñï³âàº ñîëîâåéêî
íà êàëèí³,

² ñâ³òèòü ç³ðêà
â íåáåñàõ ÿñíà,

Ç ëþáîâ³
ïî÷èíàºòüñÿ Âêðà¿íà.

² íàñòàº ç ëþáîâ³ íîâèé
äåíü.

² ñîíöå â³ääàº òåïëî ³ ñèëó.
Ëèø íå çàáóòè á ìàìèíèõ

ï³ñåíü,
² ðóêè, ùî äî ñåðöÿ

íàñ òóëèëè.
Íåõàé â ïîëÿõ

êîëèøóòüñÿ æèòà.
Òîðêàéìîñü á³ëüøå

îò÷îãî ïîðîãà...
Ç ëþáîâ³ ïî÷èíàºòüñÿ

æèòòÿ.
Ç ëþáîâ³ ïî÷èíàºòüñÿ

äîðîãà.

Ð²ÄÍÅ ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
Äèâëþñü ó äçåðêàëî –
² çóïèíèâñÿ ÷àñ,
Øóêàþ ñïîãàäè,
Ùî ñåðöþ íàéìèë³øå.
Òà ùî ìèë³øå ìîæå áóòè â íàñ,
ßê ñïîãàäè ïðî ì³ñòî íàéð³äí³øå.
Âîíî, ÿê ìàòè – íà îäíîìó ð³âí³,
Áóâàëî âñÿêå, òà âîíî – ìîº.
Éîãî êðàñîòè äèâîâèæíî-äèâí³
² â³äë³ê  ÷àñó ñåðöå ì³ñòà á’º.
Âîíî æèâå! Ó íüîãî º äîëîí³,
² î÷³  º, ³ ïîñì³øêà ñâÿòà,
Ìóêà÷åâî, ÿ âñÿ â òâî¿ì ïîëîí³
Ç äàâíèõ-äàâåí îñâÿ÷åíà çåìëÿ.
ßê â³äøóêàòè ò³ ñëîâà ëþáîâ³,
Êîøòîâí³ ñêàðáè,

ùî ëåæàòü â äóø³,
À ìîæå, ÿê âåñåëêà êîëüîðîâà
Ùî àíãåëè ìàëþþòü â âèñîò³.
Íå òðåáà êðàùî¿
Áàæàòè ñîá³ äîë³,
Ùàñëèâà òèì,ùî íàðîäèëàñü ÿ
Â Ìóêà÷åâ³, ³ íå çàáóòü í³êîëè,
Ùî ð³äíå ì³ñòî – òî äëÿ âñ³õ,
Íà âñå æèòòÿ!

Î.ÏÎÏÅÐÅ×ÍÀ,
ì.Ìóêà÷åâî

ÌÎÑÒÈ
Çäàºòüñÿ, â÷îðà ñòàëîñü

öå ç³ ìíîþ,
² ÿ áåçìåæíî âäÿ÷íèé ò³é ïîð³,
Êîòðà òîä³ çâåëà ìåíå ç òîáîþ –
Ïåðëèíîþ ç íåáåñíîþ çîð³.
Òà ð³÷êà ì³ñòî íàâï³ë ðîçä³ëèëà,

Òåáå â çàð³÷÷ÿ âèêðàâ õòîñü ñîá³.
Æèòòÿ ïîìåðêîëî,

âòðàòèâøè â³òðèëà,
Çìàðí³ëî ñåðöå ó âàæê³é æóðá³.
Ã³ãàíòñüêèìè ñòàëåâèìè  ò³ëàìè
Ìîñòè ç’ºäíàëè íàø³ áåðåãè,
Âæå ï³âñòîë³òòÿ ïðîëÿãëî

ì³æ íàìè,
À íèìè ñêîðèñòàòèñü íå çìîãëè.
Òàºìíèõ ñë³ç ïðîëèòî ö³ë³ ð³êè,
Ïîðîþ â ñíàõ äî òåáå ëèíó ÿ.
Â ìî¿é äóø³ íå çãàñíåø òè äîâ³êó,
Òàêà ÿñêðàâà, ³ñêîðêî ìîÿ.

Âàñèëü ÔÅªÐ,
ñ. Øèðîêå,

Âèíîãðàä³âñüêîãî ðàéîíó.

ÍÅÇËÀÌÍÀ
×àñ ïðèòèõ ó êóòêó

 ³ ÷åêàº,
² òðèâàº ñêèòàííÿ

ïî æèëàõ.
Ã³ëüéîòèíà öþ í³÷

 ðîçòèíàº,
ßê áåçñîííà

 â’¿äëèâà áðèëà.
Ùå é öÿ ñïåêà

óáèâ÷à òðèêëÿòà
Ñïîðîæíèëà

ïîìîðåíå ò³ëî,
Äî ê³ñòîê

ÿ öèì áîëåì ïðîéíÿòà,
² äîâêîëà óñå ïî÷îðí³ëî.
² ïîâñòàòè

íå âèñòà÷èòü ñèëè,
Çàõîò³ëà çàêóòàòèñü

â á³ëå,
Ö³ ÷åêàííÿ

äîáðÿ÷å âãàñèëè.
ß â³ä ñâ³òó âñüîãî

ñï’ÿí³ëà.
Ë³çóòü â ãîëîâó

äóìêè íåâäàë³,
Àëå ÿ, ÿê ³ Òè, íå çëàìàëàñü,
Áî êîõàëà é ïðîäîâæóþ

äàë³,
Õî÷ ïîâ³òðÿ çàìàëî

çäàâàëîñü.

Íàòàë³ÿ ÐÈÁÀÐ
ÌÎªÌÓ

ÍÀÒÕÍÅÍÍÈÊÎÂ²
Î, Âîëîäàðþ ìóç!
Ì³é â³ëüíèé Ïàíå –
Ïðàâèòåëþ

ñíàìè òîì³â!
Çàïðîòîðþ òåáå

 ó ðîìàíè,
Àæ ïîêè íå çíàéäó

ê³íö³â.
Áëóêàòèìó òâî¿ì

áåçóìñòâîì,
Óêðàäó ³ òâîº êåðìî,
Íàâ÷óñÿ ³ òâîãî

÷àêëóíñòâà
² ñÿäó â òâîº ñ³äëî.
Óñå ïåðåéìó ëèø

â³ä òåáå.
Íà ñîòí³ ³ òèñÿ÷³ äí³â,
Äîïîêè íå âèá³ëþ íåáî
Äëÿ â³ëüíèõ ³ òî÷íèõ ñë³â.
Î, Íàòõíåííèêó!
Âåëüìîæíèé ì³é

Öàðþ!
Òðèìàþ òåáå

â çàïåðò³
Àæ äîòè,

äîïîêè ñêëàäàþ
Äîêóïè ³ñòîð³þ ñí³â.
² âèâ³ëüíþ òâîº ñåðöå
Ç ïîëîíó

é íåâèäèìèõ ïóò.
ß â³ðþ, ïðîáà÷èø

çà âñå öå
Ìåíå, áî íà âñå º Ñóä.

ÍÎ ÄÐÓÃÎÃÎ ÍÅ ÂÈÍÈ!
Òî, ÷òî â æèçíè
Ñ íàìè ïðîèñõîäèò
Íèêîãäà íåëüçÿ âèíèòü äðóãîãî.
Íà ñåáÿ òû ëó÷øå ïîñìîòðè-
Íå ñ÷èòàé, ÷òî ñàìûé ëó÷øèé,
Äàæå ïàëü÷èêîì â ñåáÿ òûêíè.
È ñåáÿ òû íå æàëåé,
Ëèøíèé ðàç âçãëÿíè ñî ñòîðîíû.
×åñòíî âçâåñü ñâîè ïîñòóïêè,
Îöåíè âñå çà è ïðîòèâ,
Ïîâåðíè ñåáÿ è â ôàñ è â ïðîôèëü –
×òîáû ëó÷øå ðàçãëÿäåòü.
Ìîæíî äàæå êóâûðêíóòüñÿ
È ïîäïðûãíóòü ìîæíî òîæå.
Ìîæíî âñå, ÷òî ñàì çàõî÷åøü,
Íî äðóãîãî íå âèíè!

Ëþäìèëà ËÀÉÊÎÂÀ,
 ã. Ìóêà÷åâî



Слов’янські просвітителі
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Знайдено в болгарських та візантійських творах, що відно�
сяться до болгарської історії 12 старих датувань. Вони взяті
зі  збірників “Македонія”,  с.40,  41,  44,  48,  55,  62,   65 і 66
і  з “Староболгарські  сторінки” П. Дінекова,  с. 54, 159, 168,
195. Всі  ці  датування були створені  за  візантійською
системою літочислення.  З цього можна  зробити висновок,
що в той час віддавали перевагу Візантійському літочис�
ленню.

Якщо вказаний Чорноризцем Храбром 6363 від “ство�
рення світу” прийняти за основу датування Костянтинової
азбуки, то за візантійською системою виходить 855 рік. В
той час ніхто ще не думав про моравську місію.

б/ Александрійська  система літочислення.
За александрійською системою літочислення треба

відняти 5500, щоб дійти до нашого виміру часу. Тоді алек�
сандрійське літочислення з деякими винятками і не було
прийняте в Болгарії. Також немає відомостей, чи було вза�
галі  воно тут відоме. Всупереч цьому більшість вчених,які
цікавляться справою Костянтина�Кирила вважають, що Чор�
норизець Храбр зробив своє датування відповідно до цьо�
го літочислення. Але що до цього в нас немає переконливих
обгрунтувань.

Якщо всупереч відсутності переконливих підвалин дату�
вання Чорноризця Храбра вирахувати за александрійсь�
кою системою літочислення, то виходить 363 рік. В цьому
році Ростислав просить надіслати місіонерів, і Костянтин�
Кирил  вирушає у подорож вже з готовими перекладами з
Євангелія,  написаними новою азбукою.

Тут постає наступне питання: чи може хто�небудь менш
ніж за один рік дійти до рішення створити нову азбуку, після
цього її розробити, винайти нову оформлену християнську
термінологію язичницькою мовою, перекласти розділи з
Біблії та інших богослужбових книг, ці переклади написати
новими літерами, підготувати місію і відправити у далеку
подорож?

На це питання можна дати лише негативну відповідь. Хоча
б яке порівняння тут не доцільно, але треба пам’ятати, що
єгиптянам знадобилося щонайменше 1000 років для офор�
млення своїх письмових знаків, асірійцям та вавілонцям –
століття, а греки потребували віки, щоб змінити і доповни�
ти фінікійський алфавіт,  на основі  якого створити свій
власний.

Проміжок часу, що знаходиться між днем, коли Костян�
тин�Кирил  почав обдумувати, чи треба взагалі  створюва�
ти болгарську азбуку,  і днем,  коли  громадськість була
оповіщена про існування готових перекладів староболгарсь�
кою мовою, згідно з будь�яким логічно�розумовим проце�
сом людини та досвідом, повинен був охоплювати роки.
Крім того слід звернути увагу, що всі підстави кажуть про
те, що це оповіщення не відбулося відразу після закінчення
роботи, а Костянтан�Кирило повинен був ще дочекатися
слушної нагоди.

Цей проміжок часу включає,  наприклад,  такий момент,
як шлях до прийняття рішення покласти  на себе такий тя�
гар. Створення азбуки для якої повинні  бути знайдені   не
лише  оптимальне  графічне рішення для кожної літери, але
й попередні  точні фонетичні  дослідження є важкою, три�
валою працею. (У фонетичному відношенні азбука Костян�
тина�Кирила є однією з найточніших з усіх відомих азбук).
Також треба прийняти до уваги,  що у своєму початковому
стані  вона не була  остаточно сформованою,  з�за чого нова
азбука пізніше повинна була перероблюватися.

Це саме стосується і перекладів частин Біблії  і інших
богослужбових текстів на болгарську мову. Такі переклади,
між іншим,  належать до найважчих і виконуються довгий
час. Костянтин�Кирило написав їх новою азбукою,  тобто
він повинен був довгий час тренуватися, щоб набути необ�
хідного вміння і  можливості писати книги новим письмом.
Він повинен був розробити для язичницької болгарської
мови нову християнську термінологію і  нову християнську
фразеологію.

Тут теж треба взяти до уваги, що перші рукописи не були
остаточними редакціями, тобто Костянтин�Кирило у своїх
перших рукописах повинен був перевіряти стиль і право�
пис, він їх корегував і ще раз або декілька разів перепису�
вав, перед тим як тексти набули  остаточної редакції.

Розуміння нами практичного шляху цієї літературної спра�
ви повинно нас привести до висновку, що відповідно до
людської оцінки і  відповідно до будь�якого досвіду Костян�
тин�Кирило повинен був прийняти рішення   (і тут стосуєть�
ся сама цього) створити глаголицю задовго до того,  ніж він
лише подумав взятися за таку справу,  як моравська місія,
не дивлячись на те,  яка хронологічна система лежить у
датуванні.

ПРИЧИНИ  СТВОРЕННЯ  АЗБУКИ
Шукати привід для створення азбуки Костянтином�Ки�

рилом потрібно в суб’єктивній та емоційній сферах і  в
певних політичних намірах,  згідно з якими,  на думку Кос�
тянтина�Кирила, давні болгари повинні були мати власну
слов’янську писемність. Костянтин�Кирило вважав,  що він
повинен її створити. Та це неможливо легко встановити. Усі
існуючі  сьогодні християнські  народи були звернені до
християнс-тва, не відчуваючи потреби у власній азбуці. Усі
європейські  народи, за виключенням греків і римлян, усп�
ішно розвивали свої культури з чужими азбуками,  не нама�
гаючись винайти свою і не відчуваючи у ній потреби. Крім
того такий високий державний службовець Константино�
поля,  як Костянтин�Кирило не міг вирішити цю справу на
користь небезпечного політичного суперника з півночі, який
створював перешкоди традиційній Візантійській політиці
щодо розширення її політичного й культурного впливу на
Балканському півострові.

СУБ’ЄКТИВНІ  ТА  ЕМОЦІЙНІ  ПРИЧИНИ
Дуже важко встановити суб’єктивні та емоційні причини

створення слов’яноболгарської азбуки. Ми схиляємося до
думки,  що вони можуть бути пояснені тільки тією обстави�
ною, що Костянтин�Кирило, хоч і був візантійським служ�
бовцем,  вважав  себе болгарином. Можливо на це припу�
щення вплинула сьогоднішня суперечка щодо його націо�
нальної приналежності,  але ми не  знаходимо іншого прий�
нятного пояснення його видатному вчинку,  крім припущен�
ня,  що він діяв як болгарський родолюб.

ПОЛІТИЧНІ  ПРИЧИНИ
Ця епохальна справа мала величезні політичні наслідки,

які Костянтин�Кирило, між іншим, передбачав і до яких
прагнув.

Без цього припущення ми навряд чи зможемо зрозуміти
причини створення глаголиці. Візантія на той час мала лише
дві  можливості усунути постійну небезпеку з півночі, або
військову, через повну перемогу над вороже налаштовани�
ми болгарами і тривалу безпеку шляхом оволодіння їхньою
країною, або шляхом свого культурного впливу, включаючи
християнізацію, який йшов від вищого рівня розвитку куль�
тури та цивілізації,  з кінцевою метою – залучення до візан�
тійської традиції.  Повна військова перемога виявилася не�
можливою.  Але культурний вплив все більше посилювався
і залучення Болгарії до Візантії здавалося можливим. Пол�
ітично і  воєнно Болгарія була незалежна, але духовно і  куль�
турно майже повністю залежала від Візантії.  Грецька мова
стала офіційною в Болгарії.  Азбука Костянтина�Кирила
припинила цей розвиток.  Думка про те,  що вона була ство�
рена лише для прийняття християнства Болгарією є не�
прийнятою.  Це був би унікальний випадок в історії,  оскіль�
ки жоден народ не мав потреби у новій, власній писемності
як у передумові для своєї християнізації:  так само і болга�
ри охрестилися пізніше не маючи власної азбуки.  Костян�
-тин�Кирило не міг очікувати, що створена ним абетка по�
винна бути передумовою для цього. Єдине, чого він пови�
нен був очікувати було те, що введення глаголиці рішуче
витіснило візантійський вплив на Болгарію.

Тобто, при створенні слов’яноболгарської азбуки Костян�
тин�Кирило керувався наміром припинити візантійський
вплив на Болгарію.

НАСЛІДКИ  СТВОРЕННЯ НОВОЇ АЗБУКИ
З візантійської точки зору цю абетку слід охарактеризу�

вати як “зраду”  Візантії.   Її використання повинно було
мати такі впливи:

а/ загальний:  грецька мова не стала загальною для пра�
вославних християн. Лише невелика кількість візантійсь�
ких духовників і в дуже обмежених рамках могли працюва�
ти в інших православних країнах і розповсюджувати візан�
тійський вплив. Верховна влада константинопольського
патріарха спочатку ставилася під запитання, а пізніша була
усунена. Його позиція по відношенню до папи Римського
була значно послаблена. Це стало передумовою поділу пра�
вославної церкви. Візантійська політика не могла здійсню�
ватися, незважаючи на допомогу авторитету Константино�
польської патріархії у православних країнах. Усупереч очі�
куванням, найпоширенішою церковною мовою у православ�
них стала давньоболгарська,  яка пізніше вже як церков�
нослов’янська тимчасово стала і третьою міжнародною мо�
вою в Європі. (Д.С.Оболенський,  с.189);

б/ в Болгарії:  грецька мова після очікуваного хрещення
Болгарії повинна була використовуватися у богослужінні,
літургічних та інших книгах,  службових документах і напи�
сах; але  Болгарія після створення абетки Костянтином�
Кирилом могла,  вже  із своєю власною мовою, розпочина�
ти розвиток культури.  Культурний вплив Візантії був дуже
обмежений. Згодом відбулось усунення грецької мови, як
офіційної, з церкви і вищих кіл.  Болгарія стала незалеж�
ною і  зміцніла не лише політично,  а й культурно.

ЧИ  НЕ  БУЛА  ГЛАГОЛИЦЯ   ЗАДУМАНА
І  СТВОРЕНА  ДО   855  РОКУ?

Розгляд цього питання дає змогу зрозуміти, чому Кос�
тянтин�Кирило не оголосив раніше про своє рішення ство�
рити болгарську абетку і не запропонував її князю Борису,
коли вона була завершена. В цьому випадку він досяг би
лише недоброзичливого ставлення з боку імператора і пат�
ріарха, які б зашкодили його намірам і праці. Але він доче�
кався потрібного моменту і раптово з’явився із  створеною
абеткою, коли виникла неочікувана нагода, а саме – Мо�
равська місія.

ЧОМУ  НАСАМПЕРЕД   В  МОРАВІЇ ?
Вперше ця абетка була застосована Костянтином�Кири�

лом при перекладах біблійних та богослуажебних праць з
грецької на давньоболгарську мову у Візантії, а потім під
час його місії до Моравії.

Щонайменше з трьох причин вона спершу не використо�
вувалася у Болгарії, а саме:

а) Костянтин�Кирило,  який не мав запрошення від Бори�
са, стояв перед вибором: або відразу застосувати свій ви�
нахід у Моравії, користуючись сприятливими умовами, або
чекати й надалі, коли можливо у майбутньому з’явиться
інша можливість використати його в Болгарії;

б/ переїзд Костянтина�Кирила та брата Мефодія до Бол�
гарії перед Моравською місією був би для Бориса не те що
політичною підтримкою, а важким тягарем, тим паче, що
вони обидва були християнами і службовцями з високим
становищем. Як представники Візантії і як онуки вигнаного
з Болгарії сановника вони були вороже прийняті опози�
цією. Ця опозиція, яка, як відомо, підняла кривавий бунт
після хрещення під володарюванням старшого сина Бори�
са, могла розцінити приїзд і діяльність Костянтина�Кирила
та Мефодія як додатковий доказ поступливості князя по
відношенню до Візантії,  як в політичній так і з церковній
сфері;

в/ Костянтин�Кирило та Мефодій, як онуки вигнанця не
могли жити у їхнього гонителя і були залежними від нього.
Після смерті Кирила у 869 році в Римі, Мефодій виконує
заповідь брата.  Посвячений в архієпіскопський чин, він до
самої смерті працює поміж слов’янами у  Панонії.

МОРАВСЬКА  МІСІЯ – ПРИЧИНИ  І  НАМІРИ
Другою видатною історичною справою Костянтина�Ки�

рила була моравська місія. Вона відбулася з огляду на різні
інтереси:

1.Ростислав (840�369), тодішній  великоморавський князь,
попросив візантійського імператора Михайла III прислати
йому місіонерів, які б навчали охрещений вже народ хрис�
тиянським законам і наставляли його на шлях істинний.

2. Імператор Михайло III і патріарх Фотій, які відгукну�
лись на це прохання.

3. Костянтин�Кирило, який керував цією місією.
Згадувана вже мета цієї місії, яка вирушила з Візантії

восени 863 року  (Смоленський,  с.189) мала явні  ознаки
неправдоподібної святості.  Інтереси трьох сторін не були
однаковими.  Через це кожна з них і переслідувала власну
мету.

Ростислав шукав зв’язку і допомогу у Візантії,  оскільки
був наляканий союзом своїх сусідів Людовика Німецького
та Бориса Болгарського проти нього на початку 60�х років.

Імператор Михайло III і патріарх Фотій шукали союзника
у боротьбі з Болгарією,  крім того хотіли перемогти мо�
равців за допомогою керованої Візантією церкви,  і через
неї поставити їх спочатку в культурну та релігійну, а  згодом
і в політичну залежність від Візантії.  Цей намір задокумен�
тований у рекомендаційному листі  імператора Ростиславу.
Там зокрема сказано:  “Імператор, Божою милістю, посилає
йому  наймудрішого чоловіка,  який знає і  моравську мову.
(Католики) моравці нехай поспішають,  але озирнуться і
йдуть правильним шляхом”.

Тут імператорська канцелярія перебільшує. Костянтин�
Кирило не володів моравською мовою,  хоча й розумів  її до
певної міри,  так як на той час диференціація слов’янських
мов знаходилася на дуже ранній стадії.

Праці і зусилля Костянтина�Кирила та Мефодія просу�
вались у зовсім іншому – їх власному напрямку,  відмінному
від світських і духовних наставників – Василевса та патрі�
арха, що на перший погляд незрозуміло і  не піддається
поясненню. Кирило високий церковний і державний служ�
бовець ніде не брався розповсюджувати православну віру
або захищати візантійські  інтереси.  На противагу Ростис�
лаву та імператору Михайлу він не  говорив про “моравців”,
а лише про слов’ян.

Його праця,  проведена за складних умов і  великого зов�
нішнього опору, була спрямована проти трьомовності і на
створення власної незалежної слов’янської писемності, на
основі якої має бути створена культура, шляхом введення
його азбуки. Але слов’яни були не лише в Моравії, Закар�
патті. Історіографія чітко описує появи перших монастирів
на теренах Закарпаття. Деякі монастирі  з’явились десь в IX
столітті, фактично з того часу коли Святі Кирило та Ме�
фодій хрестили слов’янське населення південно�західних
Карпат.  Є версія, що побували вони на землі Закарпатській.
Це підтверджує протоігумен Мукачівського монастиря
Іонакій Базилович (1742�1821) в своїй історичній праці
“Краткие сведения об учреждениях Теодора Кориатовича
в 1799 р.”. Слов’яни були й на території ворожих північних
сусідів Візантії,  в Болгарії, і також у візантійських Фракії,
Македонії,  Салоніках  та Пелопонесі.

Кирило і Мефодій – це  гіганти духу, діячі  світової вели�
чини, бо подарували нам словенську писемність, свято якої
всі слов’янські народи святкують 24 травня, особливо ве�
ликі свята в Болгарії (національне свято).

В Києві  є пам’ятник Кирилу і Мефодію. Разом з княги�
нею Ольгою та Андрієм Первозванним.  Дуже приємно, що
сесія Мукачівської міської ради прийняла рішення на межі
третього тисячоліття побудувати пам’ятник славним бра�
там в центрі міста скульптором Іваном Бровді, точна копія
якого встановлена у Київській Лаврі.

Христо РОГЛЄВ – віце-президент Товариства
“Україна-Болгарія”, заступник голови правління

товариства болгарської культури “Родолюбіє”,
 член Клубу старійшин  м.Мукачева

Закінчення. Початок в попередньому номері.



Це потрібно всім нам…

Природа сучасного міста
– це найбільш емоційно на�
сичена сфера природоохо�
ронної діяльності. Причина
психологічних і психічних
розладів серед жителів
міста – не тільки у переван�
таженості роботою і недо�
стачі вільного часу, скільки у
дефіциті спілкування з при�
родою. Поодинокі поїздки за
місто, пікніки в ста метрах
від автодороги, чахлий как�
тус біля комп’ютера, безу�
мовно, не є вирішенням про�
блеми. Ми, скільки б не ото�

чували себе цивілізацією,
все одно залишаємось біо�
логічним видом «Homo
sapiens». І так, як і інші біо�
логічні види, ми не здатні
жити без спілкування з при�
родою, частиною якої ми є.
Величезне і, на жаль, недо�
оціненне благо – те, що ба�
гато видів рослин і тварин
прагнуть до міста, те, що
природа не залишає нас,
тих, що оточили себе склом і
бетоном, що побудували
самі собі «клітки», вселили�
ся у них з думками: «Чого нам
ще не вистачає?...».

Середньостатистичний
міський житель і не підоз�
рює, що практично всі куточ�
ки живої природи на тери�
торії міста потрібно охоро�
няти. Це не тільки об’єкти
природо�заповідного фонду
загальнодержавного і
міського значення, парки –
пам’ятки садово�паркового
мистецтва – куди відносять�
ся навіть найменші парки,
які скоріше можна назвати
«скверами», а також по�
трібно охороняти пам’ятки
природи, як поодинокі дере�
ва, так і об’єкти, що є своєр�
ідним еталоном природної
зони міста.

Дуже добре, що в нашому
місті екологічні та природо�
охоронні заходи не обмежу�
ються однією «паперовою
діяльністю». В Мукачеві си�
стематично в цьому плані
проводиться «жива» актив�
на пропагандистська та на�
вчальна робота серед насе�
лення та учнівської молоді,
проводяться реальні прак�
тичні дії по збереженню,
відновленню та примножен�
ню природи рідного міста.
Адже накопичені проблеми
екології, вочевидь, треба
буде розв’язувати нам упро�
довж усього життя. І май�
бутнім поколінням – теж. Тому
дуже важливо, щоб нинішні
діти усвідомили, що і їм до�
ведеться дбати про збере�
ження й примноження здо�
рового навколишнього сере�
довища, як свого Закар�
патського краю, так і рідно�
го міста.

Нині, у час комп’ютери�
зації, більшість молоді ми�
моволі віддалилася від при�
роди, духовно збідніла і при�
забула, що земля завжди
була і залишається джере�
лом їхнього життя. Ми всі
повинні не тільки перероби�
ти свою психологію, але й
підготувати підростаюче по�
коління до всебічного, інте�
лектуального пізнання при�
роди, до естетичного сприй�
няття її краси. Педагогічна
структура повинна дати
нинішнім учням не тільки
систему знань про навко�
лишній світ, але і вчасно ско�
регувати в них систему
цінних орієнтацій. Як відомо,
знання про природу не зав�
жди визначають ставлення
до неї. Таким чином, завдан�
ня всіх освітніх структур на�
шого міста – не тільки дати
готові знання про природу,
але і вплинути на духовну
сферу учнівської молоді з
метою екологічного вихован�
ня.

Відрадно відзначити, що в
ці травневі дні, з 13 по 19
травня мерія нашого міста

оголосила в Мукачеві Тиж�
день екологічного вихован�
ня під гаслом «Мукачево –
наш дім, ти – господар у нім».
Навчальні заклади не тільки
активно включились у про�
ведення заходів запланова�
них міським управлінням ос�
віти до Тижня екологічного
виховання, але розробили
ряд своїх практичних і тео�
ретичних заходів і ефектив�
но їх провели із своїми ви�
хованцями. Це тематичні
виховні години спілкування,
лекції, бесіди, круглі столи,

науково�практичні конфе�
ренції за участю представ�
ників державних і громадсь�
ких природоохоронних еко�
логічних організацій.

Починаючи з 22 квітня по
17 травня 2013 року у загаль�
ноосвітніх навчальних закла�
дах Мукачева проводились
екологічні уроки на тему:
«Майбутнє міста – в наших
руках» за участю депутатів
обласних і місцевих рад,
представників органів
місцевого самоврядування.
Під час цих екологічних
уроків школярі не тільки
уважно слухали виступаю�
чих, але й активно задавали
їм запитання у плані еколог�
ічної ситуації в місті, аналі�
зували відповіді, та пропо�
нували свої шляхи вирішен�
ня деяких екологічних про�
блем.

Мукачівський еколого�на�
туралістичний центр розпо�
чав загальноміський Тиж�
день екологічного вихован�
ня із засідання міського ме�
тодичного об’єднання клас�
них керівників. Вчителі біо�
логії та хімії загальноосвітніх
шкіл нашого міста зібрались
13 травня на базі екоцентру,
щоб познайомитись з наро�
дознавчою та екологічною
складовою планування на�
вчально�виховного процес в
ЕНЦУМ. Тема методоб’єд�
нання «Виховання екологіч�
ної культури засобами наро�
дознавства в гуртках екоцен�
тру». Керівники гуртків Бігун
Мирослава Василівна та
Іваниця Марія Василівна
разом із своїми вихованця�
ми представили гостям,
учасникам методоб’єднан�
ня, справжні майстер�класи.
Заняття гуртків «Фітоди�
зайн» на теми: «Вишнею й
калиною втішена душа» та
«Українська народна
творчість в писанкарстві»
чудового показали, що еко�
логічне виховання не можли�
ве без використання, фоль�
клорних, етнографічних ви�
ховних традицій, у яких зак�
ладена народна філософсь�
ка думка, ідея гуманного
ставлення до природи, її ба�
гатства.

Наші прадіди не знали та�
кого слова, як «екологія», але
все виховання в народі зав�
жди було насичене духом
бережливого, дбайливого
ставлення до всього живо�
го. Спосіб життя наших
предків забезпечив тісний
зв’язок людини і природи.
Адже, природа годувала, на�

пувала, одягала людину,
була джерелом її фізичного
здоров’я, морального бла�
гополуччя, естетичної насо�
лоди. Люди боготворили її,
поклонялися її силам, берег�
ли і примножували її багат�
ства. Звідси так багато
дійшло до нас народних
прикмет, прислів’їв, загадок,
казок, легенд та переказів,
народних ігор та звичаїв,
традицій та обрядів, пов’я�
заних з явищами живої та
неживої природи. Багатові�
ковий досвід нашого народу

у вихованні дбайливого
ставлення до природи є тим
благодатним грунтом, на
якому сьогодні повинен ба�
зуватися процес екологічно�
го виховання підростаючого
покоління. Тому наші педаго�
ги обов’язково використову�
ють народну мудрість на
кожному занятті гуртка, не
залежно від його профілю. У
своїй повсякденній педа�
гогічній роботі керівники
гуртків намагаються приви�
вати своїм гуртківцям любов
до рідної землі, оскільки
тільки у цій любові онов�
люється природа, світлішає
людська душа, викорінюєть�
ся зло і примножується доб�
ро, міцнішають почуття
відданості і гордості за свій
рідний край. Мудрі заповіді
народної моралі доступні і
зрозумілі нашим дітям за
змістом і формою. Їхня по�
етичність, влучність, просто�
та в поєднанні з безпосе�
реднім природним середо�
вищем полегшує нашим ви�
хованцям процес засвоєння
знань про явища природи,
дає можливість через ху�
дожнє поетичне слово поба�
чити красу й привабливість
світу, полюбити природу і
зрозуміти, чому потрібно
берегти її, і як треба піклу�
ватись про неї.

Під час Тижня екологічно�
го виховання цікаво і
змістовно організовано і
проведено 17 травня науко�
во�практичну конференцію
на тему: «Думати глобально
– діяти локально». В при�
міщенні Будинку школяра,
обдарована учнівська мо�
лодь нашого міста предста�
вила чудову виставку твор�
чих робіт. Невичерпна фан�
тазія юннатів екоцентру у
виробах із вторинної сиро�
вини для домашнього вжит�
ку на тему: «Друге життя не�
потрібних речей» та еколог�
ічна мода студентів МДУ
вразила відвідувачів вис�
тавки. Тут також були пред�
ставлені творчі роботи учнів
загальноосвітніх шкіл, які 13�
15 травня взяли участь у за�
гальноміському конкурсі
«Ми за чисте довкілля» у но�
мінаціях: «Літературний
твір», «Образотворче мис�
тецтво», «Фотографія». Ко�
жен експонат та творча ро�
бота виставки прекрасно
розкрили внутрішній потен�
ціал наших дітей, який спо�
нукає їх до творчості.

11 учасників науково�прак�
тичної конференції «Думати

глобально – діяти локально»,
учні загальноосвітніх шкіл
нашого міста, підготували
коротенькі презентації нау�
кових робіт, на яких показа�
ли чудові знання своїх тем,
розкрили їх основний зміст,
який пов’язали із існуючи�
ми екологічними проблема�
ми, та запропонували свої
моделі їх вирішення.

Святковості вищевказаній
науково�практичній конфе�
ренції надав виступ юннатів
екоцентру з сценкою на еко�
логічну тематику, та пісня про

Мукачево, яку озвучила кер�
івник гуртка ЕНЦУМ  Івани�
ця Марія Василівна.

Дуже приємною видалась
для всіх учасників цієї кон�
ференції заключна частина.
У відповідності із протоколом
журі, що розглядали творчі
роботи учнів загальномісь�
кого конкурсу «Ми за чисте
довкілля» визначені пере�
можці, які нагороджені гра�
мотами управління освіти
Мукачівського міськвиконко�
му. Вручила ці грамоти на
конференції заступник на�
чальника управління освіти
Тіба Тереза Василівна. Вона
також щиро подякувала
організаторам цієї науково�
практичної конференції �
Мукачівському еколого�нату�
ралістичному центру та ме�
тодичному кабінету управлі�
ння освіти, педагогам та уч�
ням загальноосвітніх шкіл за
їхню сумлінну посильну при�
родоохоронну діяльність.

Не обійшлось на цьому
екологічному заході і без го�
стей. Доцент кафедри
лісівництва УжНУ Туріс Еду�
ард Васильович дав високу
оцінку науковим працям, які
були представлені на конфе�
ренції та побажав їхнім ви�
конавцям і надалі піднімати
планку у наукових досліджен�
нях.

Сюрпризом для пере�
можців загальноміського
конкурсу «Ми за чисте довк�
ілля» та юних науковців, які
презентували свої роботи  на
конференції, були цінні по�
дарунки від генерального
директора АВЕ «Мукачево» і
АВЕ «Ужгород» Оленич
Марії Дмитрівни. Ця поваж�
на гостя була вражена екс�
понатами представленої ви�
ставки та презентаціями на�
укових робіт. Вона побажала
нашій талановитій учнівській
молоді і надалі творчо пра�
цювати, любити своє місто і
гордитись за свій Закар�
патський край.

Екологічна освіта та вихо�
вання – це основний обов’я�
зок повсякденної роботи в
еколого�натуралістичному
центрі. І тому, під час прове�
дення Тижня екологічного
виховання в місті на тему:
«Мукачево – наш дім, ти гос�
подар у нім» основну функ�
цію по організації і прове�
денні відповідних заходів
взяв на себе саме наш по�
зашкільний навчальний зак�
лад. Адже, педагоги екоцен�
тру  добре розуміють, що
екологічне виховання – це
організований і цілеспрямо�
ваний процес. Участь учні�
вської молоді у вищезгада�
них заходах екологічного і
природоохоронного спряму�
вання ще краще допоможе
їм, підростаючому поколін�
ню, відчути себе повноправ�
ними господарями свого
міста, які не тільки будуть
цінувати і оберігати приро�
ду Мукачева, а й в майбут�
ньому і надалі триматимуть
рейтинг першості найчисті�
шого, найздоровішого та
найгарнішого міста в Україні.

 М.РЕЗНІКОВА,
заступник директора

Мукачівського еколого#
натуралістичного центру

Ñâÿòî ï³ñí³
15 травня у міському будинку культури відбувся кон�

церт народного жіночого хору «Ліра», присвячений
Міжнародному Дню Матері.

Виконувались українські, закарпатські, угорські,сло�
вацькі народні та сучасні пісні, а також пісні про Матір –
найсвятішу, наймилішу, найдобрішу, найдорожчу люди�
ну на землі.

Із слів,що є у всьому світі – найкраще, наймиліше –
Мама, її любов’ю ми зігріті і їй від нас подяка й шана.

У своїх піснях творчий колектив виразив любов до Ук�
раїни,чарівної природи Закарпаття і рідного Мукачева.

Були виконані пісні: «Верховино – мати моя», «Мамина
коса», «Співам собі співам», «Дозволь мені, мамо»,«Два
кольори», «Місяць на небі», «Чарівна скрипка», «Пісня
про Василів», «Карпатські горянкі», в’язанка закарпат�
ських народних пісень і багато інших. Із невичерпного
репертуару – 27 пісень.

Високу майстерність показали солісти хору: Марія
Рошко Єлізавета Кіш, Євгенія Деркач, Василь Тельєчко,
Володимир Матінко.

Приємною несподіванкою було виконання двічі Лау�
реатом пісенного фестивалю ім.Михайла Машкіна во�
кальним тріо у складі: Віри Удварі, Галини Логойди і Марії
Кобаль та вокальним ансамблем «Едельвейс»,якому сьо�
годні виповнилось 5 років,пісень «Калина» та «Едель�
вейс» (слова Михайла Шушкевича, музика Ігоря Білика).

Виконавцям  пісень  глядачі   дарували   бурхливі   оп�
лески,вигуки  «Браво», «Молодці», букети квітів.

Секретар міської ради Маняк Іван Георгійович при�
вітав народний жіночий хор «Ліра»,передав вітання від
голови міста  Золтана Золтановича Ленд’єла і нагородив
Почесною грамотою.

Шанувальники і меценати української пісні Переста
Олександр Михайлович та Колядко Іван Михайлович
привітали учасників хору, вручили кожному конверти і
побажали їм,щоб ще багато років дарували глядачам
приємні хвилини творчого спілкування з народними і
сучасними піснями України.Вдячні глядачі разом із хо�
ром заспівали «Многая і благая літ».

Олександр Переста привітав свою матір, учасницю
хору з ювілеєм –75�річчям з дня народження. Привітали
бабусю і внучки Діана і Олександра.

Закінчився концерт піснею «Сотвори Господи». Твор�
чий вечір пройшов успішно. Глядачі довго аплодували
шанованому у місті народному жіночому хору «Ліра» та
вокальному ансамблю «Едельвейс».

Пісні виконувались під музичний супровід художнього
керівника Степана Удварі, хормейстера і диригента Віри
Удварі. Вела програму  Світлана Мельник.

Михайло ШУШКЕВИЧ
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àëå íå òàì, äå õîò³â áè êóðàòîð
Є в історії прокуратор, а є  просто Куратор із

великої  літери. Мукачівський. Без нього в місті
над Латорицею ніхто й пукнути не сміє. Особ$
ливо, коли «пук» твориться завзято і голосно.
Так  і з  пам ‘ятником Св. Мартина сталося.

Після тривалих дощів, які оплакували бажання по�
ставити пана вищеназваного Святого біля шинку в
центрі, певні «пренія» продовжилися. З ратуші натя�
кали все ж «всім, всім, всім», щоб виставити без жод�
них творчих конкурсів роботу ідеального скульптора
всіх віків і народів із самого Унгвара біля ресторану.
Та, попри це, громадська рада при міській раді по�
сміла не погодитися.

На думку одного з її учасників, «святий Мартин є
римо�католицьким святим, тому й місце його біля ри�
туальної споруди відповідної конфесії.» Бо ж, якщо всі
релігійні напрями почнуть виносити статуї своїх  свя�
тих представників на вулиці світського міста –то спа�
лахне війна святих, а потім і людей. Це – неприпусти�
мо. Мукачево ж звикло до спокою і врівноваженості.

Всіх лише дивує, чому Куратор міста ставиться до
цієї проблеми, як сторонній. Адже старійшини одного�
лосно вважають: «Мукачево вже фактично сформова�
не... Тут лишається лише не гадити!»

Але час закулісних подій у розпалі. Конкурс на ліпшу
статую святого Мартина між творчих людей не на�
мічається. Що, невже Куратор підтримує і авторита�
ризм у мистецтві? Якщо так, то це неймовірно!

Мукачівці вірять: хто воістину вболіває за місто – має
перемогти. Але... Пронеслася чутка, що заради на�
саджуваного пам’ятника біля ресторану буде перене�
сений монумент Духновичу. Це робить усіх революцій�
ними... А навіщо?

Василь ЗУБАЧ.
“Трибуна”

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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     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 у Ключарках земельна
ділянка близько 6  сотин  з фундамен�
том у  сусідстві з центральною магіст�
раллю, є всі комунікації. Зверт. 050�
6850�818.

     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.
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“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�кімн. квартира по вул.

Руська  на 4�му поверсі 5�ти поврехо�
вого будинку, 41 кв. м., два балкони,
нове планування, вставлені вікна,
двері, нова електропроводка.

 Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).
     Продається 2�кімнатна кварти�

ра  50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхо�
вого будинку  в районі педінституту.
Вікна – на тиху зелену зону.       В квар�
тирі – паркет, кахель, домофон. 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).
     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.

     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.

     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.

     КУПЛЮ старий патіфон,
грамофон  в робочому стані.

Тел. 0505886199.

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

     Продаються магазини у Мука�
чеві  на вул. Духновича та в старо�
му Пасажі з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здається в оренду приміщення

під комерцію (магазин, офіс тощо)
на вул Ужгородській, в районі уні�
верситету. Площа – 60 кв. м. ( мож�
ливо частинами).  Тел. 095�1358708.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�

гову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Рос�
вигові.  Зверт.: 050�5530508

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
офіціанти, повар, піцеолог

з досвідом роботи.
Зверт. 095 566 94 29

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

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ПІЦЕРІСТ

Навчання з подальшим
прийняттям на роботу.

Тел.: 050 811 85 91

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.

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.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
КУХАР З ДОСВІДОМ

РОБОТИ.
Тел. 095 145 67 85

     Продам квіти кімнатні фікус, юка
і т.п. за помірну ціну.
Конт. Тел. 050�6605022.

П Р О Д А Є Т Ь С Я
дитяча стінка з письмовим сто�
лом (шоколадного кольору), ок�
ремо тумба�комод і диван�софа
(бежевого кольору) з ємністю�
ящиком для білизни всередині.
Ціна договірна.

Тел. 050 655 87 78.

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�
ської, шенген та робочих віз,
реєстрація в консульстві.

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

Тел. 0975500127,
0501357373

Виготовлення та рес�
таврація надмогильних
пам’ятників з мармуро�
вої крошки та граніту.
Вивіз та установка безоп�
латно.

Тел. 050�5634613.

     Продається «Москвич�АЗЛК»
з новими номерами, техпаспорт
2009 р. Дзвонити 050�1025118.

     Продається  «Шкода�Окта�
вія» білого кольору  в доброму тех�
нічному стані та бджоло пасіка у с.
Вишково Хустського району.

Дзвонити 0974748181.

 ЗДАЄТЬСЯ у найм 2�кімнатна
квартира  умебльована  для моло�
дої сімї або двох дівчат Тел.
0505545543.

     1�2�кімн. квартиру у центрі
міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

  Êóïëþ

Продається шлагбаум
вуличний фірми

“А�МОТОРС”.
тел.: 050 694 59 86
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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

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.

     Втрачену Довідку форми 4�ОПП, видану Мукачівською
ОДПІ на ім’я  Вінар Олександр Іванович (3259900396), вважа�
ти недійсною.
     Втрачену Довідку форми 4�ОПП, видану  Мукачівською

ОДПІ  ТзОВ «Вікторія» (код 19105859), вважати недійсною.
     Втрачений Державний Акт на право власності на зе�

мельну ділянку у Мукачеві  на вул. Кралицького, 21 (Серія ЗК�
0140923) від 20.12.2001 р. видану гр.Радик Марії Юріївні згідно
рішення Мукачівської міськради  від 23.12.1999 р. за № 302,
вважати недійсним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

Вікна м/п WDS,KBE, розсувні алюмін.
Системи для балконів. Знижки до 40%.

Натяжні стелі (Франція). Вагонка дерев‘яна.
Тел: 0984956333

Металочерепиця, металопрофіль (Німеччина),
Ціна 55�57 гр. кв.м. Якісні та надійні шлакоблоки
нового типу, цегла будівельна та облицювальна.

Шифер 8�хвильовий, лінопласт. Цемент.
Тел.: 0979249555

Евроремонт  приміщень під ключ. Будівниц�
тво котеджів з «нуля». Дахові і фасадні робо�
ти. Гарантія якості. Можлива співпраця з дер�
жавними та комерційними  установами по пе�
рерахунку. Тел. : 0979249555, 0956140068

Mr. Brandon Joel D’souza holder of
Indian Passport No. H3119483 and
Miss Krystyna Duran holder of
Ukrainian passport No.EP519678
intend getting married at Abu Dhabi
under Foreign Marriage Act.
Objections, if any, may be conveyed
to Embassy of India, Abu Dhabi,
within 30 Days.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

20 (972)20 (972)20 (972)20 (972)20 (972)
 10 10 10 10 10 23  òðàâíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Äóðåíü äóðíåâ³ íå äóðåíü. (Â. Áîðèñîâ).Äóðåíü äóðíåâ³ íå äóðåíü. (Â. Áîðèñîâ).Äóðåíü äóðíåâ³ íå äóðåíü. (Â. Áîðèñîâ).Äóðåíü äóðíåâ³ íå äóðåíü. (Â. Áîðèñîâ).Äóðåíü äóðíåâ³ íå äóðåíü. (Â. Áîðèñîâ).

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, 27 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

09.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.40 Áåç
öåíçóðè. 10.10 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä
À äî ß. 10.30 Äðóãèé ï³âô³íàë
Ì³æíàðîäíîãî ï³ñåííîãî êîíêóðñó
ªâðîáà÷åííÿ 2013. 12.30 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 12.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.50
Ïîãîäà. 13.00 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü-
÷åâñüêèì. 14.00 Òåìíèé ñèëóåò. .
14.10 Åíåðãîáëîê (Ñâ³ò àòîìà).
14.20 Ïðàâî íà çàõèñò. 14.40 Â³êíî
â Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.35 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 15.50 Ïîãî-
äà. 15.55 Ò/ñ "Êëåéìî". 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 18.55 Àãðî-News. 19.05
Ñ³ëüðàäà. 19.25 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü-
÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.35 Ñëîâ'ÿíñüêèé áàçàð ó
Â³òåáñüêó. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.20 Õóä. ô³ëüì "Ãåíåðàëüñüêà
îíóêà". 5 ñ. 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.05 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.20 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
05.00 Õ/ô "Õîðîøèé ð³ê"s. 07.00,
19.30, 23.35, 03.55 "ÒÑÍ". 07.50 Õ/
ô "Ñòàðèé Íîâèé ð³ê" (1). 10.10,
11.05 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-
á³çíåñó". 12.00, 12.55 "²ëþç³ÿ áåç-
ïåêè". 13.50 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî".
14.55 "Êðàñóíÿ çà äâàíàäöÿòü ãî-
äèí". 15.45, 04.10 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè - 3". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.25, 04.55 Õ/ô "Ìîÿ ñòàðøà ñåñ-
òðà". 20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 3" (1). 22.30 "Ãðîø³".
23.50 Õ/ô "Äåíü Íåçàëåæíîñò³" (2).
02.20 Õ/ô "Next - 2. Íàñòóïíèé -
2".

IÍÒÅÐ
14.00 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 "Æäè ìåíÿ".
18.00 Íîâèíè. 18.10, 03.40 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð 2". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Êîëèøíÿ äðóæèíà". 23.45
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 12".
01.45 Õ/ô "Êðîâ çà êðîâ" (2).

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20, 00.50 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Õ/ô "Àñòåð³êñ ³
Îáåë³êñ ïðîòè Öåçàðÿ". 12.30,
13.00 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.05
Õ/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ íà Îë³ìï-
³éñüêèõ ³ãðàõ". 16.30 Õ/ô "Àñòåð³êñ ³
Îáåë³êñ â Áðèòàí³¿". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí".
21.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 23.00, 03.25 Ñâîáîäà ñëî-
âà. 01.45 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" .09.55 "Ìîäíèé
âèðîê" 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.00

- Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.00, 05.50 Teen Time. 05.05 Ò/ñ
"Âïåðåä - äî óñï³õó". 05.55, 22.00
Ò/ñ Ñâ³òëîôîð". 06.40, 07.10, 07.40,
08.45 Ï³äéîì. 06.45, 19.15 Ï³ðàíü¿.
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðà-
çîì". 11.05, 17.50, 19.55 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.25, 14.35 Kids Time. 13.30
Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.30 Ò/ñ "Ìèë³ îøó-
êàíêè" (2). 01.30 Ò/ñ "²ñòâ³ê" (2). 02.15
Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.55, 03.25
Çîíà íî÷³. 03.00 Çèìà íàä³¿. 03.30
Ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêîãî í³ìîãî
ê³íî. 04.25, 05.05 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.30 Æèòòÿ â îá³éìàõ êâ³ò³â.
04.45 Æàð-ïòèöÿ.

ÑÅÐÅÄÀ, 29 ÒÐÀÂÍß
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06.15, 07.15 Õàçÿ¿í ó äîì³. 06.20,
07.20 Êðà¿íà on line. 06.30 Õóä.
ô³ëüì "Óïðàâà". 50 ñ. 07.25 Åðà
á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì "À.Ñàìî-
õ³íà. Ñàìîòí³ñòü êîðîëåâè". 1 ÷.
08.15 Äîê. ô³ëüì "À.Ñàìîõ³íà. Ñà-
ìîòí³ñòü êîðîëåâè". 2 ÷. 08.45 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.15 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.20 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 09.30 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.15 Ò/ñ
"Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàííÿ". 12.35
Íîâèíè. 12.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.50
Êðîê äî ç³ðîê. 13.35 Êîíòðîëüíà
ðîáîòà. 14.00 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü-
÷åâñüêèì. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30 Ò/ñ
"×îòèðè òàíê³ñòè ³ ñîáàêà" 2-4ñ.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Êîíöåðò
äî Äíÿ ïðèêîðäîííèêà "Íàñ ºäíà-
þòü çåëåí³ ïîãîíè". 19.45 "Ïðî æèò-
òÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.50 Ìåãà-
ëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.30 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
22.25 Ñâ³òëî. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.15 Ïîãîäà. 23.20 Õóä. ô³ëüì
"Ãåíåðàëüñüêà îíóêà". 7 ñ. 00.20 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.05 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.05 Íîâèíè.

Êàíàë «1+1»
06.35 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 06.45,
08.00, 09.00, 19.30, 23.35 "ÒÑÍ".
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 10.00 Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.25,
11.35, 01.40, 02.30 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè øîó-á³çíåñó". 12.40, 04.50
"²ëþç³ÿ áåçïåêè". 13.50 "Çí³ì³òü öå
íåãàéíî". 14.55 "Êðàñóíÿ çà äâà-
íàäöÿòü ãîäèí". 15.45, 00.55
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10, 20.15 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3"
(1). 22.30, 05.40 "Òåðèòîð³ÿ îáìà-
íó -2". 23.50 "Ñåêñ - ì³ñ³ÿ - 2". 03.20
Õ/ô "Ñïóñê - 2" (3).

IÍÒÅÐ
04.25, 20.30 Ò/ñ "Êîëèøíÿ äðóæè-
íà". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 23.45 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîç-
áèòèõ ë³õòàð³â 12". 11.15, 12.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/ñ
"Àíþòà". 18.10, 03.40 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð 2". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 01.45
Õ/ô "Êëóá ïåðøèõ äðóæèí" (2).

 ICTV
06.35, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.55 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.50 Ò/ñ "Òîï-
òóíè". 12.15, 13.00 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîç-
áèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.50, 21.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.55, 20.05 Ò/ñ "×ó-
æèé ðàéîí". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.00 Õ/ô "Ðåìáî-4" (2). 00.40 Êðè-
ì³íàëüíèé îáëîì. 01.35 Õ/ô "Êîá-
ðà" (2). 03.00 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â".

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15
"×àñ îá³äàòè!" 12.00 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.20,
03.10 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé öåíòð".
15.15, 00.30 "Ïîêè º ÷àñ". 16.00 "ß
ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 02.15 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 01.15,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ïðîöåñ". 22.40
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.15 "Âîëÿ ³ ñïðà-

"Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.00
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.20, 03.10 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð". 15.15, 00.25 "Ïîêè º
÷àñ". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.15 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55,
01.15, 02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Êîëèøíÿ äðóæè-
íà". 22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.15
"Ïðîòè íî÷³". 00.10 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.30, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.15,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íå-
â³äîì³ ä³òè â³äîìèõ áàòüê³â". 10.45
"Ìîÿ ïðàâäà. Íàä³ÿ Ìàòâººâà. Îäíà
ó ïîë³ - âî¿í!" 11.45 Õ/ô "Ç ïðèâ³òîì,
Êîçàíîñòðà" (1). 13.35 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðî-
ãîâà - íàðîäíèé þðèñò" (1). 22.25
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 00.20
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.15 Õ/ô
"Â³äïóñòêà çà âëàñíèé ðàõóíîê" (1).
02.25 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Àíæåë³êà" (1). 11.50, 04.35
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ëþäèíà
í³çâ³äêè" (1). 23.20 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1).
00.20 Ò/ñ "Äèêèé - 2" (2). 02.10 Õ/ô
"Ïîòð³éíèé ôîðñàæ: Òîê³éñüêèé
äðèôò" (2).

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" 30. 10.00,
18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè". 11.00
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè".
12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ". 13.00, 19.10 Áîãèíÿ øî-
ï³íãó. 15.15 Ò/ñ "Ñòóäåíòè". 16.20
Ò/ñ "Ðóäà". 17.20, 01.25 Äîñâ³äîñ.
19.50 Äàéîø ìîëîäüîæ! 20.50
Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 22.25
Øï³ë³â³ë³. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.25 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00
Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ
ìàìó!. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.05 Äî
ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10:55 -  "Ñïîð
×àñ" (ïîâòîð). 11:05 -  Ò/ñ . 11:50 -
Äîê./ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  ïðîãðàìà "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê./ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ  . 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ".
19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè
"×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40

"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.20, 03.10 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé
öåíòð". 15.15, 00.30 "Ïîêè º ÷àñ".
16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 02.15
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55, 01.15,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30 Ò/ñ "Êîëèøíÿ äðóæèíà". 22.40
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.15 "Ïîçíåð".
00.15 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.00 Ïðîô³ëàêòèêà. 14.00 "Îäèí çà
âñ³õ". 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè!"
21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîä-
íèé þðèñò"(1). 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 3". 23.25 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(2).
01.20 Õ/ô "Â³äïóñòêà çà âëàñíèé
ðàõóíîê"(1). 02.20 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
08.00, 14.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.15 Ò/ñ "Àíæåë³êà" (1). 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20,
04.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Ëþäèíà í³çâ³äêè" (1). 23.20
Õ/ô "Ïîòð³éíèé ôîðñàæ: Òîê³éñüêèé
äðèôò" (2). 01.20 Õ/ô "Îáãîâîðåííþ
íå ï³äëÿãàº" (2). 02.50, 04.00 Ò/ñ "Êà-
ìåëîò" (2). 05.20 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàò-
ðóëü - 9" (1).

Ò Å Ò
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè". 12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ". 13.00, 19.10 Áîãè-
íÿ øîï³íãó. 15.15 Ò/ñ "Ñòóäåíòè".
16.20 Ò/ñ "Ðóäà". 17.20, 01.25 Äîñ-
â³äîñ. 18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè".
19.50 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 20.50
Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 22.25
Øï³ë³â³ë³. 23.00 Äóðíºâ+1. 23.25
ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê"
(2). 01.00 Òâîþ ìàìó!. 02.15 Òåîð³ÿ
çðàäè. 03.05 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 - Ò/ñ. 12.25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîíöåðò .
14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ. 16.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô.
18.15 - Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ".
19.25 -   "Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà .
19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
20.00 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55 - ïðîãðàìà "
Ñïîð ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
14.00 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.25 Kids
Time. 15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 17.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðà-
çîì". 18.00, 19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
19.00, 23.55 Ðåïîðòåð. 19.15
Ï³ðàíü¿. 19.50, 00.10 Ïîãîäà. 21.00
Ðåâ³çîð-2. 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".
00.15 Ò/ñ "Ìèë³ îøóêàíêè" (2). 01.10
Ò/ñ "²ñòâ³ê" (2). 01.55 Ò/ñ "Âåðîí³êà

Ìàðñ 3". 02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.45, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.50
Ðîçêâ³ò óêðà¿íñüêîãî ê³íî. 03.50
×îðíèé êîë³ð ïîðÿòóíêó. 04.20,
05.05 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.20
Ìîâ÷àçíå áîæåñòâî. 04.35 Äâ³ Äîë³.
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07.30 Äîê. ô³ëüì "À.Ïàí³í. Âåðø-
íèê íà ³ì'ÿ Æèòòÿ". 1 ÷. 08.15 Äîê.
ô³ëüì "À.Ïàí³í. Âåðøíèê íà ³ì'ÿ
Æèòòÿ". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ.
Âèïðîáóâàííÿ". 12.35 Íîâèíè.
12.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.50 Îñòàííº
ïîïåðåäæåííÿ. 13.05 Êîðäîí äåð-
æàâè. 13.25 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãî-
ðîäåíñüêîþ. 14.00 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.40 Ïîãîäà. 15.45 Ò/ñ "Êëåéìî".
17.20 Ò/ñ "×îòèðè òàíê³ñòè ³ ñîáàêà"
1ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.45
"Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.15 Ñîö³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ïîãîäà.
23.20 Õóä. ô³ëüì "Ãåíåðàëüñüêà
îíóêà". 6 ñ. 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.

Êàíàë «1+1»
 06.35 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 06.45,
08.00, 09.00, 19.30, 23.45 "ÒÑÍ".
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
10.00 Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.25,
11.35, 02.20, 03.10 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè øîó-á³çíåñó". 12.40, 04.50
"²ëþç³ÿ áåçïåêè". 13.50, 04.00 "Çí³ì³òü
öå íåãàéíî". 14.55 "Êðàñóíÿ çà äâà-
íàäöÿòü ãîäèí". 15.45, 01.35
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10, 20.15 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 22.30
"Ì³íÿþ æ³íêó - 7". 00.00 Õ/ô "Next -
2. Íàñòóïíèé - 2". 05.40 "Ãðîø³".

IÍÒÅÐ
04.25, 20.30 Ò/ñ "Êîëèøíÿ äðóæè-
íà". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 23.45 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîç-
áèòèõ ë³õòàð³â 12". 11.10, 12.20 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/ñ
"Àíþòà". 18.10, 03.40 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð 2". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 01.45
Õ/ô "²ñòâ³êñüê³ â³äüìè" (2).

 ICTV
06.30, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.50 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 16.50 Ò/ñ "Òîïòóíè".
12.15, 13.00 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.45,
21.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.55, 20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàé-
îí". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô
"Êîáðà" (2). 00.40 Ñòîï-10. 01.45 Õ/
ô "Äâàäöÿòü îäíå" (2). 03.45 Ò/ñ

âåäëèâ³ñòü". 00.15 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Çàøìîðã äëÿ
íàðå÷åíîãî". 05.40, 15.55 "Âñå áóäå
äîáðå!" 07.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 08.50 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ñàìîòí³ñòü ïåðøèõ êðàñóíü
- 2". 09.50 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 11.45 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ -
2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íà-
ðîäíèé þðèñò" (1). 22.25 "Êóë³íàð-
íà äèíàñò³ÿ". 00.05 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (2). 01.05 Õ/ô "Êàçêè...êàçêè...
ñòàðîãî Àðáàòó" (1). 02.50 Í³÷íèé
åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Àíæåë³êà" (1). 11.50, 04.35
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ëþäèíà
í³çâ³äêè" (1). 23.20 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1).
00.20 Ò/ñ "Äèêèé - 2" (2). 02.10 Ò/ñ
"Êàìåëîò" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30, 08.25
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè".
10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè".
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè". 12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 13.00,
19.10 Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.15 Ò/ñ
"Ñòóäåíòè". 16.20 Ò/ñ "Ðóäà". 17.20,
01.25 Äîñâ³äîñ. 19.50 Äàéîø ìî-
ëîäüîæ! 20.50 Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-
²íòåðíåò. 22.25 Øï³ë³â³ë³. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25
ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê"
(2). 01.00 Òâîþ ìàìó! 02.15 Òåîð³ÿ
çðàäè. 03.05 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ò/ñ.
11:50 - Äîê./ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  Äîê./ñ . 14:00 -  Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê./ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ. 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:25 -  "Ñïîð ×àñ". 19:30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 - ïðîãðàìà "Ë³êàðñüêà òîðáèí-
êà" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - ïðîãðàìà
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - ïðî-
ãðàìà "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð).
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -  "Ñïîð
×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.50, 00.25 Ïîãîäà. 09.00, 16.50
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05, 17.55,
19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.35
Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿"
.14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.30 Ò/
ñ "Ìèë³ îøóêàíêè" (2). 01.30 Ò/ñ
"²ñòâ³ê" (2). 02.15 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ
3". 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.00, 03.25 Çîíà íî÷³. 03.05 Ïðè-
ñòðàñò³ íàâêîëî ñèìâîë³êè. 03.30
Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî.
04.25, 05.05 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.30 Òàê í³õòî íå êîõàâ 1 ÷àñòèíà.
04.55 Â³ð ìåí³.
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07.15 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Åðà
á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì "Òðè æèò-
òÿ Â.Ñóõîðóêîâà". 1 ÷. 08.15 Äîê.
ô³ëüì "Òðè æèòòÿ Â.Ñóõîðóêîâà". 2
÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Îô³ö³éíà õðîí-
³êà. 09.25 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 10.05
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 10.15 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ. Âèïðîáóâàííÿ". 12.35 Íîâèíè.
12.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.55 Ïîãîäà.
13.00 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Âåëèêà ãðà".
13.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 14.00
"Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.40 Ïîãîäà. 15.45 Ò/
ñ "×îòèðè òàíê³ñòè ³ ñîáàêà" 5-7ñ.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Ïðî ãî-
ëîâíå. 19.25 Îñòàííº ïîïåðåäæåí-
íÿ. 19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü-
÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.25 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Óê-
ðà¿íñüêà ï³ñíÿ ðîêó". 22.50 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.15 Ïîãîäà. 23.20 Õóä.
ô³ëüì "Ãåíåðàëüñüêà îíóêà". 8 ñ.
00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). . 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.10 Íîâèíè (³ç ñóð-
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ñò.

    (íà 20.05.2013 - 26.05.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

 ICTV
06.55 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.45
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.05
Äà÷à. 09.10 Îñíîâíèé ³íñòèíêò.
09.35, 13.00 Äèâèòèñÿ óñ³ì!. 10.50
Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ.
12.00 Ìóëüò îñîáèñòîñò³. 14.30 Õ/ô
"Ìîðòàë êîìáàò". 16.20 Õ/ô "Õðîí³êè
Ð³ää³êà". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.50
Õ/ô "Àíàêîíäà" (2). 21.40 Õ/ô "Àíà-
êîíäà-2: Ïîëþâàííÿ çà ïðîêëÿòîþ
îðõ³äåºþ" (2). 23.35 Ò/ñ "Òàêñ³".
00.55 Õ/ô "Êíèãà ²ëàÿ" (2). 02.50 Õ/ô
"Â³ä÷èì" (2). 04.25 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.10
Õ/ô "Ñòþàðäåñà". 05.45 Õ/ô "Ïðî-
åêò "Àëüôà". 07.10 "Àðì³éñüêèé ìà-
ãàçèí". 07.45 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä".
07.55 "Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³
íîòàòêè". 09.30 "Äîêè âñ³ âäîìà".
10.25 "Ôàçåíäà". 11.15 Ñåðåäîâè-
ùå ïðîæèâàííÿ. "Ïðîäóêòè êîëèø-
íüîãî ÑÐÑÐ". 12.15 "ªðàëàø". 12.40
"Ãåîðã³é Áóðêîâ. ²ðîí³÷íèé Äîí
Ê³õîò". 13.45 Õ/ô "Äâîº ³ îäíà". 15.25
"Àë³ìåíòè: Áàãàò³ òåæ ïëàòÿòü". 16.25
"Îäèí â îäèí!" Êðàùå. 20.00 Íå-
ä³ëüíèé "×àñ". 21.00 "Êëóá Âåñåëèõ
³ Êì³òëèâèõ". Âèùà ë³ãà. 23.15 Õ/ô
"ªãåð". 01.10 Õ/ô "Äîáðÿãè". 02.30
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".

ÑÒÁ
04.40 Ì/ô "Äþéìîâî÷êà", "Çàêîëäî-
âàííûé ìàëü÷èê" (1). 05.50 Õ/ô "Âå-
÷îðè íà õóòîð³ ïîáëèçó Äèêàíüêè
(Í³÷ ïåðåä Ð³çäâîì)" (1). 06.55 "¯ìî
âäîìà". 08.00 "Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ".
09.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.55
Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîäíèé
þðèñò" (1). 15.00 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-5" .19.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 20.00 "Îäèí çà âñ³õ". 22.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
01.45 Õ/ô "×îðíà ñòð³ëà" (1). 03.10
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Ëþäèíà í³çâ³äêè" (1).
06.50 Ïîä³¿. 07.10 Íàéðîçóìí³øèé.
09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿
åêðàí³â. 11.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 10" (1). 13.50 Õ/ô "Òàì, äå
º ùàñòÿ äëÿ ìåíå" (1). 15.50, 20.00
Ò/ñ "Êðàñóíÿ" (1). 19.00, 03.20 Ïîä³¿
òèæíÿ. 21.00, 22.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
23.00 Comedy Woman. 00.00
Comedy Club. 01.00 Õ/ô "Ïòàøêà íà
äðîò³" (2). 02.50 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
04.05 Õ/ô "Ôàðòîâèé" (2). 05.35
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

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". 10.05
Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" 10.40
Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà". 11.10 Ì/ñ "Ô³êñèêè". 11.20
Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè". 11.45 Ì/ô
"Öèðê! Öèðê! Öèðê!" 13.35 Ò/ñ "Âñ³
æ³íêè - â³äüìè". 15.35 Îäíà çà âñ³õ.
17.05 Õ/ô "ßëèíêè 2". 19.05 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 20.05 Â³òàëüêà. 22.00 Ó
ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.00 Õ/ô "Åëåêò-
ðà Ëþêñ" (3). 01.05 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç
ïðîãíîçó ïîãîäè" (2). 02.40 Äî
ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê./ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11:00 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê./ñ.
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô.
18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé
âèïóñê "7 äí³â". 21.15 - ïðîãðàìà
"Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

 05.45 Ì/ñ "Ìàéñòåð Ìåíí³". 06.50
Êàáð³îëåòî.  07.45 Öåðêâà Õðèñòî-
âà. 08.00 Õ/ô "Õðåùåíèé ïåñ".
09.45 Ì/ô "×åðåïàøêè í³íäçÿ".
11.35 Ïåäàí-Ïðèòóëà-Øîó. 13.05
Õòî çâåðõó?- 2. 15.05 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 15.40 Õ/ô "²ñòîð³ÿ Ïîïåëþø-
êè". 17.40 Õ/ô "×îãî õî÷å ä³â÷èíà".
19.50 Õ/ô "Ïåðøà äî÷êà". 22.00
Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó. 23.45 Õ/ô "ßê
çíàòè" (2). 02.10 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ
3". 02.55, 03.55 Çîíà íî÷³. 03.00
Ëåîïîëüä, àáî Âòå÷à â³ä ñâîáîäè.
03.25 ×åðâîíà Çåìëÿ (Terra
Vermelha). 04.00 Ãåîðã³é Íàðáóò.
Æèâ³ êàðòèíè. 04.20, 05.05 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.25 Áèñòðîïëèí-
íèé ñîí.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 03.45 Ò/ñ "Ëþäèíà í³çâ³äêè"
(1). 07.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿. 07.10
Õ/ô "Äåâ'ÿòü îçíàê çðàäè" (1). 09.00
Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Òàºìíèö³
ç³ðîê. 12.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 10" (1). 15.00 Õ/ô "Ò³ëüêè ëþáîâ"
(1). 16.50, 19.20 Ò/ñ "Êðàñóíÿ" (1).
21.20 Õ/ô "Òàì, äå º ùàñòÿ äëÿ ìåíå"
(1). 23.20 Õ/ô "Ôàðòîâèé" (2). 01.20
Õ/ô "Îêðåìå äîðó÷åííÿ" (2). 02.50
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.

Ò Å Ò
07.15 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òå-
ëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 10.05 Ì/ñ "Âïå-
ðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" .10.40 Ì/ñ
"Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà". 11.10 Ì/ñ "Ô³êñèêè". 11.50
Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 13.05 Õ/
ô "Íåö³ëîâàíà". 15.15 Äàéîø ìî-
ëîäüîæ! 16.40 Õ/ô "Ïîïñà". 18.55
Õ/ô "ßëèíêè 2". 20.55 Â³òàëüêà.
22.00 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.00 Õ/
ô "Äåâ-ÿòà áðàìà" (2). 01.50 Õ/ô
"Ñ³ì ðå÷åé, ÿê³ òðåáà âñòèãíóòè
çðîáèòè äî 30òè" (2). 03.15 Äî
ñâ³òàíêó

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê./ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10
- Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55
-  "Ñïîð ×àñ". 11:05 - Ïðîãðàìà
"Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê./
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".

12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê./ñ. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Êîíöåðò.
18.25 - ïðîãðàìà "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 -
Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì .
01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

06.30 Ïàðàä ðàä. 08.10, 10.00 Ðåâ-
³çîð 2. 11.55 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
13.40 Ëþäè ÕÅ. 14.20 Íåðåàëüíà
³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà.
15.20 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 17.50 Õ/
ô "²ñòîð³ÿ Ïîïåëþøêè". 19.50 Õ/ô
"×îãî õî÷å ä³â÷èíà". 22.00 Õòî çâåð-
õó?- 2. 00.00 Õ/ô "Ñòàðà äîáðà îðã³ÿ"
(3). 02.00 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3".
02.40, 03.55 Çîíà íî÷³. 02.45 Ñ.Ïà-
ðàäæàíîâ. Â³äêëàäåíà ïðåì'ºðà.
03.00 Ä³àëîãè Â Ñ³ëüâåñòðîâ. 04.00
Äðàé Õìàðà îñòàíí³ ñòîð³íêè. 04.30
Àñêàí³ÿ-Íîâà. Ïðî ùî êëè÷óòü æó-
ðàâë³.... 05.00, 05.45 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 05.05 Àõ, íå ãîâîð³òü
ìåí³ ïðî ëþáîâ...

ÍÅÄ²Ëß, 2 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.05 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 07.35 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 09.05 Îêîëèöÿ.
09.25 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêó-
í³íîþ. 09.55 Ðîÿëü â êóùàõ. 10.20
ßê öå?. 10.45 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?
11.05 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 11.35 Çî-
ëîòèé ãóñàê. 12.00 Ïîãîäà. 12.05
Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 12.50 Êðîê
äî ç³ðîê. 13.35 Ïîãîäà. 13.40 Êó-
ìèðè ³ êóìèð÷èêè. 14.05 Ñâ³ò íà-
âêîëî íàñ. 14.30 Øåô-êóõàð êðà¿-
íè. 15.20 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ.
16.10 Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ. ªâðîáà-
÷åííÿ. 17.05 Íå â³ð õóäîìó êóõà-
ðþ. 17.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
18.05 "Êîðîëåâà Óêðà¿íè - 2013".
ÃÀËÀ-ØÎÓ. 19.45 Ñëîâ'ÿíñüêèé
áàçàð ó Â³òåáñüêó. 20.40 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.45 Òî÷êà
çîðó. 22.05 Ñëîâ'ÿíñüêèé áàçàð ó
Â³òåáñüêó. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
23.50 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 01.20
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.00 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò. 02.10 Ä/ô "Êîíòèíãåíò.
×åõîñëîâà÷÷èíà"1-4÷.

 Êàíàë «1+1»
06.00 "Âåëèê³ ïåðåãîíè". 07.50
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 10.15,
10.40 Ì/ñ "Ëþäèíà - ïàâóê.
Ùîäåííèê ñóïåðãåðîÿ" (1). 11.00
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 12.00
"Ñìàêóºìî". 12.45 "Êðàñóíÿ çà
äâàíàäöÿòü ãîäèí". 13.40, 03.15
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 17.40 Õ/ô
"Äîâáåíü". 19.30 ÒÑÍ: "Òñí-
òèæäåíü". 20.15 "Ãîëîñ êðà¿íè - 3".
23.25 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 00.15 "Ùî?
Äå? Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè". 01.15 Õ/ô
"Ï³âäåííèé Öåíòðàë" (2).

IÍÒÅÐ
04.25, 12.00 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äå-

òåêòèâ". 05.50, 14.00 Ò/ñ "Ëàñò³â-
÷èíå ãí³çäî". 09.25 "Øêîëà äîêòî-
ðà Êîìàðîâñüêîãî". 10.00 "Îðåë ³
Ðåøêà. Êóðîðòíèé ñåçîí". 11.00
"Ñìà÷íå ïîáà÷åííÿ". 18.00 Õ/ô
"Í³÷íà ô³àëêà". 20.00, 02.25 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 Ôóòáîë. Çá³ðíà
Óêðà¿íè - çá³ðíà Êàìåðóíó. 23.00
Õ/ô "Áëèçüêèé âîðîã" (2).  00.50 Õ/
ô "Ï'ÿòíèöÿ 13-å" (3). 03.10 Ä/ô
"Ì³ñÿ÷í³ ïåðåãîíè".

"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15 Õ/ô
"Ëþáîâ áåç ïðàâèë". 2 ñ. 15.15 "Ïîêè
º ÷àñ". 16.00 "×åêàé íà ìåíå". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "Ëþäèíà ³
çàêîí". 18.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00
"×àñ". 20.30 "Äâ³ ç³ðêè". Ô³íàë. 22.25
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.20 Õ/ô "Áîðèñ
Ãîäóíîâ". 02.35 Õ/ô "Ëþáîâ'þ çà
ëþáîâ". 03.55 "Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
05.35 "×óæ³ ïîìèëêè. Êàðòè, ãðîø³,
òðè ñåñòðè". 06.15 "×óæ³ ïîìèëêè.
Âèïðîáóâàííÿ äëÿ ñàìîòíüî¿

ìàìè". 07.00 Õ/ô "×îðíà ñòð³ëà" (1).
08.50 Õ/ô "Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëì-
ñà ³ äîêòîðà Âàòñîíà" (1). 17.55,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.05 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Êîãî õî÷óòü õîëîñòÿêè?"
19.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Îê³ëüöþâàòè
õîëîñòÿêà". 20.00, 22.35 "Õîëîñòÿê
- 3". 00.35 Õ/ô "Äî÷êà áàÿí³ñòà" (1).
02.15 Õ/ô "Øàëåíèé äåíü" (1). 03.15
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 10"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20, 20.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Àíæåë³êà" (1). 11.50 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.30 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 22.25 Õ/ô "Îêðåìå äîðó÷åííÿ"
(2). 00.20 Ò/ñ "Äèêèé - 2" (2). 02.50
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 03.55 Ò/ñ "Ëþäè-
íà í³çâ³äêè" (1).

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè". 10.00,
18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè". 11.00
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäà-
ìè". 12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ". 13.00, 19.10 Áî-
ãèíÿ øîï³íãó. 15.15 Ò/ñ "Ñòóäåíòè".
16.20 Ò/ñ "Ðóäà". 17.20, 01.50 Äîñ-
â³äîñ. 19.50 Õ/ô "Äåíü íåçàëåæ-
íîñò³" (2). 22.45 Ó ÒÅÒà â ²íòåð-
íåò³. 23.20 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òó-
á'à. 23.50 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.25 Ò/ñ
"Ïðèòóëîê" (2). 01.25 Òâîþ ìàìó!
02.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.05 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -"Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.05 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - ïðî-
ãðàìà "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïî-
âòîð). 14.00 -  Ïðîãðàìà " Ê³íîìàã³ÿ
". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/
ñ. 15:40 - Äîê./ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ. 17.50 - Ì/
ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:25 - "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 - "Ñïîð ×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.00,
05.50 Teen Time. 05.05 Ò/ñ "Âïåðåä
- äî óñï³õó". 05.55, 22.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð". 06.40, 07.10, 07.35,
08.45 Ï³äéîì. 06.45, 19.15 Ï³ðàíü¿.
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðà-
çîì". 11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.25, 14.35 Kids Time. 13.30
Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.30 Ò/ñ "Ìèë³ îøó-
êàíêè" (2). 01.25 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåé-
êà". 02.10 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3".
02.55, 04.00 Çîíà íî÷³. 03.00 Òá ïðî
ÒÁ. 03.30 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³.
04.05 Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå ìèíó-
ëå. 04.30, 05.00 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.35 Îáîæíþâàíà.

- ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ"
(ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê./
ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê./ñ. 17:50 - Ì/ô. 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 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î". ÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.00, 05.50 Teen Time. 05.05 Ò/ñ
"Âïåðåä - äî óñï³õó". 05.55, 22.00
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 06.40, 07.10,
07.40, 08.45 Ï³äéîì. 06.45, 19.15
Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30, 19.00, 00.05
Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35, 19.50,
00.25 Ïîãîäà. 09.00, 16.45 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.05, 17.50, 19.55 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.35 Kids
Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.30 Ò/
ñ "Ìèë³ îøóêàíêè" (2). 01.25 Ò/ñ
"²ñòâ³ê" (2). 02.10 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ 3". 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.55, 03.50 Çîíà íî÷³. 03.00
Äå òè, Óêðà¿íî? 03.55 Ñê³ôè
(ñâ³ä÷åííÿ ³ âåðñ³¿). 04.15 Ñê³ôè.
04.20, 05.05 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.25 Ìàéñòåð ìóçè. 04.40 Ñîí
Àë³íè Êîñòîìàðîâî¿.

Ï’ßÒÍÈÖß, 31 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.35 Äîê. ô³ëüì "ª.Áåëîóñîâ. Âñå
íà ñâ³ò³ çà êîõàííÿ". 1 ÷. 08.15 Äîê.
ô³ëüì "ª.Áåëîóñîâ. Âñå íà ñâ³ò³ çà
êîõàííÿ". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðà-
äè. 09.00 Äåðæàâíà ï³äñóìêîâà
àòåñòàö³ÿ. Äèêòàíò ç óêðà¿íñüêî¿
ìîâè 9êëàñ. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.15 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25 Ïðå-
ì'ºðà. Ä/ô "Êîíòèíãåíò. ×åõîñëîâà÷-
÷èíà"1-4÷.. 11.10 Ïðåì'ºðà. Ä/ô
"Êîíòèíãåíò. Åô³îï³ÿ àáî ñìåðòü" ô.1.
11.35 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ".
12.35 Íîâèíè. 12.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.55 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 13.15
Êíèãà.ua. 13.35 Ñïåöïðîåêò äî Äíÿ
çàõèñòó ä³òåé. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.25 Ïîãîäà. 15.30 Ò/ñ "×îòèðè
òàíê³ñòè ³ ñîáàêà" 8-10ñ. 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Äîðîñë³ ³ãðè.
20.00 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæ-
äåíü. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ôîëüê-music.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.20 Ô³ëüì-êîíöåðò "À.Ìàë³í³í. Ãî-
ëîñ äóø³". 00.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.10 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.25 Õ³ò-ïà-
ðàä "Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.35 Íîâèíè.

   Êàíàë «1+1»
06.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 06.45,
08.00, 09.00, 19.30 "ÒÑÍ". 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00
Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.25, 11.35 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
12.40, 04.40 "²ëþç³ÿ áåçïåêè". 13.50
"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 14.55 "Êðàñó-
íÿ çà äâàíàäöÿòü ãîäèí". 15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 20.15
"Âå÷³ðí³é Êè¿â 2013". 22.05 Õ/ô "Äîâ-
áåíü". 23.55 Õ/ô "Òðàôô³ê" (2). 02.35
Õ/ô "Øïèãóí, ÿêèé ìåíå êîõàâ" (1).

IÍÒÅÐ
04.25 Ò/ñ "Êîëèøíÿ äðóæèíà". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 12". 11.10,
12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.05 Ò/ñ "Àíþòà". 18.10 Ò/ñ "Æ³íî-
÷èé ë³êàð 2". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30 "Øóñòåð Live". 00.40 Õ/ô "Âèê-
ëèê" (2). 02.55 Ä/ô "Ôàíàòè".

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10 Ò/ñ "Òîïòóíè". 12.20, 13.00 Ò/
ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.25, 21.50 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.35, 20.05
Ò/ñ "×óæèé ðàéîí-2". 16.30 Ò/ñ "Äà-
ëåêîá³éíèêè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
.23.00 Õ/ô "Òàíãî ³ Êåø" 01.00 Ïðî-
âîêàòîð. 02.00 Õ/ô "Ïðèáðàòè Êàð-
òåðà" (2). 03.40 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â".

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!" 12.00 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20

äîïåðåêëàäîì). 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.35 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 06.45,
08.00, 09.00, 19.30, 00.15 "ÒÑÍ".
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
10.00 Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.25,
11.35, 03.00, 03.50 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè øîó-á³çíåñó". 12.40, 05.30
"²ëþç³ÿ áåçïåêè". 13.50, 04.40 "Çí³ì³òü
öå íåãàéíî". 14.55 "Êðàñóíÿ çà äâà-
íàäöÿòü ãîäèí". 15.45, 02.15
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10, 20.15 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 22.30
"Ïåêåëüíà êóõíÿ-3". 00.30 Õ/ô
"Ñïóñê - 2" (3).

IÍÒÅÐ
04.25, 20.30 Ò/ñ "Êîëèøíÿ äðóæè-
íà". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 23.45 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîç-
áèòèõ ë³õòàð³â 12". 11.10, 12.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/ñ
"Àíþòà". 18.10, 03.40 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð 2". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 01.45
Õ/ô "Ç³òêíåííÿ ç áåçîäíåþ" (2).

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.45 Ò/ñ "Òîï-
òóíè". 12.15, 13.00 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîç-
áèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.45, 21.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.55 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "×ó-
æèé ðàéîí-2". 23.00 Õ/ô "Ïðèáðàòè
Êàðòåðà" (2). 01.00 Íåñåêðåòí³ ôàé-
ëè. 01.50 Õ/ô "Ðåìáî-4" (2). 03.10 Ò/
ñ "Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 12.00 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³ íîâè-
íè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
14.15, 02.15 Õ/ô "Ëþáîâ áåç ïðà-
âèë". 1 ñ. 15.15, 00.30 "Ïîêè º ÷àñ".
16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 01.15, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Ïðîöåñ". 22.40 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.15 "Ïîë³òèêà". 00.15 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
05.55 "×óæ³ ïîìèëêè. "Áåç ãîëîâè
â³ä êîõàííÿ". 06.35, 15.55 "Âñå áóäå
äîáðå!" 08.25, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.00 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Íàéñêàíäàëüí³ø³ ç³ðêîâ³ ðîç-
ëó÷åííÿ". 11.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ïðîêëÿòòÿ Ìàéñòðà òà Ìàðãàðèòè".
11.55 Õ/ô "Äî÷êà áàÿí³ñòà" (1). 13.50
"Ïðàâèëà æèòòÿ. Õ³ì³ÿ íà ìîëîö³".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîä-
íèé þðèñò" (1). 22.25 "Êóë³íàðíà
äèíàñò³ÿ". 00.05 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(2) .01.05 Õ/ô "Öàðåâáèâåöü" (2).
02.55 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 10"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Àíæåë³êà" (1). 11.50, 04.35
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ëþäèíà
í³çâ³äêè" (1). 23.20 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1).
00.20 Ò/ñ "Äèêèé - 2" (2). 02.50 Ò/ñ
"Êàìåëîò" (2). 05.20 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30, 08.25
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè".
10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè".
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè". 12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ". 13.00, 19.10 Áî-
ãèíÿ øîï³íãó. 15.15 Ò/ñ "Ñòóäåíòè".
16.20 Ò/ñ "Ðóäà". 17.20, 01.25 Äîñ-
â³äîñ. 19.50 Äàéîø ìîëîäüîæ! 20.50
Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 22.25
Øï³ë³â³ë³. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.25 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00
Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ
ìàìó! .02.15 Òåîð³ÿ çðàäè 03.05 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -"Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîð
×àñ" (ïîâòîð). 11:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê./ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  ïðîãðàìà
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45

ÑÓÁÎÒÀ, 1 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.45 Ïðèñâÿòè ñåáå ôóòáîëó!
08.05 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 08.20
Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ. 09.20 Àðì³ÿ. 09.35 Ïðàâî-
ñëàâíèé â³ñíèê. 10.05 Õ/ô "Ñí³äà-
íîê íà òðàâ³". 12.30 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 13.20 Ïîãîäà. 13.25 Òå-
àòðàëüí³ ñåçîíè. 14.10 Ïîãîäà.
14.15 Çîëîòèé ãóñàê. 14.40 Ïîãîäà.
14.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Â.Ïàâë-

³êà "Îñâ³ä÷åííÿ". 17.00 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà "Ìàìî, â³÷íà ³ êîõàíà".
18.45 Êîíöåðò Î.Ïºñêîâà. 20.40
Ñëîâî ðåã³îíàì. 20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 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 Êîíöåðò
"Á.Ê³ðêîðîâ. Â³ä ñåðöÿ äî ñåðöÿ".
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Êàáì³í:
ïîä³ÿ òèæíÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.25 Õ/ô "Ïðî-
ãðàìà çàõèñòó ïðèíöåñ" (1). 08.15
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?".
10.15 Ì/ô "Åíãð³ Áåðäñ". 10.20,
10.45 Ì/ñ "Ëþäèíà - ïàâóê. Ùîäåí-
íèê ñóïåðãåðîÿ" (1). 11.05, 04.45
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì". 12.05
"Òà÷êè". 12.40 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-3".
14.50 "Ø³ñòü êàäð³â". 16.35 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â 2013". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà -
3". 19.30, 05.30 "ÒÑÍ". 20.00 "Âå-
ëèê³ ïåðåãîíè". 22.00 Õ/ô "Îðåë
Äåâ'ÿòîãî ëåã³îíó". 00.10 Õ/ô "Øïè-
ãóí, ÿêèé ìåíå êîõàâ" (1). 02.25 Õ/ô
"Òðàôô³ê" (2).

IÍÒÅÐ
04.40 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2". 06.10
"Øóñòåð Live". 10.05 "Ãîðîäîê".
10.30, 03.45 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåê-
òèâ". 13.35 Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî".
18.00, 20.30 Ò/ñ "Êîõàííÿ ÿê íåùàñ-
íèé âèïàäîê". 20.00, 02.20 "Ïîäðî-
áèö³". 22.35 Õ/ô "Ñëóæó Ðàäÿíñü-
êîìó Ñîþçó" (2). 00.45 Õ/ô "Ìàòè"
(2).

ICTV
06.00 Ñâ³òàíîê. 07.00 Êîçèðíå æèò-
òÿ. 07.30 Õ/ô "Ìîðòàë êîìáàò". 09.35
Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à. 11.05
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 12.00 Çà êåð-
ìîì. 12.25 Äèâèòèñÿ óñ³ì!. 13.05
Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 14.00 Õ/ô "Ëþ-
äèíà ïðåçèäåíòà". 15.50 Õ/ô "Òàíãî
³ Êåø". 17.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Õðî-
í³êè Ð³ää³êà". 21.20 Õ/ô "Êíèãà ²ëàÿ"
(2). 23.30 Õ/ô "Â³ä÷èì" (2). 01.25 Õ/
ô "Áóäèíîê âîñêîâèõ ô³ãóð" (2).
03.10 Õ/ô "Ïèëà-2" (2). 04.35 Ïðî-
Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè.
05.10 Õ/ô "×åòâåðòèé òàòî". 05.45
Õ/ô "Ç êîõàíèìè íå ðîçëó÷àéòåñÿ".
07.00 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
07.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
08.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 Äî þâ³ëåþ àêòîðà.
"Îëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ç òîáîþ ³ áåç
òåáå...". 11.15 "²äåàëüíèé ðåìîíò".
12.05 Ò/ñ "Îñòàííÿ çóñòð³÷". 14.15
Õ/ô "Çâè÷àéíå äèâî". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.15 Õ/ô "Âèãàäíèê". 18.00
"Ì³æ Óæå ³ Çàâæäè". Âå÷³ð äî 60-
ð³÷÷ÿ Î. Àáäóëîâà. 20.00 "×àñ".
20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.05
"Ùî? Äå? Êîëè?" 23.20 "ÄÎÁÐÎ
5541". 00.20 Õ/ô "×àñ áàæàíü". 02.05
Õ/ô "Êîëåãè". 03.45 "Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
05.40 Ì/ô "Óìêà", "Êîò â ñàïîãàõ",
"Ïåñ â ñàïîãàõ" (1). 06.35 Õ/ô "Ñ³ìü
ñòàðèõ òà îäíà ä³â÷èíà" (1). 08.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.00 "¯ìî
âäîìà". 10.05 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
10.55 "Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ". 12.55
"Õîëîñòÿê - 3". 17.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Êîãî õî÷óòü õîëîñòÿêè?" 18.00
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Îê³ëüöþâàòè
õîëîñòÿêà". 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-5". 22.45 Õ/ô "Ìàìà
ìèìîâîë³" (1). 01.05 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 3". 02.05 Í³÷íèé åô³ð.
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 050-5407667.
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ð/ð ¹26007024000166
ó ÏÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ì.Óæãîðîä. ÌÔÎ 312248,

 êîä 20434060
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Íàøà àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5à,

(²² ïîâ.)  òåë.:   5-47-68.
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 40
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 27
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

26 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 5 ïàð;
ïîìåðëî – 10 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН. Не забувайте
про розумну обе�
режність. Маленькі
безладдя підуть вам

тільки на користь, якщо ви
направите емоції до пози�
тивного русла.  Сприятливий
час для звернення з прохан�
нями до начальства.

ТЕЛЕЦЬ. Ви дові�
даєтеся багато ново�
го про свою роботу,
постарайтеся не міня�

ти нічого навколо, перече�
кайте буру, що насувається,
інакше можете просто наля�
кати своїх колег, і на вас усі
будуть коситися.

БЛИЗНЮКИ. При
бажанні, ви будете
сильним і непохит�
ним, а  ваша працез�

датність ґрунтовно підви�
щиться. Постарайтеся не ба�
зікати зайвого, щоб не шко�
дувати про це згодом.

РАК. Вам необхідно
все продумати і серй�
озно підготуватися до
рішучого кидка впе�

ред. Постарайтеся упокори�
ти свою гординю, прислуха�
тися і почути вимоги керів�
ництва, і тоді службові спра�
ви підуть на лад.

ЛЕВ. Ваша ак�
тивність буде трохи
обмежена з об�
'єктивних причин. Не

пливіть проти плину, саме
така тактика може привести
до найкращого результату.

ДІВА. Успіх на роботі
багато в чому зале�
жить від вашої рішу�
чості і організаторсь�

ких здатностей.
ТЕРЕЗИ. Можливі

дрібні неприємності
на роботі, які не варто
приймати занадто
близько до серця. Ви

з легкістю впораєтеся з будь�
яким складним завданням,
якщо не станете відволікати�
ся по дрібницях

СКОРПІОН. Вам у
жодному разі не слід
сидіти, склавши руки.
Ви повинні занадто

багато чого встигнути. Необ�
хідно виявити обережність і
уважність у виконанні будь�
якої справи. Ви будете цілком
здатні зробити чудове
відкриття.

СТРІЛЕЦЬ. Поста�
райтеся не приймати
швидких рішень. Мо�
жуть виникнути на�
пружені відносини в

діловій сфері. З одного боку,
вам належить побоюватися
обману, а з іншого боку �
конфліктів з начальством і
колегами  по роботі.

КОЗЕРІГ. Багато
життєвих питань бу�
дуть вирішуватися
спокійно і без напруги.

Атмосфера навколо гармон�
ізується і принесе вам заспо�
коєння.  Необхідно ретельно
перевіряти інформацію, щоб
уникнути помилок і  перекру�
чувань.

ВОДОЛІЙ. Викори�
стайте свою комуніка�
бельність і інтуїцію,
довіряйте своєму чут�

тю. Перш, ніж що�небудь
вживати, необхідно все про�
думати до дрібниць. Родичам
може знадобитися ваша до�
помога, візьміть на себе по�
сильне навантаження.

РИБИ. Імовірний
професійний зліт і
успіх. Багато наболі�
лих роблем на роботі

вирішаться спокійно, навіть з
деякою легкістю. Опирайте�
ся на свій досвід.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 27.05.13 – 02.06.2013

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

☺ ☺ ☺

Âñòðå÷àþòñÿ äâå ïîä-
ðóãè:

– Êàòüêà, êàê òâîé ìà-
ëûø ïîõîæ íà òâîåãî
ìóæà-òî!

– È íå ãîâîðè. Ñàìà
óäèâëÿþñü.

Â Îäåññå.
– Æîðà, â÷åðà ÿ âèäåë,

÷òî ó äîìà, ãäå æèâåò
âàøà òåùà, ñòîÿë êàòà-
ôàëê. Âàñ ÷òî, ìîæíî ïî-
çäðàâèòü?

– Îé, ÷òî âû! Â ýòîì
äîìå òðèñòà êâàðòèð,
ýòî òàêàÿ ëîòåðåÿ...

Òîëüêî íàø ðîäíîé îá-
ùåñòâåííûé òðàíñïîðò
ó÷èò  ìóæ÷èíó óñèä÷èâî-
ñòè, à æåíùèíó óñòîé-
÷èâîñòè.

– Áîëüøå âñåãî íà ñâå-
òå áîþñü ñòîìàòîëîãîâ
è òåìíîòû.

– À òåìíîòû-òî ÷åãî
áîÿòüñÿ?

– À õðåí åãî çíàåò,
ñêîëüêî òàì ñòîìàòîëî-
ãîâ.

Íè îäèí ÷åëîâåê ñàì ïî
ñåáå íå ñïîñîáåí ñîâåð-
øèòü ñëèøêîì  ìíîãî ãëó-
ïîñòåé. Äëÿ ýòîãî åìó
íåîáõîäèìà æåíùèíà.

À êàê õîðîøî ó âñåõ íà-
÷èíàåòñÿ: ëþáèìûé...
ìèëûé... ìèëåíüêèé...ìà-
ëåíüêèé... ãëóïåíüêèé...
äóðà÷îê... äóðàê... èäèîò...
òóïèöà... ñêîòèíà... êî-
çåë...

Îäíè ïðèíîñÿò ðà-
äîñòü, êóäà áû îíè íå ïðè-
øëè, äðóãèå – îòêóäà áû
îíè íè óøëè.

Ôîòîãðàô íà ñâàäüáå:
– À ãäå æå âàøà ñ÷àñò-

ëèâàÿ ïàðà?
Îäèí èç ãîñòåé:
– Äà âîò æå îíè: íåâåñ-

òà  è åå ìàìà.

НЕ ПРИМУШУЙТЕ ДІТЕЙ З’ЇДАТИ
ВСЕ З ТАРІЛКИ

Примушуючи дитину з’їдати їжу з тарілки до ос�
танньої крихти, батьки тим самим провокують у
неї розвиток ожиріння в найближчому майбутньо�
му. Чому це відбувається, пояснили вчені з Уні�
верситету Міннесоти в Міннеаполісі. Вони вивчи�
ли дані про 2,2 тисячі підлітків і 3,5 тисячі їхніх
батьків. Дослідження показало, що, насамперед,
схильні до ожиріння діти, яких батьки змалку при�
мушували з’їдати всю порцію в певний час, який
вибрали самі батьки. Харчуючись за таким прин�

ципом, дитина, врешті�решт,
перестає чути сигнали влас�

ного організму про наси�
чення. У результаті маля

починає об’їдатися і
поступово набирає
зайву вагу. Крім
того, дослідження
показало, що за ос�
танні 10 років розмі�
ри дитячих порцій
збільшилися.

Ùèðî â³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì
çàê³í÷åííÿ ÑØ ¹ 20 â ì. Ìóêà÷åâ³.
Ñïîä³âàºìîñÿ íà çóñòð³÷ 24 òðàâíÿ î

9.00 ãîä. ó ïðèì³ùåíí³ ð³äíî¿ øêîëè
íà ñâÿò³ îñòàííüîãî äçâîíèêà.

Êîíò. òåë. 050-5586314, 050-3178776

ÄÎÐÎÃÈÉ ÎÄÍÎÊËÀÑÍÈÊÓ 1952-1963 ðð.!

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

B Верстатник широкого профілю, оператор верB
статів з програмним керуванням
B Технологія обробки матеріалів на верстатах і

автоматичних лініях
B Регулювальник РЕА та П, контролер РЕА та П
B Конструювання, виробництво і технічне обслуB

говування виробів електронної техніки
B Радіомеханік з ремонту і обслуговування радB

іотелевізійної апаратури
B Конструювання, виробництво та технічне обB

Вище професійне училище № 3
Підготовка кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів, їх перепідготовка,
підвищення кваліфікації здійснюється за такими професіями та спеціальностями:

слуговування радіотехнічних пристроїв
B СлюсарBелектрик з ремонту електроустаткуB

вання
B Обслуговування та ремонт електропобутової

техніки
B Секретар керівника (організації, підприємства,

установи); оператор комп’ютерного набору
B Діловодство
B Обліковець з реєстрації бухгалтерських даB

них; оператор комп’ютерного набору

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА АДРЕСОЮ:
89600, м. Мукачево, вул. Кооперативна, 2 Закарпатська обл.

Тел. (03131) 2B24B81      Тел/факс (03131) 3B70B81         EBmail:  hts3@mk.uz.ua


