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АМЕРИКАНСЬКI клiматологи  виявили  ве�
лике  пiдльодне озеро у пiвденнiй частинi
Гренландiї. Його площа дорiвнює найбiльшiй
водоймi Африки – озеровi Вiкторiя i воно нiколи
не замерзає.

З 1 СIЧНЯ  у Росiї вступив у силу закон, за
яким  громадяни України зможуть тимчасово
перебувати на територiї Росiї без вiдповiдної
вiзи не довше 90 дiб.

300 НАЙБАГАТIШИХ людей планети у 2013�
му роцi стали  ще багатшими. Їх сумарний ста�
ток  склав 3,7 трильйона  доларiв.

Очолює список найзаможнiших землян зас�
новник комп’ютерної мережi Майкрософт Бiлл
Гейтс. У його кишенi – 78,5 млрд доларiв.

ВЕЛИКОБРИТАНIЯ виробляє законодавчу
базу по обмеженню  мiграцiї людей з Євросо�
юзу.

У  КИТАЇ спорудили будинок у формi диску
висотою у 33 поверхи. Зовнi вiн має нагадува�
ти старовинну монету.

З КИЄВА до Москви вiдтепер  можна  добра�
тися  швидкiсними росiйськими поїздами
iспанського виробництва. Час на дорогу ско�
ротиться на сiм годин.

1 СIЧНЯ 2014 року  населення планети скла�
ло 7 млрд. 137 млн. чоловiк.

ВЕРХОВНИЙ суд Iндiї постановив, що
гомосексуалiзм  є злочином, за який геям да�
ють нещадне покарання.

У ВЕРХОВНIЙ Радi зареєстрований законо�
проект, у якому  передбачається ввести в
Українi iнститут  вiйськових священикiв –
капелланiв.

УКРАЇНСЬКИЙ  фрегат "Гетьман Сагайдач�
ний" розпочав  участь у мiжнароднiй операцiї з
протидiї пiратству у водах Африканського кон�
тиненту.

У АМЕРИКАНСЬКОМУ штатi  Колорадо
вiдкрито першi у  свiтi магазини з вiльного про�
дажу марiхуани.

НАУКОВЦI дослiдили останки людини,
знайденi  на територiї Китаю. Шляхом найви�
со�котехнологiчної експертизи установлено:
фрагменти тiла  пролежали у землi 1  млн. 420
тисяч рокiв.

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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-
íèêà ìàéíà.

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

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

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

ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА

на газету “Мукачево”
на  2014Aй рік

Залишайтеся з нами i надалi. Адже
ваша передплата — найвагомiша ча�
стка  фiнансового виживання нашої з
вами газети. Пiдписатися на газету
“Мукачево” можна у будь�якому по�
штовому вiддiленнi мiста i району або
безпосередньо у редакцiї.

Вартiсть передплати –
8 грн. на мiсяць.

Вiдповiдно на
3 мiсяцi — 24 грн.;

на пiвроку — 48 грн.;
на рiк — 96 грн.

Дякуємо за пiдтримку.
Редактор газети “Мукачево”

В.ДВОРНИЧЕНКО.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС  61826

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ I ÏËIÄÍÎÃÎ
ÄÎÂÃÎËIÒÒß

21 ñi÷íÿ âiäçíà÷àº ñâié ÷åðãîâèé äåíü íàðîä-
æåííÿ äîáðå çíàíà i øàíîâàíà  ó Ìóêà÷åâi ëþ-
äèíà — àêàäåìiê  Óêðà¿íñüêî¿ òåõíîëîãi÷íî¿
àêàäåìi¿, Çàñëóæåíèé  ïðàöiâíèê  ëåãêî¿
ïðîìèñëîâîñòi, âiäçíà÷åíèé áàãàòüìà  íàãîðî-
äàìè çà âèñîêèé ïðîôåñiîíàëiçì i òðóäîâi äî-
ñÿãíåííÿ, ãåíäèðåêòîð  Ìóêà÷iâñüêî¿ ôàáðèêè
“Åäåëüâåéñ-Ëåãî”, Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì.Ìó-
êà÷åâà

Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷
ÁÀÑÀÐÀÁ.

Øàíîâíé Ïåòðå Ìèõàéëîâè÷ó, ìóêà÷iâöi çíàþòü Âàñ íå ëèøå ÿê òàëà-
íîâèòîãî êåðiâíèêà-ãîñïîäàðíèêà, à é ÿê ëþäèíó  âèñîêîº ïîðÿäíîñòi ,
ùèðîñòi, òîâàðèñòñüêó i ÷óéíó.

Ùèðîñåðäíî âiòàºìî Âàñ ç Äíåì íàðîäæåííÿ i áàæàºìî ìiöíîãî çäîðî-
â’ÿ, íåâòîìíîñòi ó âñiõ äîáðèõ ñïðàâàõ, ùàñëèâîãî i ïëiäíîãî äîâãîëiòòÿ
íà áëàãî ðiäíîãî ìiñòà.

Âiä  ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà — ãîëîâà ðàäè ª.ÔÅÄIÂ.

 (Äî öèõ òåïëèõ âiòàíü i ïîáàæàíü ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ êîëåêòèâ
ôàáðèêè “Åäåëüâåéñ-Ëå-Ãî”  ³  ãàçåòà    “Ìóêà÷åâî”,  ÿêà ùèðî ïîâà-
æàº i øàíóº iìåíèííèêà).
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Новий Митний кодекс виправдо�
вує сподівання: ідеологія, що зак�
ладена в документі, дозволяє на�
близити національні стандарти
митних процедур до європейських.
Кодекс дозволив реалізувати бага�
то проектів, які поліпшують умови
ведення бізнесу в країні, а це один
з пріоритетів діяльності уряду. І тут
за короткий термін досягнуто ва�
гомі результати.

«Ми знизили ставки податку на
прибуток підприємств, запровади�
ли єдиний соціальний внесок, змен�
шили загальну кількість податків і
зборів, спростили процедуру адмі�
ністрування податків, створили
сервісні центри податкової служ�
би», � зазначив Віктор Янукович,
виступаючи на пленарному засі�
данні Ради вітчизняних та інозем�
них інвесторів. Він нагадав, що,
спираючись на передовий євро�
пейський досвід, в Україні об’єдна�
но  митну і податкову служби в
Міністерство доходів і зборів. За
словами президента, це дозволяє
створити єдину базу даних і чітку
систему контролю з моменту вве�

ÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÐÅÔÎÐÌÈ ÇÀÏÐÎÂÀÄÈËÈ ÍÎÂ² ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ ÄËß Á²ÇÍÅÑÓ
зення товару до моменту його реа�
лізації на внутрішньому ринку, по�
відомляє «Комсомольская правда
в Украине».

Ефективна робота митниці вкрай
важлива для забезпечення конку�
рентоспроможності вітчизняних ви�
робників на європейському ринку. І
в цьому плані зроблено вже багато.
Після прийняття Митного кодексу
скоротився час проходження ван�
тажів. А кількість доглядів знизила�
ся в рази: якщо раніше оглядалися
більше  ніж 75% вантажів, то зараз �
4% (при середньому показникові в
Європі – 5%). Впроваджено систе�
му електронного декларування, що
дозволила мінімізувати корупційні
ризики, заощадити час і гроші
бізнесові.

Міндоходів затвердив механізм
надання статусу уповноваженого
економічного оператора. Щоб
одержати  цей статус, підприєм�
ство має здійснювати зовнішньое�
кономічну діяльність упродовж не
менше трьох років, відповідати ви�
могам у питаннях звітності, пла�
тоспроможності та стандартів без�

пеки. Статус дозволить підприєм�
ствам автоматично надавати мит�
ницям заявлену митну вартість при
мінімумі документів, надасть пра�
во без участі митниці розміщувати
на складах товар, вивантажувати
його і знімати пломби. Це важливо і
для підприємств Закарпаття.

Удосконалюються також механі�
зми боротьби з порушниками. У
Міндоходів цілодобово діє моніто�
ринговий центр для боротьби з
тіньовим сектором економіки.
«Цей інструмент був створений для
аналітичного та інформаційного
супроводу процесів детінізації, а
також для оперативного управлін�
ня ризиками діяльності міністер�
ства та ліквідації передумов для
корупційних дій», � повідомили у
відомстві.

Новостворений центр обробляє
дані податкових звітів та декла�
рацій, документів зовнішньоеконо�
мічної діяльності, інших джерел, а
також веде відеоспостереження за
центрами обслуговування плат�
ників податків та митними пункта�
ми пропуску, пише Дело.uа.

СПОРТ

В суботу 11.01.2014р. в м.Мукачево пройшла відкрита
першість Мукачівської комплексної обласної дитячо�юнаць�
кої спортивної школи “Спартак” з боксу серед юнаків 2002
р.н. та молодше, в дитячо�спортивному клубі “Рукавичка”.
В змаганнях взяли участь боксери наймолодшої вікової групи
з м. Хуст, м.Ужгород, м.Берегова, м.Чопа.

м. Мукачево представляли вихованці спортивних клубів з
боксу “Самерс”, “Рукавичка”, та КОДЮСШ”Спартак”.Всі
учасники були відзначені медалями та грамотами. Почес�
ним гостем змагань який проводив нагородження юних
боксерів був чемпіон світу з боксу серед юніорів Мартон
Роберт. Велике спасибі за підримку дитячого боксу в м.Му�
качево керівництву спортивного клубу “Рукавичка”.  

Ñê³ëüêè çàõîïëþþ÷èõ ïëàí³â
ðî¿ëîñÿ ó ãîëîâ³ îäåñèòà Ãðèöü-
êà Äîðôìàíà ó ñóáîòó 21 ÷åð-
âíÿ 1941 ðîêó. À íàñòóïíîãî
äíÿ, â íåä³ëþ 22 ÷åðâíÿ ç ðåï-
ðîäóêòîð³â óïàëî ³ ïîêîòèëî
ñòðàøíèì åõîì ïî âñ³é êðà¿í³
ñëîâî «â³éíà». Ñïðàâæíüîãî
çì³ñòó í³ â³í, ï’ÿòíàäöÿòèð³÷íèé
ï³äë³òîê, í³ éîãî äðóç³ ïî øêîë³,
âóëèö³, í³ é ñòàðø³ çà íèõ, óæå
þíàêè ùå çðîçóì³òè íå ìîãëè.
Òà ðàçþ÷³ çì³íè, ùî â îäíó
ìèòü â³ää³ëèëè äîâîºííå æèòòÿ
³ æèòòÿ Îäåñè â óìîâàõ â³éíè
ñòàëèñÿ îäðàçó ï³ñëÿ âèñòóïó
ïî ðàä³î ãîëîâè óðÿäó ÑÐÑÐ
Â’ÿ÷åñëàâà Ìîëîòîâà. À çà äâà
äí³ ïîòîìó íà çàêëèê îäåñüêî-
ãî êîìñîìîëó Ãðèãîð³é Äîðô-
ìàí, ÿê ³ ñòî òèñÿ÷ ³íøèõ îäå-
ñèò³â – ìîëîä³, æ³íîê, ë³òí³õ ÷î-
ëîâ³ê³â, ùî íå ï³äëÿãàëè ïðè-
çîâó â àðì³þ, âèéøëè íà áóä³â-
íèöòâî îáîðîííèõ ðóáåæ³â. Çà
êîðîòêèé ñòðîê áóëî ñïîðóäæå-
íî äåê³ëüêà ðÿä³â óêð³ïëåíü, âè-
êîïàíî ê³ëîìåòðè ïðîòèòàíêî-
âèõ ÿð³â, ïîáóäîâàíî ñîòí³ äîò³â
³ äçîò³â – çàãàëüíîþ ïðîòÿæí³-
ñòþ ïîíàä 250 ê³ëîìåòð³â. ² öå
ï³ä íàëüîòàìè ïîîäèíîêèõ ã³òëå-
ð³âñüêèõ áîìáàðäóâàëüíèê³â.

² âñå æ... Ð³âíî ÷åðåç ì³ñÿöü
ï³ñëÿ ïî÷àòêó â³éíè – 22 ëèïíÿ
1941 ðîêó âîðîæèé áîìáàðäó-
âàëüíèê ïðîðâàâñÿ äî Îäåñè é
ñêèíóâ áîìáè íà Áóäèíîê ×åð-
âîíî¿ Àðì³¿. Ãðèöüêî ñòîÿâ, äè-
âèâñÿ íà ïîøêîäæåííÿ ³ éîãî
ðóêè ñòèñêàëèñÿ ó êóëàêè. ßê
òîä³ éîìó êîðò³ëî øâèäøå äî-
ñÿãòè ïðèçîâíîãî â³êó é ïî-
ìñòèòèñÿ çàãàðáíèêàì! Á³ëüøå
ì³ñÿöÿ â³í ÷åðãóâàâ âíî÷³ íà
äàõàõ áóäèíê³â, çà äîïîìîãîþ
âåëèêèõ çàë³çíèõ êë³ù³â ñêèäàâ
çàïàëþâàëüí³ áîìáè ç äàõ³â, ãà-
ñèâ ¿õ ó ÿùèêàõ ç ï³ñêîì ÷è
áî÷êàõ ç âîäîþ. À âäåíü ðàçîì
ç ³íøèìè ï³äë³òêàìè äîïîìàãàâ
äîñòàâëÿòè â ïîðò ôàáðè÷íî-

Ñïîãàäè, íàâ³ÿí³ ôîòîãðàô³ºþ

 ÑÒÈÃËÅ Ë²ÒÎ ÃÐÈÃÎÐ²ß ÄÎÐÔÌÀÍÀ

çàâîäñüêå îáëàäíàííÿ, ìóçåéí³
åêñïîíàòè...

Ò³ëüêè 5 ñåðïíÿ 1941 ðîêó çà-
â’ÿçàëèñÿ ïåðø³ áî¿ íà ï³äñòó-
ïàõ äî Îäåñè. ¿¿ îáîðîíÿëè îñî-
áîâèé ñêëàä â³éñüêîâî-ìîðñü-
êî¿ áàçè, çàëèøêè Ïðèìîðñüêî¿
àðì³¿, äâà ïîëêè ìîðñüêî¿ ï³õî-
òè, ùî áóëè ñôîðìîâàí³ ³ç îñî-
áîâîãî ñêëàäó ôëîòó (â³ñ³ì òè-
ñÿ÷) òà îäåñüêî¿ äèâ³ç³¿ íàðîä-
íîãî îïîë÷åííÿ. Çëàìàòè îï³ð
çàõèñíèê³â ìàëà 4-òà ðóìóíñü-
êà àðì³ÿ, ÿêà íàë³÷óâàëà 18 ïî-
âíîêðîâíèõ äèâ³ç³é. Ñèëè íà-
ñòóïàþ÷èõ áóëè ó ï’ÿòü ðàç³â
á³ëüøèìè àí³æ çàõèñíèê³â. Àëå
äóõ îáîðîíö³â, î÷îëþâàíèõ êî-
ìàíäóþ÷èì Îäåñüêîþ â³éñüêî-
âî-ìîðñüêîþ áàçîþ àäì³ðàëîì
Ã.Â.Æóêîâèì, áóâ íåçëàìíèì. Ç
ïåðøèõ, äîáðå ï³äãîòîâëåíèõ
ðóìóíàìè àòàê, ñõîäó âçÿòè
÷îðíîìîðñüêó òâåðäèíþ íå
âäàëîñÿ, õî÷à ôðîíòàëüí³ àòàêè
íà Îäåñó ïîâòîðÿëèñÿ îäíà çà
äðóãîþ.

Îáîðîíà Îäåñè â³äáóâàëàñÿ ó
âèíÿòêîâî âàæêèõ óìîâàõ.
Ì³ñòî áóëî ïîâí³ñòþ áëîêîâà-
íå ç ñóø³ é ï³äâîçèòè áîºçàïàñ,
ñïîðÿäæåííÿ, ïðîäóêòè, ïîïîâ-
íþâàòè ñèëè çàõèñíèê³â ìîæ-

íà áóëî ëèøå ïî ×îðíîìó ìîðþ
³ òî â îáìåæåí³é ê³ëüêîñò³. À â³ä
Îäåñè ïëàâçàñîáè â³äõîäèëè
çàâàíòàæåí³ ïîðàíåíèìè,
ö³ííèì îáëàäíàííÿì ïðîìèñëî-
âèõ ï³äïðèºìñòâ, åâàêóéîâàíèì
íàñåëåííÿì. Íà îäíîìó ç êî-
ðàáë³â, ùî â³äïëèâàâ ç Îäåñè
íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ áóâ ³ Ãðèöü-
êî Äîðôìàí ç ê³ëüêîìà îäíî-
ë³òêàìè. Éîãî ñ³ì’ÿ çàëèøàëà-
ñÿ â îêóïàö³¿.

Äîñ³ ïðèãàäóº Ãðèãîð³é Íàòà-
íîâè÷, ÿê â³éñüêîâèé êîðàáåëü
ïëèâ ìîðåì, ÿê íåìèëîñåðäíî
îáñòð³ëþâàëè éîãî ç ôàøèñòñü-
êèõ ë³òàê³â. Ïîò³ì åâàêóéîâàíèõ
â³äïðàâèëè â Óçáåêèñòàí. Åøå-
ëîí çóïèíèâñÿ â Ôåðãàí³. Ñåð-
äå÷íî ïðèéíÿëè âèñíàæåíèõ,
çãîëîäí³ëèõ, çìó÷åíèõ îäåñèò³â
óçáåêè. Íå áóëî â íèõ òàêîãî
ïîíÿòòÿ, ùî öå, ìîâëÿâ, ñâî¿, à
ïðè¿æäæ³ - ÷óæ³. Íàø³ êðîâí³,
ðàäÿíñüê³. Äîðîã³ íàì êîæíèì
ñâî¿ì ïîäèõîì. Áàãàò³ íà ä³òåé
óçáåöüê³ ñ³ì’¿ ïðèéìàëè äî ñåáå
åâàêóéîâàíèõ, ä³ëèëèñü ç íèìè
îäÿãîì, ãîäóâàëè, îá³ãð³âàëè...
Ñìàê ðÿò³âíèõ óçáåöüêèõ äèíü
â³ä÷óâàº Ãðèãîð³é Íàòàíîâè÷ äî
ñüîãîäí³.

Ó ñ³ìíàäöÿòü ç ïîëîâèíîþ
ðîê³â Ãðèãîð³é Äîðôìàí ïîïðî-
ñèâñÿ íà ôðîíò. Áîÿâñÿ, ùî
â³éíà çàê³í÷èòüñÿ áåç íüîãî, ùî
íå çóì³º ïîìñòèòèñÿ âîðîãîâ³ çà
âñ³ á³äè, ÿê³ â³í çàâäàâ íàø³é
êðà¿í³, íàðîäîâ³... ² íàïîëåã-
ëèâ³ñòü þíàêà äîñÿãëà ìåòè.
Éîãî íàïðàâèëè ó Ôåðãàíñüêå
àðòèëåð³éñüêå ó÷èëèùå, äå ïðè-
ñêîðåíèìè òåìïàìè ãîòóâàëè
ìîëîäøèõ ëåéòåíàíò³â.

Ïàì’ÿòàº îô³öåð-àðòèëåðèñò ³
ñâ³é ïåðøèé á³é... Íà äîðîç³, ÿêó
ïðèêðèâàâ ï³äðîçä³ë ìîëîäøî-
ãî ëåéòåíàíòà Ãðèãîð³ÿ Äîðô-
ìàíà ç’ÿâèëèñü ÷îòèðè âîðî-
æèõ òàíê³â. Ï³äïóñòèâøè ¿õ íà
450 - 400 ìåòð³â àðòèëåðèñòè
â³äêðèëè âîãîíü. Â³ä ïåðøîãî

æ ñíàðÿäà áóëî ï³äáèòî ãîëîâ-
íèé òàíê, äðóãèì – çàìèêàþ÷èé.
Äâà âîðîæ³ òàíêè âèÿâèëèñü çà-
òèñíóò³ â êë³ù³, é â³ä íàñòóïíèõ
ïîñòð³ë³â çàïàëàëè é âîíè. Ãî-
ð³ëè òàíêè ÿê ôàêåëè, ÷îðíèé
äèì çä³éìàâñÿ äî íåáà. À â ãî-
ëîâàõ íàøèõ àðòèëåðèñò³â, ³,
çîêðåìà Ãðèãîð³ÿ Äîðôìàíà,
çð³ëà âïåâíåí³ñòü, ùî îñü òàê
êîëèñü, çãèíå âñÿ ã³òëåð³âñüêà
âîºíùèíà.

Íå âñ³ áî¿ ç âîðîæèìè òàíê³-
ñòàìè é àðòèëåðèñòàìè áóëè òà-
êèìè ïåðåìîæíî-áåçâòðàòíèìè.
Ä³ñòàâàëîñÿ, é íå ðàç, ³ àðòèëå-
ðèñòàì î÷îëþâàíèõ Ãðèãîð³ºì
Íàòàíîâè÷åì. Â áîÿõ âòðà÷àâ
â³í ³ áîéîâèõ äðóç³â ³ ãàðìàòè
âîðîã âèâîäèâ ç ëàäó. Òà âîþ-
âàâ îô³öåð Ãðèãîð³é Äîðôìàí
ãðàìîòíî, ð³øó÷å, õîðîáðî.
Éîãî íàéïàì’ÿòí³øèìè áîÿìè
áóëè çà âèçâîëåííÿ ð³äíîãî
ì³ñòà, çà Ñàïóí-ãîðó. Ùå
á³ëüøîþ íåíàâèñòþ çàïàëàëî
ñåðöå Ãðèãîð³ÿ Äîðôìàíà, êîëè
äîâ³äàâñÿ ïðî çàãèáåëü â îêó-
ïîâàí³é Îäåñ³ óñ³õ ð³äíèõ. ² ùå
ç á³ëüøîþ çë³ñòþ, ç ïî÷óòòÿì
ïîìñòèòèñÿ âîðîãîâ³ áèâñÿ â³í.
² ðàä³â êîæí³é ïåðåìîç³. Óñ³ áî¿
çà âèçâîëåííÿ ð³äíî¿ Óêðà¿íè
äëÿ íüîãî º ïàì’ÿòíèìè. À õ³áà
íå ïàì’ÿòíèìè áóëè áî¿ çà âèç-
âîëåííÿ Óãîðùèíè, Àâñòð³¿, äå
é çàñòàëà éîãî, êàï³òàíà-àðòèëå-
ð³éñüêîãî ïîëêó, êîìàíäèðà áà-
òàðå¿ çâ³ñòêà ïðî Ïåðåìîãó íàä
ôàøèçìîì. ² ñóìîì ñüîãîäí³
âêðèâàºòüñÿ éîãî îáëè÷÷ÿ, êîëè
ïðèãàäóº áîéîâèé øëÿõ, çàãèá-
ëèõ áîéîâèõ òîâàðèø³â, ÿê³ ñïî-
÷èâàþòü ï³ä ïàì’ÿòíèêàìè,
îáåë³ñêàìè, íàäãðîáêàìè ï³ä
÷óæèì íåáîì. Ó õâèëèíè òàêèõ
ðîçäóì³â âåòåðàíîâ³ Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè Ã.Í.Äîðôìà-
íó ïðèõîäÿòü íà äóìêó ñëîâà
Îëåêñàíäðà Òâàðäîâñüêîãî:

ß çíàþ, íèêàêîé ìîåé âèíû
Â òîì, ÷òî äðóãèå
Íå ïðèøëè ñ âîéíû,

Âòîì, ÷òî îíè –
Êòî ñòàðøå, êòî ìîëîæå –
Îñòàëèñü òàì.
È íå òîì æå ðå÷ü,
×òî ÿ èõ ìîã,
Íî íå ñóìåë ñáåðå÷ü, –
Ðå÷ü íå î òîì,
Íî âñå æå, âñå æå, âñå æå...

Íà òàê³ ãëèáîê³ ðîçäóìè çäàò-
íà äóøà ëèøå ëþäèíè ç ÷èñòîþ
ñîâ³ñòþ.

Ãðóäè ïîëêîâíèêà Ãðèãîð³ÿ
Íàòàíîâè÷à Äîðôìàíà ïðèêðà-
øàþòü îðäåí: ×åðâîíî¿ Ç³ðêè,
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ² ñòóïåíÿ, Áîã-
äàíà Õìåëüíèöüêîãî òà 19 ìå-
äàëåé, ñåðåä ÿêèõ «Çà âçÿòòÿ
Áóäàïåøòà», «Çà âèçâîëåííÿ
Â³äíÿ»... Òà íàéá³ëüøîþ éîãî
ãîðä³ñòþ º òå, ùî ìàº ïðåêðàñ-
íèõ ä³òåé, îíóê³â ³ ïðàâíóê³â. ²
ìð³º, ùîá ¿ì í³êîëè íå äîâîäè-
ëîñÿ âîþâàòè, ÿê éîãî ïîêîë³í-
íþ, ÿêå ç ÷åñòþ ïðîéøëî ÷åðåç
óñ³ âèïðîáóâàííÿ òîìó, ùî
æèëî ó âåëèê³é, äðóæí³é, áàãà-
òîíàö³îíàëüí³é êðà¿í³.

À ðîêè ëåòÿòü, íàø³ íàéêðàù³
ë³òà... Íåâìîëèìèé ÷àñ, âñå äàë³
é äàë³ â³ää³ëÿº íàñ â³ä òî¿ â³éíè,
ÿêó íàì íå ñóäæåíî çàáóòè, çà-
ëèøàþ÷è â ïàì’ÿò³ ïðîæèòå é
ïåðåæèòå æèòòÿ ç éîãî ðàäîñ-
òÿìè é íåãàðàçäàìè, íåëåãêèìè
òðóäîâèìè áóäíÿìè. À çàäóìàº-
øñÿ – ³ âñåíüêå æèòòÿ ïîñòàº
ïåðåä òîáîþ, ÿê íà äîëîí³. ª ùî
çãàäàòè ³ º íàä ÷èì ïîðîçìèñ-
ëèòè.

8 ñåðïíÿ ð³äí³, áîéîâ³ äðóç³,
ó÷àñíèêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè, ñâîãî ñòàð³éøèíó Ìóêà-
÷³âñüêî¿ îáùèíè Õåñåä-Øï³ðî,
ùèðîñåðäíî ïðèâ³òàëè ç 88-
ð³÷÷ÿì, ïîáàæàëè Ãðèãîð³þ Íà-
òàíîâè÷ó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ùàñòÿ ³, íåîäì³ííî, ïðîæèòè äî
120 ðîê³â. Ïðåêðàñíå ïîáàæàí-
íÿ ïðåêðàñí³é ³ ìóæí³é ëþäèí³.

Âîëîäèìèð ÐÎÃÎÂ,
æèòåëü Ìóêà÷åâà
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Ìû ïëà÷åì äëÿ òîãî, ÷òîáû è î íàñ ïëàêàëè. (Ô. Ëàðîøôóêî).

Мукачівська центральна районна лікарня провела конкурс з  відбору
суб’єкта підприємницької діяльності для оцінки об’єктів, а саме:

� приміщення 19,20,21,22,23,24 на 1 поверсі будівлі літ. «Б» в гінекологічному корпусі, загальною площею – 57,9 кв.м.,
за адресою: м.Мукачево, вул. Пирогова, 8�13;

� вбудоване приміщення загальною площею 6,7 кв.м. на І�му поверсі в будівлі поліклінічного відділення по вул.
Грушевського, 29 в м. Мукачево;

� приміщення цокольного поверху загальною площею 13,6 кв.м.  в старому корпусі поліклінічного відділення по вул.
Грушевського, 29 в м.Мукачево;

� частина вбудованого приміщення загальною площею 50 кв.м., IV�го поверху будівлі літ. «Б» в поліклінічному
відділенні по вул.Грушевського,29 в м.Мукачево, де переможцем визнано ФОП Леньо В.М.

Мукачівська центральна районна лікарня провела конкурс на право оренди майна комунальної власності – при�
міщень 25, 26, 27 на 1 поверсі будівлі літ. «Б» в гінекологічному корпусі, по вул. Пирогова, 8�13, в м.Мукачево, загаль�
ною площею 30,0 кв. м., з функціональним призначенням – розміщення аптечного пункту, де переможцем визнано
ФОП Немеш О.С.

Мукачівська об’єднана державна податкова
інспекція Головного управління Міндоходів у
Закарпатській області  оголошує конкурс на

заміщення вакантної посади державного
службовця.

Управління доходів і зборів з фізичних осіб.
Відділ адміністрування єдиного соціального внеску (фактич�
не місце роботи: м.Мукачево, вул.Горького 21�а):

Головний державний ревізор�інспектор, посадовий оклад
1235 грн.        До участі у конкурсі допускаються громадяни Ук�
раїни з повною вищою освітою єкономічного, юридичного
спрямування з освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціаліста,
магістра, які вільно володіють державною мовою, чинним за�
конодавством, нормативними актами, що належать до ком�
петенції Міністерства доходів і зборів України.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі подають такі
документи:

заяву про участь в конкурсі з наданням згоди на обробку
персональних даних відповідно до Закону України «Про за�
хист персональних даних»;

згоду на проведення спеціальної перевірки;
копію паспорта;
копію документа про вищу освіту;
особову картку (форма П�2ДС) та 1 фотографію 3х4 см;
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання

фінансового характеру за минулий рік;
копію трудової книжки.
Термін подання документів – 30 днів від дня опублікування

оголошення.

Звертатись за тел. 2$14$60 , каб.33.

Ð³äíèé êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿
ë³êàðí³ ùèðîñåðäå÷íî â³òàº çà-
â³äóâà÷à æ³íî÷îþ êîíñóëüòà-
ö³ºþ, ãîëîâó ïðîôêîìó Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ÖÐË –

ÐÅØÅÒÀÐ
Îìåëÿíà

Âàñèëüîâè÷à,
ç íàãîäè Äíÿ íàðîäæåííÿ
     Øàíîâíèé ³ìåíèííèêó!
Çè÷èìî Âàì ì³öíîãî çäîðî-

â’ÿ, øèðîêîãî æèòòºâîãî øëÿ-
õó, íåõàé Âàøà äîëÿ áóäå äîâãîþ òà ùàñëèâîþ, ³ Âàñ
çàâæäè îòî÷óº ñ³ìåéíèé çàòèøîê òà ãàðìîí³ÿ ç íàâêî-
ëèøí³ì ñâ³òîì.

Íåõàé òðîÿíäàìè
Öâ³òóòü ë³òà ïðåêðàñí³,
Íåõàé çä³éñíÿòüñÿ òèñÿ÷³ áàæàíü.
Ùîá äîëÿ äàðóâàëà ò³ëüêè ùàñòÿ,
Í³ ãðàìà á³ä, í³ êðàïåëüêè ñòðàæäàíü!
Æèòòÿ õàé êâ³òíå, ìîâ âèøíåâèé ñàä,
² êîæåí äåíü óñì³õíåíî ðàä³º,
À äîëÿ ïîäàðóº çîðåïàä
Çäîðîâ’ÿ, ìèðó, óñï³õó, íàä³¿.

Çà äîðó÷åííÿì êîëåêòèâó
Ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

Â.Â. ÂÀÑÞÒÀ

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè â³äñâÿòêóâàëà

ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-
æåííÿ òàëàíîâèòèé ïåäàãîã,
÷àð³âíà æ³íêà – ñòàðøèé âèê-
ëàäà÷à êàôåäðè ïñèõîëîã³¿

ÁÀÐ×²É
Ìàãäàëèíà Ñòåïàí³âíà.

Äîðîãà ³ìåíèííèöå!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ òà íàé-

òåïë³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè Äíÿ
íàðîäæåííÿ. Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ

íàäñèëàºìî Âàì ñëîâà âäÿ÷íîñò³ çà Âàøó íåâòîìíó
ïðàöþ, ÷óéí³ñòü ³ äîáðîòó. Áàæàºìî
Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîù³â ó
æèòò³, ãàðíîãî íàñòðîþ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿ òà Áîæî¿ áëàãîäàò³!

Íåõàé Âàì çàâæäè âñì³õàºòüñÿ
äîëÿ, à êîæíèé äåíü áóäå îñÿÿíèé
òâîð÷èì çëåòîì äóìêè, òåïëîì òà
ëþáîâ’þ áëèçüêèõ ëþäåé!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî

óí³âåðñèòåòó

Íàðîäíèé æiíî÷èé õîð “Ëiðà” ùèðî âiòàº ñâîãî
êåðiâíèêà

Ñòåïàíà  Êàðëîâè÷à ÓÄÂÀÐI
 ç ÷óäîâèì þâiëåºì – 65-ði÷÷ÿ âiä äíÿ íàðîäæåííÿ.
Áiëüøå äâàäöÿòè ðîêiâ ïðàöþº íàø øàíîâíèé þâiëÿð

ðàçîì çi ñâîºþ ÷àðiâíîþ äðóæèíîþ Âiðîþ Ðîáåðòiâíîþ
äèðèãåíòîì  õîðó  ç íàøèì ñïiâî÷èì êîëåêòèâîì, òåðïëÿ÷å
âiäøëiôîâóº êîæíó ãàìó, êîæåí çâóê, ñëîâî.

Ïîíàä 500 êîíöåðòiâ  äàâ õîð “Ëiðà” çà ÷àñ ñâîãî
iñíóâàííÿ. Â ñêëàäi õîðó 35 æiíîê, çàêîõàíèõ ó ïiñíþ, êðà-
ñèâèõ  âðîäîþ, äîòåïíèõ ðîçóìîì, ùèðèõ  ñåðöåì. Öå âå-
òåðàíè ïðàöi ðiçíèõ ïðîôåñié, àëå çðiäíåíèõ ñïiâî÷èì òà-
ëàíòîì, íåçðàäëèâîþ çàêîõàíiñòþ ó ïiñíþ.

Î÷îëþâàíié Ñòåïàíîì Êàðëîâè÷åì “Ëiði”  ãàðÿ÷å àïëî-
äóâàëè  âiäïî÷èâàþ÷i âñiõ çäðàâíèöü Çàêàðïàòòÿ, ðàäî
çóñòði÷àëè ó òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ, íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
ìiñòà  i ðàéîíó, ó ëiêóâàëüíèõ çàêëàäàõ, áóäèíêàõ-
iíòåðíàòàõ.  Ç óñïiõîì ïðîõîäÿòü âèñòóïè ñòâîðåíèõ íàøè-
ìè ìóçèêàíòàìè òðiî òà àíñàìáëþ. Ó ðåïåðòóàði æiíî÷îãî
õîðó — íàðîäíi ïiñíi,ïiñíi ðiäíîãî êðàþ, æàðòiâëèâi òâî-
ðè.

Ìóçèêà i ïiñíÿ — íåâiäºìíà ÷àñòêà æèòòÿ íàøîãî
þâiëÿðà.

Ìiöíîãî çäîðîâ’ÿ Âàì, Ñòåïàíå Êàðëîâè÷ó, ëþáîâi,
ìèðó, çëàãîäè ó Âàøié ñiì¿ íà ìíîãàÿ  i áëàãàÿ ëiò,  òàêîæ
ïîäàëüøèõ óñïiõiâ ó òâîð÷îñòi, â óëþáëåíié âàøié i íàøié
ñïðàâi.

        Ã. ÑÅÐÁIÍ – âåòåðàí õîðó “Ëiðà”

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÂIÒÀªÌÎ Ç ÞÂIËÅªÌ
ÏIØÊÎÂÖIÉ Òåòÿíó Iâàíiâíó,

ÿêà 18 ñi÷íÿ  âiäçíà÷àº äâi ñâî¿ æèòòºâi ïÿòiðêè.
Ìèëà, ìèëà, íiæíà, äîðîãà ìàòóñþ,
Õòî Òåáå çàìiíèòü, ìàìó i áàáóñþ,
Õòî çà Òåáå êðàùå âñiõ íàñ çðîçóìiº,
Õòî çà íàñ, êðiì Òåáå, ñåðöåì  ïåðåìëiº.
Çè÷èìî Òîái  óñiëÿêèõ ùåäðîò! À íàñàì-

ïåðåä — ìiöíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ðÿñíî-
ãî, äîáðîáóòó  ó ñiì¿.

Íåõàé íiêîëè íå çìiëiº ðiêà äîáðîòè ó
Òâî¿é äóøi, æèòòÿ áóäå  íàïîâíåíå ëèøå
ðàäiñíèìè ïîäiÿìè, à óñïiõ ñóïðîâîäæó-
âàòèìå Òåáå  â óñüîìó i çàâæäè!

Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ —
äîíüêà Òåòÿíà ³ âíó÷êà Ëiàíà.

Äî öèõ òåïëèõ âiòàíü i ïîáàæàíü ïðèºäíóþòüñÿ
ìàìà þâ³ëÿðêè òà ñåñòðà ç ñiì’ºþ.

Цими днями в деяких
місцевих інтернет�виданнях
було оприлюднено інформа�
цію нібито міський голова
Золтан Ленд’єл висловив
думку, що фестиваль�кон�
курс «Червене вино» варто
передати в концесію при�
ватній фірмі. Ми поцікави�
лись у Золтана Золтановича,
подробицями.

– Так, місто на цьому фес�
тивалі, на відміну від інших у
Мукачеві, заробляє певні
суми в загальний фонд, зок�
рема, з оренди 1 квадрат�
ного метру площі в 80 гри�
вень, а з іншого боку несе
витрати на багато організа�
ційних моментів. Ось і цього
року, як, зрештою, і в попе�
редні, через фінансові нега�
разди в державі і те ж слав�
нозвісне Держказначейство,
котре блокує кошти терито�
ріальної громади, не вдало�

ÔÅÑÒÈÂÀËÈÌÎ

«×ÅÐÂÅÍÅ ÂÈÍÎ»
ÞÂ²ËÅÉ ÍÀÑÒÓÏÍÎÃÎ ÐÎÊÓ

ся повною мірою забезпе�
чити участь колядницьких ко�
лективів з усіх районів краю,
відповідні нагороди лауреа�
там та учасникам і таке інше.
Натомість приватна фірма,
забезпечивши собі через
чудово розкручений фести�
валь прекрасну рекламу по
всій Україні і близькому за�
рубіжжю, знайшла б можли�
вості зробити його ще яск�
равішим і насиченим. У  цьо�
му можна не сумніватися. А
казна Мукачева зекономила
б кошти на інші загаль�
номіські програми. Однак у
ближньому майбутньому ми
цього робити не будемо.
Чому? Скажімо, власником
фестивалю стане рестора�
тор, то ж і перевага віддава�
тиметься насамперед кухні,
а якщо представник вино�
робів, то тільки виноробам,
а ще є сувенірники… То ж
краще нехай буде так, як є
нині.

…Як це було недавно, як це
було давно. Ще торік у орг�
комітеті гадали, який
 за ліком буде наступний фе�
стиваль «Червене вино»?
Одні казали, що перший
відбувся 1995 року, інші –
1997�го. А істина, як з’ясу�
валося із знайденого в архі�
вах Розпорядження голови
міськвиконкому Василя
Ільтя, ховалася посередині.
Тобто перший фестиваль

відбувся 1996 року. Прига�
дую, як на центральній площі
розклали під відкритим не�
бом свої столики не більше
тридцяти виноробів�ама�
торів. Своє вино міг запро�
понувати кожен бажаючий,
тому якість виставленого на�
пою було досить нерівномі�
рною. Зрештою, справді
компетентне журі назвало
вина, які були варті нагород.
Ідея «Червеного вина» на�
стільки усім сподобалась,
що навіть у економічно
скрутні роки, коли було не до
розваг, мукачівський винний
фестиваль все одно прово�
дився, збираючи з кожним
роком усе більше шануваль�
ників.

Напередодні відкриття
«Червеного вина�2014»
міський голова Золтан
Ленд’єл провів у Ратуші
брифінг для представників
ЗМІ. Він, зокрема, відзначив,
що торік зустрічався з італ�
ійськими виноградарями,
які вирощують саджанці
хворобостійких сортів ви�
нограду й досягнуто домо�
вленості про постачання в
Мукачево саджанців кращих
європейських сортів. Це ж
саме обіцяють і молдавани,
з якими також була плідна
зустріч. А висаджувати, до
речі, нові сорти буде мож�
ливість і на схилах замку
Паланок, які міська влада

надає бажаючим безоплат�
но. Більше того, силами
Комбінату благоустрою тут
викорчували значну площу
від дерев і кущів. Приходь і
працюй. На завершення
міський голова наголосив,
що «Червене вино» поклика�
не виховувати культуру спо�
живання вина й відрадно, що
за всі роки його проведення
міліція залишалась без ро�
боти, п’яних не було.

Про насичену і культурну
програму цих фестивальних
днів повідомив заступник
міського голови Михайло
Лабош. А вона, як завжди,
надзвичайно насичена.

Усімнадцяте місто зустр�
ічало Всеукраїнський дитя�
чо�юнацький фестиваль
естрадної пісні «Різдвяна
зіронька», VII шаховий фе�
стиваль «Різдвяне Мукаче�
во�2014», Міжнародний
різдвяний турнір з баскет�
болу серед ветеранів…
Відтак повідомлення про
фестивальні заходи зроби�
ли також начальник відділу
торгівлі, громадського хар�
чування, побуту та захисту
прав споживачів Маріанна
Дерев’яник, начальник
відділу зовнішньоекономіч�
них зв’язків та туризму Адік
Боднар.

М. РІШКО
Закінчення

в наступному номері

ÍÀ ÄÎÂÃ² ² ÁËÀÃ² Ë²ÒÀ! ÒÂÎÐ×ÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
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1.Товт  Тібор  Олександрович – 1934 р.н.
2.Маняк  Марія  Іванівна – 1933 р.н.
3.Попович Олена  Василівна – 1926 р.н.
4.Фогел  Тетяна  Юріївна – 1964 р.н.
5.Гарапко  Тетяна  Михайлівна – 1966 р.н.
6.Кабацій  Микола Михайлович – 1931 р.н.
7.Куруц  Марія  Михайлівна – 1936 р.н.
8.Смульська Надія Олександрівна – 1921 р.н.
9.Форкош  Єлизавета  Іванівна – 1966 р.н.
10.Шморгун  Павліна  Юліанівна – 1921 р.н.
11.Малиновський
      Олександр  Модестович – 1937 р.н.
12.Новотний

Владислав  Йосипович – 1981 р.н.
13.Шуфрич
                       Олена  Олександрівна –  1931 р.н.

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

з 06.01.2013 р.  по  12.01.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Ставки податку
Протягом 2014 року діятиме ставка з ПДВ

20%. Зниження ставки податку до 17% пе�
ренесено на 2015 рік.

Податкова накладна
З переліку обов’язкових реквізитів подат�

кової накладної вилучено номер та дату мит�
ної декларації.

З 01.01.2014 р. у разі відмови постачаль�
ника товарів, послуг надати покупцю подат�
кову накладну або порушення порядку її ви�
писки чи реєстрації в Єдиному реєстрі по�
даткових накладних за покупцем зберігаєть�
ся право на подання заяви зі скаргою на
такого постачальника протягом 60 кален�
дарних днів наступних за граничним термі�
ном подання податкової декларації за
звітний (податковий) період, у якому не на�
дано податкову накладну або порушено по�
рядок її заповнення та/або порядок реєст�
рації в Єдиному реєстрі.

Ìóêà÷³âñüêà ÎÄÏ² ³íôîðìóº: Çì³íè â îïîäàòêóâàíí³
ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî ÏÄÂ

Новий реєстр виданих та отриманих
податкових накладних

З 01.01.2014 р. реєстр виданих та отри�
маних податкових накладних слід вести за
новою формою, затвердженою наказом
Міндоходів України від 22.11.2013 р. №708.

При цьому реєстр виданих та отриманих
податкових накладних за грудень 2013 року
слід подати до органів Міндоходів не пізніше
20 січня 2014 р. за старою формою, затвер�
дженою наказом Мінфіну України від
17.12.2012 р. №1340.

База оподаткування ПДВ
З 01.01.2014 р. суми неустойки (штрафів

та/або пені), 3% річних та інфляційні, отри�
мані платником податку внаслідок невико�
нання або неналежного виконання договір�
них зобов’язань, не включаються до складу
договірної (контрактної) вартості, а отже, і
до бази оподаткування ПДВ.

7 січня 2014 р. на 83 му
році життя відійшла у даC
леку вічність Людина, таC
лановитий педагог, старC
ший викладач кафедри
природничих дисциплін
Мукачівського державноC
го університету

Микола  Михайлович КаC
бацій.

Всіх нас об'єднує сумна
хвилина, ранить біль від ве�
ликої втрати...  Життя
людське, як тонка нитка, об�
ривається, зупиняючи кож�
ного на життєвому шляху.
Пішовши в світ інший, Ми�
кола Михайлович залишив
по собі добру пам'ять. Тепла
його серця і душі вистачало
для всіх. Ми ніколи не змо�
жемо повірити в те, що на�
віки перестало битися його
дбайливе, щире серце. Пла�
чуть за ним стежки, плаче

Â³÷íà ïàì’ÿòü Ïåäàãîãó, Ëþäèí³
будинок, плаче університет.
Пам'ять про нього – чиста і
світла – назавжди зали�
шиться в серцях рідних та
близьких йому людей, вели�
кої університетської родини.

Микола Михайлович
прожив довге та насичене
подіями життя.  Народився
12 жовтня 1931 року в місті
Мукачеві. Середню освіту
теж здобув у рідному місті:
після п'яти класів народної
школи вступив до Мукачі�
вської гімназії, а через два
роки був переведений у шо�
стий клас середньої школи
імені О.Пушкіна.

Вищу освіту здобув Мико�
ла Михайлович в Ужго�
родському державному уні�
верситеті на фізико�мате�
матичному факультеті. Впев�
нені кроки на шляху педаго�
гічної діяльності молодий
педагог почав з Залужансь�
кої середньої школи, мабуть,
з вдячністю згадують свого
вчителя математики дідусі
та бабусі сьогоднішніх шко�
лярів.

Вже тоді, будучи студен�
том Ужгородського держав�
ного університету, Микола
Михайлович виявляв неаби�
який інтерес до науки, а саме,
брав участь у наукових гурт�
ках, виступав на наукових
семінарах.

На рідному фізико�мате�
матичному факультеті на ка�
федрі вищої математики він
і продовжив свою педагогі�

чну та наукову діяльність.
З 1995 року почалась тру�

дова діяльність Миколи Ми�
хайловича у Мукачівському
технологічному інституті.
Його внесок в організацію та
розвиток Мукачівського
державного університету, у
виховання молодого поколі�
ння є неоціненним.  Продов�
жують його добру справу  в
університеті діти та внуки,
яких він зумів на власному
прикладі життя виховати
гідними людьми: син � Ва�
силь Миколайович Кабацій
– кандидат фізико�матема�
тичних наук, проректор з на�
укової роботи Мукачівсько�
го державного університету,
дочка – Оксана Миколаївна
Ліба – старший викладач
кафедри педагогіки та ме�
тодики   дошкільної та почат�
кової освіти.

Всі ми – рідні, близькі,
друзі, колеги, студенти,
знайомі – усвідомлюємо, що
втратили чуйну людину, пе�
дагога, який користувався
високим авторитетом і пова�
гою. Жив гідно і назавжди
залишив глибокий слід в
наших серцях і помислах.

Сумуємо з приводу важкої
втрати.

Помолимося за Миколу
Михайловича.

Нехай Його душа знайде
вічний спокій.

Вічна йому пам'ять і цар�
ство небесне.

П’яницю не розбудив навіть гуркіт поC
тягів, що мчали повз нього. Коли чоловC
’ягу доправили до медиків, ті не знайшC
ли на ньому ані подряпини

Ввечері 1 січня працівники транспортної
міліції обходили колії біля залізничної
станції Львів і раптом помітили, що просто
на рейках бічної колії лежить людина. Чо�
ловік так міцно спав, що розбудити його
міліціонерам не вдалось. Від нього добря�
че тхнуло спиртним, тож його доправили до
найближчого медзакладу.

Лікарі оглянули чоловіка, травм не вияви�
ли. А ось вміст етанолу у крові межував зі
смертельною дозою — 3,39 відсотка! Тож

ПОЇЗД ЇДЕ, А Я СПЛЮ
ПІСЛЯ НОВОРІЧНОЇ ЗАБАВИ ЧОЛОВІК ЗАСНУВ ПРОСТО

МІЖ ЗАЛІЗНИЧНИМИ КОЛІЯМИ
медики взялися негайно промивати йому
шлунок.

Коли п’яниця трохи прийшов до тями, то
розповів, де живе і що має 39 років. “Як чо�
ловік опинився на колії, пригадати він не зміг,
— розповіла Христина Роман�чук, головний
спеціаліст зі зв’язків із ЗМІ УМВСУ на
Львівській залізниці. — Порушниклише ска�
зав, що десь святкував Новий рік. Тепер його
чекає покарання за перебування на колії у
невстановленому місці”.

За сон на рейках чоловікові доведеться
сплатити штраф у розмірі до 170 гривень.

Юлія СЛАВІНСЬКА

Перестало битися
серце доброго, любC
лячого чоловіка,
батька, дідуся, друC
га, чесної людини…

ЖАБКО
Андрія

Васильовича.
Світла пам’ять  про

нього збережеться в
наших серцях.

Жінка Марія, діти
Андрій, Люба та їх
сім’ї. Внуки, рідні,
близькі.

 10 січня 2014 року, в
приміщенні Мукачівського
шахового клубу “32х64”
відбулося відкриття VII
шахового фестивалю
“Різдвяне Мукачево —
2014”, в якому беруть
участь понад 80 учасників
віком від 10 до 15 років із
багатьох міст України:
Львова, Києва, Калуша,
Вінниці, Ужгорода, Бере�
гова та Мукачева.

Після роз’яснень тре�
нера з шахів Атілли
Кріштофорі щодо умов
проведення турніру, з при�
вітальним словом до при�
сутніх звернувся заступ�
ник міського голови, керу�
ючий справами виконко�
му, голова обласної феде�
рації шахів Олександр Га�
лай, який побажав юним
гравцям успіхів у грі. Та�
кож привітати юних
шахістів прийшов  відомий

Ó Ìóêà÷åâ³ â³äáóëèñÿ çìàãàííÿ çà Êóáîê
íàéñèëüí³øîãî þíîãî øàõ³ñòà

гросмейстер, чемпіон Ук�
раїни 2006 року, перемо�
жець шахової олімпіади
2010 року у складі збірної
України Захар Єфименко.

Протягом  трьох днів, а
саме – з 10 по 12 січня
2014 року  юні шахісти
змагалися за Кубок.

Отож, за наслідками
проведених турнірів пере�

можцями  стали: Олек�
сандр Решетар (турнір А),
Щербак Ярослав (турнір
B), Владислав Курило
(турнір C).

Відділ з питань внутрC
ішньої політики МукаC
чівського міськвиконC
кому.

Фото М. Рішко для гаC
зети “Мукачево”

Раптово перестало битися серце добC
рої, чесної людини, справжнього митця

ГАРАГОНИЧА Олега Івановича.
Працьовитий, компанійський, щирий

співбесідник, великий життєлюб, таким
він назавжди залишиться в серцях сім’ї
та друзів.

Вічна  йому  пам’ять.
Друзі, рідні, близькі.
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ñò.

Ëþáîâü äåëàåò ïîâèíîâåíèå ïðèÿòíûì. (Ï. Áóàñò).

Áîãäàí ÑËÈÂ×ÓÊ

Ð²ÇÄÂßÍÀ Í²×
Âæå ïåðøèé ñí³ã êðóæëÿº

íàä Ìóêà÷åâîì,
² òèõî éäå äî íàñ

 Ð³çäâÿíà í³÷.
Îáðàçè ùîíàéìåíø³

âñ³ì ïðîáà÷èìî,
Õàé äóøó ãð³þòü

ÿñí³¿ âîãí³.

Âîãí³ ÿëèíîê ñÿþòü
óæå ç âå÷îðà,

Ð³çäâÿíà í³÷ –
öå íåïîâòîðíà ìèòü.

² ëèíå äçâ³í çíîâ
³ç ãîðè ×åðíå÷î¿,

À íà ïîðîç³
âæå âåðòåï ñòî¿òü.

Ñâÿòêîâèé äóõ
âèòàº íàä Ìóêà÷åâîì,

Íàêðèëà âîäè
Ëàòîðèöÿ ñêëîì.

Ìåñ³¿ ó öåé äåíü
 ïðèéòè ïðèçíà÷åíî,

Öþ ìèòü âñ³
íàçèâàºìî Ð³çäâîì.

Ç’ÿâèëàñü â íåá³
ñâ³òëàÿ çîðÿ...

Ïîäàëà çíàê
ïðî ðàä³ñíó íîâèíó.

Ó í³÷ öþ íàðîäèëîñÿ äèòÿ,
²ñóñîì íàðåêëè

ñâÿòó äèòèíó.

*    *    *
Ïîì³æ äîù³â

ç³õîäèòü äåíü ç íåáåñ,
Ïîì³æ ñí³ã³â Ð³çäâî

 ïðèõîäèòü â õàòó.
Ïîì³æ ëþäåé

çíàõîäèìî ñåáå
Ïîì³æ îòèõ, õòî çìîæå

íàì ïðîùàòè.

Ïîì³æ æóðáè –
òî ðàä³ñòü, òî ïå÷àëü,

Ïîì³æ ëþáîâ³,
ïðàãíåìî ëþáîâ³

Ïîì³æ îáðàç é ñëîâà
óñ³ ã³ð÷èòü

Ïîì³æ ñëîâàìè
âèìîâëÿºì ñëîâî

Ïîì³æ êîñèöü æ³íêàì
íàéêðàùèé öâ³ò

Ïîì³æ ãðîì³â ìåëîä³¿,
 ÿê âåñíè

Ïîì³æ äîð³ã ³ òà,
ùî ì÷èòü ó ñâ³ò

Ïîì³æ ç³ðîê – òâîÿ
 ó ï³äíåáåññ³.

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÉ  ÂÅÐÍ²ÑÀÆ

Ìèõàéëî ²ÑÀªÂÈ×

Ð²ÇÄÂßÍÈÉ
ÑÏÎÃÀÄ

À âèòèíàíîê á³ëèõ íà â³êí³
çèìà âæå íå ìàéñòðóº.

Ïëàñòèê â ðàì³
òðèêàìåðíèé.

Òà ìð³ºòüñÿ ìåí³
ïðî â³çåðóíêè õîëîäó.
Ò³ ñàì³...

Â íèõ, ïîäèõîì
ïðîáèâøè ÷àñó ìóð,

ó äçåðêàëî äèòèíñòâà
î÷³ ìðóæèâ.

Äîâåðøåíîñò³
ë³í³é ³ ôàêòóð

â ìîðîçó çè÷èâ –
âäàëî ÷è íå äóæå...

Âïîäîáàâ ñòðóíè
ñð³áíîãî ëèòâà,

ðîçëîã³ñòü
çàìîðîæåíîãî ñàäó.

Ó ì³ñÿ÷íîìó ñâ³òë³
îæèâà

³ñêðèñò³ ö³ øåäåâðè
³ ïðèíàäè.

Ð³çäâÿíèé ñïîãàä
ñâ³÷êîþ òå÷å

ïî ïàëüöÿõ.
Ìàìèí ãîëîñ ãð³º äóøó.

Òè ñõàìåíèñÿ, õëîï÷å!..
Íå âòå÷åø

â³ä òîãî, ùî ³ òàê
ïðîæèòè ìóñèø.

Îñü ÷àð³âíà
çàê³í÷èëàñÿ í³÷.

Ðîçòàíóëè
äèòèíñòâà âèòèíàíêè...

ß òàê ³ íå çáàãíó,
ó ÷îìó ð³÷?

×îìó íà ñêðîíÿõ ñð³áëî
â ìåíå?

Ìàìêî!..

²ìà ÌÈÊÓË²ÍÀ
Â²Ä×ÓÂÀÞ ÒÅÁÅ

                          ²
Â³ä÷óâàþ òåáå

ó ðàíêîâ³é çîð³,
Ó òåíä³òíîñò³ ôàðá

ñâ³òàíêîâèõ.
Â³ä÷óâàþ òåáå

ó ïðîì³íí³ ÿñí³ì,
Â ð³çíèõ áàðâàõ, ÿê òè,

âåñåëêîâèõ.
Â³ä÷óâàþ  òåáå,

³ ó ñåðö³ òðåìòèòü,
Áî ëå÷ó ÿ ó ìð³¿ êàçêîâ³.
² çë³òàþ äî ñîíöÿ

â íåáåñíó áëàêèòü,
Ùîá òåáå îñâÿòèòè

â ëþáîâ³!
ÏÐÈÑÏ²Â:
Â³ä÷óâàþ ÿ, ìîæå ëèø

íà ìèòü,
Íà ºäèíó ìèòü

ïîêëèê íåáà.
Òî äóøà ìîÿ äî íåáåñ

ëåòèòü,
Áî âîíà  ìð³º ò³ëüêè

ïðî òåáå!
                           ²²
Â³ä÷óâàþ òåáå

â øåïîò³íí³ ë³ñ³â,
Â äçþðêîò³íí³ ñòðóìî÷êà

ã³ðñüêîãî.
Â³ä÷óâàþ òåáå â í³æí³é

õâèë³ ìîðñüê³é,
Â êîæí³é ç³ðî÷ö³

íåáà í³÷íîãî.
Â³ä÷óâàþ òåáå

ó ìåëîä³¿ çëèâ,
Ó ï³ñíÿõ, ùî íàñï³âàí³

â³òðîì.
Â³ä÷óâàþ ÿ ñåðöåì

áîæåñòâåííèé âïëèâ,
² äóøà âìèòü

íàïîâíèòüñÿ öâ³òîì!

ÌÐ²ß
   Òîðêàþ÷èñü íåáà,
 â ìåðåæèâî âáðàíîãî,
   Ùî âèòêàíå áåçë³÷÷þ

ð³çíèõ ç³ðîê,
   ß õî÷ó óíèêíóòè

ïîøóêó ìàðíîãî,
   Â áåçìåæíèõ áëóêàííÿõ,
çðîáèâøè ñâ³é êðîê.

  ß øëÿõ ïðîêëàäó ñîá³
ïðîìåíåì ùèðîñò³,

  ßêèé ïðîñòî ç ñåðöÿ
äî ëþäñòâà ïðîë³ã.

  ² ùå, ïåðåä òèì, ÿê
ñõîâàòèñü ó â³÷íîñò³,

  Õîò³ëîñü  â³ä÷óòè á
òåïëî ñåðåä êðèã.

   ²ñêðèíêó òåïëà ÿ
ïðèìíîæó â³ðøàìè,

   Ùîá äóø³ ñïîð³äíåí³
âñ³ çàïàëèòü.

   ² âîãíèùå öå ÿ
ïðèêðàøó ï³ñíÿìè,

   Â³ä÷óþ ùàñëèâó,
îìð³ÿíó ìèòü!

Âàëåíòèíà
ÏÎÏÅËÞØÊÀ
(ïñåâäîí³ì)

Ç ÒÎÁÎÞ
² ÁÅÇ ÒÅÁÅ
(äâà ð³çí³ â³ðø³
íà îäíó òåìó)

1
Êîëè ìè óäâîõ,

³ áóäåíùèíà – ñâÿòî,
Íå çíàþ á³äè, çàáóâàþ

ïðî âòîìó.
Áåç òåáå òðè äí³ –

íåïðîñòèìî áàãàòî...
Ñêîð³øå âåðòàéñÿ,

êîõàíèé, äîäîìó.

Ãîäèíà ðîçëóêè
íà â³÷í³ñòü ïîä³áíà,

Õîâàº âåñåëêó âåñíà
êîëüîðîâó.

Ìîâ ñîíöÿ íåìàº,
â ñàìîòíîñò³ ñë³ïíó,

Ïîâåðíåøñÿ – ñâ³òëó
ðàä³òèìó çíîâó.

(êâ³òåíü 2010ð)

2
Òè äîáðå çíàºø:

ÿ â õàð÷àõ íå ïðèâåðåäà,
À âñå íåìèëå, íå áóëî

òàêîãî çðîäó æ.
Áåç òåáå é êàâà

íå ñìàêóº, õî÷ ³ç ìåäîì,
Áî òè çàâæäè ¿¿ ö³ëóíêàìè

ñîëîäèø.

Ç òîáîþ é ñàëî íà
Ìàéäàí³ – íà÷å ï³ñíÿ,

À äèì áóðæóéîê – íå íàäè-

õàòèñü, ÿê âîë³!
Ðîçìåæóâàâ Ìàéäàí æèò-
òÿ íà “äî” ³ “ï³ñëÿ”,
² òàê, ÿê “äî” – òåïåð íå
áóäå, âæå í³êîëè!

(ãðóäåíü 2013)

ßðîñëàâà ÊÎÁÐÈÍÀ
ÂÅÐÀ

Èç ïîêîëåíüÿ
â ïîêîëåíüå

Ìû ïîâòîðÿåì
«Áîæå ìîé»

Àõ áîæå, áîæå,
êàê ïðåêðàñåí ìèð

Â ìèðå ìèðíîì
Êàê çâ¸çäû, ÿñíû

â íåáå ñèíåì
Êàê ñëûøíî

ïåñíþ ñîëîâüÿ
Áåç âîèí, áåç øóìà,

áåç îãíÿ
×óäåñ òâîðåíèÿ

ïðèðîäîé
Ìû âèäèì ñïëîøü

è ðÿäîì Áîæå
Ìû ó÷èìñÿ è èçó÷àåì
È ìíîãî åù¸ íå çíàåì
×òî áûëî ñîçäàíî äàâíî
È åñòü ÷åìó

íàì óäèâëÿòüñÿ
Ìû ìîæåì âîâñå

íå ñòåñíÿòüñÿ
Çà íàøèõ ïðåäêîâ,

çà èõ óìåíüå
Çà ñòðàñòíîå

ïîâèíîâåíüå
Ñâîèì áàãàì, âåäü Áîã,

èì ñèëó ïðåäàâàë
Âî ìíîãîì îí èì ïîìîãàë
È ñ âåðîé â Áîãà,

ñâÿùåííî
õëåáîì ðàñòèëè

Äåòåé ïî÷òåíèþ ó÷èëè
Âåäü ãðåõ îñëóøàòüñÿ,
Áîã, âèäèò âñ¸
È ÷àñòî ëþäè,

ãîëîäíû áûâàëè
Îäíàêî ÷åñòü è ñîâåñòü

íå òåðÿëè
Õôàì ñâÿùåííûé,

áîÿëèñü îñêâåðíèòü
È âåðà èõ, êàê ìåòàëë,

áûëà ñèëüíà
Èç ïîêîëåíüÿ â ïîêîëåíüå

Äîâãîî÷³êóâàíèé ïðîåêò, ÿêèé
ïåâíèé ÷àñ âèíîøóâàâñÿ Âàñèëåì
Ïàãèðåþ – êîëèøí³ì ãîëîâîþ
ìóêà÷³âñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî îá-
‘ºäíàííÿ «Ïîëóì‘ÿ» òà Ìèõàé-
ëîì Øóøêåâè÷åì – ãîëîâîþ ë³òå-
ðàòóðíîãî îá‘ºäíàííÿ «Ð³äíå
Ñëîâî», ä³éøîâ äî ñâîãî ëîã³÷íî-
ãî çàâåðøåííÿ. Íàðåøò³ ÷èòà÷àì
ïðåäñòàâëåíî ë³òåðàòóðíèé àëü-
ìàíàõ, óïîðÿäêîâàíèé âèùåçãà-
äàíèìè àâòîðàìè, ÿêèé îòðèìàâ
íàçâó «Â³ä «Ïîëóì‘ÿ» äî «Ð³äíî-
ãî ñëîâà». Ö³ííèì º òå, ùî äî

Â²Ä «ÏÎËÓÌ’ß» ÄÎ «Ð²ÄÍÎÃÎ ÑËÎÂÀ»
çá³ðêè  óâ³éøëè ïîåòè÷í³ òà ïðî-
çîâ³ òâîðè, êîãîðòè àâòîð³â çíàíèõ
³ ìåíø â³äîìèõ, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü
ë³òåðàòóðíå Ìóêà÷åâî, ð³äíå Çà-
êàðïàòòÿ òà Óêðà¿íó çà ¿¿ ìåæàìè.
Àëüìàíàõ, îáñÿãîì ó 215 ñòî-
ð³íîê, ñòàâ ³ñòîðè÷íèì ôàêòîì,
ïîä³ºþ, ïàì‘ÿòòþ, ÿêà ñòàíå ñâîº-
ð³äíîþ åñòàôåòîþ ñïàäêîºìöÿì,
íàñòóïí³é ïëåÿä³ ìàéáóòí³õ ë³òå-
ðàòîð³â. Âåëèêîþ ÷åñòþ ³ õîðî-
øèì ñòèìóëîì äëÿ ìîëîäèõ àâ-
òîð³â áóòè íàäðóêîâàíèì ïîðó÷
³ç òàêèìè äîñòîéíèìè ïîåòàìè òà

ïèñüìåííèêàìè ÿê Øàíäîð Ïå-
òåô³, Þð³é Ãîéäà, Àíäð³é Êàðà-
áåëåø, Þð³é Ñåêåðåø, ²âàí Êåð÷³,
Äìèòðî Êåøåëÿ, Âàñèëü Ãðåáà,
Â³êòîð Äâîðíè÷åíêî, Âàñèëü Ïà-
ãèðÿ. Áàãàòî ïîåò³â ñüîãîäí³ âæå
äîñòîéíî çàÿâèëè ïðî ñåáå: Ìè-
õàéëî Øóøêåâè÷, Áîãäàí Ñëèâ-
÷óê, Ñîô³ÿ Ìàëèëüî, Âîëîäèìèð
Ìàñëîâ, ßðîñëàâ Ñ³÷, Âàëåíòèíà
Êóøí³ð, Àëëà Æåëîíê³íà, Ã³çåëëà
Ë³ìáàõ òà ³íø³. Áóäåìî ñïîä³âà-
òèñÿ, ùî ñüîãîäí³øí³ òà ìàéáóòí³
àâòîðè íåîäì³ííî ïðèéäóòü ó âå-

ëèêó ë³òåðàòóðó, äîñòîéíî ïîïîâ-
íèâøè ¿¿ ëàâè.

«Òî â ÷³ì íàøà â³ðà?
íàïåâíå ó ò³ì,
ùîá îò÷ó êðà¿íó
ëþáèòè íåçðàäíî
² æèòè ó Ïðàâä³
Â ïîëîí³ ñâÿò³ì,
À ëæó âèãàíÿòè
²ç ñåðöÿ íåùàäíî…»

Çàïèòóº ³ â³äïîâ³äàº Þð³é Ãîé-
äà.

«Ë³òåðàòóðà âèëó÷åíà ³ç çàêîí³â

òë³ííÿ. Âîíà îäíà íå âèçíàº
ñìåðò³» – ñòâåðäæóº Ìèõàéëî
ªâãðàôîâè÷ Ñàëòèêîâ-Ùåäð³í.

Ë³òåðàòóðà â³÷íà, ³ âñ³ì, õòî ñòàâ
íà öåé â³äïîâ³äàëüíèé ³ íåëåãêèé
øëÿõ ìîæíà ïîáàæàòè íàñíàãè,
ìàéñòåðíîñò³, à íàäòî Ñâ³òëà.

«Çàñì³ÿòèñÿ äîáðèì, ñâ³òëèì
ñì³õîì ìîæå ëèøå ãëèáîêî äîá-
ðà äóøà» – ñêàçàâ Ì.Ãîãîëü.
Îòæå, õàé áóäå ó êîæí³é òâîð÷³é
äóø³ ³ íàâêîëî áàãàòî ÑÂ²ÒËÀ!

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ

Ïåðåäàâàëàñü îíà.

ÌÓÇÛÊÀ Â ÒÀÊÒ...
Ìóçûêà â òàêò,
Äà â æèçíè íå òàê
Èëü âåñåëî î÷åíü
Çàáóäåøü, ÷òî õî÷åøü
Èëü ãðóñòíî,

ïîïëà÷åøü òàéêîì
À æèçíü – ýòî òûñÿ÷è

î÷åíü íî÷åíü
Ïîðîþ ïîõîæèõ íîò
È âñ¸ æå ïå÷àëè

è òðóäíûå äàëè
Îíà ïîìîãàåò

ïðåîäîëåòü
È ðàäîñòü ïðèíîñèò,
ñ÷àñòüå ïðèíîñèò
Óíûíüå óíîñèò
È õî÷åòñÿ, õî÷åòñÿ æèòü!

Ã³çåëëà Ë²ÌÁÀÕ
ÌÅÍ² ÓÑÅ

ÍÀÃÀÄÓª ÏÐÎ
ÒÅÁÅ

Ìåí³ óñå íàãàäóº ïðî òåáå
Âåñíÿíèé â³òåð,

ñîíöå â ñèí³ì íåá³,
Êîâòîê äæåðåëüíî¿ âîäè,
ÿêó óäâîõ õîäèëè ïèòè ìè.
Ìåí³ óñå íàãàäóº ïðî òåáå
×óìàöüêèé øëÿõ

³ çîðÿìè ïðîøèòå íåáî,
Âåñåëêà, ùî ñõèëèëàñü

äî êðèíèö³,
Àáè íàïèòèñü ÷èñòî¿

âîäèö³.
Ìåí³ óñå íàãàäóº ïðî òåáå
Ðàïòîâèé äîù, õìàðèíêà,
ùî ñõîâàëà íåáî,
Òîé çîëîòèé îñ³íí³é

ëèñòîïàä,
Ðîæåâèé íåáîêðàé

³ îïóñò³ëèé ñàä,
Õîëîäíèé çèìí³é

ñí³ãîïàä.
Êðóæëÿºìî

ç òîáîþ á³ëèé âàëüñ,
Îñòàíí³é á³ëèé âàëüñ…
Ñí³æèíêè ïàäàþòü,

ìîâ ïåðëè ç íåáà,
Íàãàäóþ÷è áîëÿ÷å

ïðî òåáå.
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Всесвітньовідомий ак�
тор, режисер, педагог і те�
оретик театру, реформа�
тор сцени  К. С. Станіс�
лавський називав театр
кращим із засобів для
спілкування між народа�
ми, бо звертаючись до ро�
зуму і почуттів людини, те�
атр об’єднує серця на�
родів, усуває мовні бар’є�
ри. М. В. Гоголь доводив,
що «Театр – це кафедра».
А письменник�реаліст
О.І.Герцен назвав теат�
ральну сцену «парламен�
том літератури». І всі були
правими у визначенні ви�
ховної, культурно�про�
світницької ролі театру в
житті суспільства. Не ба�
жали обходитися без сво�
го театру й жителі Мука�
чева. Починаючи з 1870
року на сторінках газети
«Мункач» почалося обго�
ворення питання про спо�
рудження в нашому місті
власного театру.  14 років
потому було створено те�
атральне товариство, об�
рано комісію по збору
коштів (пожертвувань) на
цю благородну справу.
Згадану комісію очолив
Даніїл Молнар. Довгих 12
років мукачівці,  при двох
міських головах – Яноші
Мерені й Лайоші Чеху,
збирали гроші, щоб побу�
дувати свій театр. На цю
благородну справу вноси�
ли пожертви і бідні і багаті.
19 липня  1896 році в
центрі Мукачева було зак�
ладено фундамент під
храм Мельпомени. За
розробку проекту і веден�
ня нагляду за споруджен�
ням приміщення театру,
для якого було викуплено
землю, взявся архітектор
Адольф Войта. За основу
для проекту в Мукачеві він
взяв будапештський театр
«Вігсінгаз».  Тендер на
спорудження культур�
ницького закладу  вигра�
ла будівельна фірма
Ріхарда Реслера. Як на
той час,  споруджували
мистецький заклад
справді ударними темпа�
ми. Бо всього за три роки
ошатна споруда була го�
това. Відкриття Мукачі�
вського міського театру
відбулося 28 жовтня 1899
року  надзвичайно  урочи�
сто. Відтак першу виста�
ву на сцені щойно відкри�
того театру у той же день
зіграли актори запрошені
мукачівцями з Шаторолй�
оуйгелля під керівництвом
Міклоша Кунгеді. Вони
показали жителям міста
над Латорицею  п’єсу
«Банк бан».

Втім, театральні трупи
не поспішали в Мукачево,
а своїх, аматорських ко�
лективів,  на сцену не пус�
кали, бо коли вони й були
в гімназіях чи семінаріях,

ÒÀÊ ÏÎ×ÈÍÀÂÑß ÒÅÀÒÐ

то їх постановки обмежу�
валися стінами навчаль�
них закладів. Русинсько�
чи україномовні ама�
торські  колективи  в Авст�
ро�Угорській імперії були
заборонені. А в час Пер�
шої світової війни про те�
атральні постановки годі
було й думати. Тільки із
входженням Підкарпатсь�
кої Русі до складу Чехос�
ловаччини на сцені Мука�
чівського театру дав
кілька вистав «Руський
театр» під керівництвом
Миколи Садовського. Як
показувала статистика,  в
1936 році в  містах і селах
Підкарпатської Русі існу�
вали 18 чеських, 6 сло�
вацьких, 49 угорських, 6
німецьких і 8 румунських
любительських театраль�
них гуртків. Були й ру�
синські та українські ама�
торські колективи. Але
про них у статистичних
звітах  не сказано й сло�
ва.  А на сцені Мукачівсь�
кого театру виступали те�
атральні колективи чесь�
кого театру з Брна,
Східно–Словацького,
угорського театру, ряду
єврейських театрів, у тому
числі й «Габіми». І кожен
театральний колектив му�
качівці зустрічали тепло,
приязно.

Тільки  визволення За�
карпатської України від
фашистської окупації
дало можливість вдихнути
в стіни міського театру в
Мукачеві нове повноцінне
творче  життя. Першим,
одразу після визволення
Закарпаття,   на початку
грудня 1944 року  на сцені
нашого театру виступив
колектив фронтової бри�
гади артистів Всеросійсь�
кого Театрального Товари�
ства. Окрім концертної
програми,   актори  пока�
зали уривки з опер «Борис
Годунов» та «Запорожець
за Дунаєм». Мукачівці
тепло зустріли московсь�
ких гостей.  Повідомлен�
ня про цю важливу мис�
тецьку подію було надру�
коване в газеті «Закар�
патська Україна» за 8
грудня 1944 року.

А справжній початок по�
стійному театральному

колективу  в Мукачеві по�
клав щасливий випадок. 5
травня 1946 року міський
чоловічий хор «Метеор»
під керівництвом відомо�
го хормейстера Антона
Скиби, який виступав пе�
ред делегатами Першого
з’їзду Народних Комітетів
Закарпатської України,
прибув у столицю України
– Київ для участі в мис�
тецькій олімпіаді. На сто�
личному вокзалі мукачі�
вських співаків зустрічали
представники інтелігенції:
письменники, артисти,
журналісти, кінооперато�
ри і … духовий оркестр.
Наступного дня було
відкриття мистецького
дійства. Перед глядачами
виступили чоловічий хор
«Метеор» з Мукачева,
змішаний хор з Ужгорода,
хор під керівництвом Гри�
горія Верьовки… Му�
качівські співаки  викона�
ли ряд творів Л.М.Ревуць�
кого, П.І.Чайковського
«Блажен, кто  улыбается».
Відтак закарпатці висту�
пили по українському ра�
діо, дали концерт у театрі
ордена Леніна опери та
балету імені Т.Г.Шевчен�
ка. На концерті мукачівців
були присутні представни�
ки уряду Української РСР і
перший секретар ЦК
КП(б) України Микита
Сергійович Хрущов. Він
щиро подякував метео�
рівцям за прекрасний ви�
ступ, розпитав про Мука�
чево, поцікавився чи є у
співаків приміщення для
репетицій, сцена для ви�
ступів. Художній керівник
і диригент хору «Метеор»
Антон Скиба відповів, що
виступати мають де, бо в
Мукачеві є приміщення
театру, ось тільки власної
театральної трупи в ньо�
му ніколи не було… Мики�
та Хрущов посміхнувся і,
звертаючись до голови
Комітету у справах мис�
тецтв при Раді Міністрів
УРСР Ф. В. Константино�
ва,  розпорядився: «Тре�
ба допомогти мукачів�
цям…».  Як згадував по
приїзді в рідне місто Антон
Скиба,  мукачівські хори�
сти так сподобалися кия�
нам,  що провести  їх до

поїзда прийшло кількасот
представників інтелі�
генції. Тут на київському
вокзалі мукачівці викона�
ли пісню «Як ніч м’я по�
криє» та спеціально напи�
сану до поїздки в Київ
«Прощай, столиця рідна».

Незабаром комісія з
Міністерства культури по�
бувала в Мукачеві. А не�
вдовзі вийшла Постанова
Ради Міністрів УРСР і ЦК
КП(б) України «Про захо�
ди по розвитку  народного
господарства  Закар�
патської області на 1946
рік». У розділі «По соц�
іально�культурному будів�
ництву» в 5�у пункті зна�
чилося: «Зобов’язати Ко�
мітет у справах мистецтв
при Раді Міністрів УРСР і
Закарпатський облвикон�
ком: а/ організувати в
1946 році драматичний
театр в м. Мукачеві, об�
ласну філармонію в Ужго�
роді і музичні семирічки в
мм. Хусті, Севлюші, сел.
Солотвині…». 10 листопа�
да 1946 року в міськрай�
онній газеті «Прапор пе�
ремоги» було надрукова�
но оголошення такого
змісту: «Мукачівському
державному російському
драматичному театру
потрібні робітники сліду�
ючих спеціальностей:
старший бухгалтер, бух�
галтер�рахівник, секре�
тар�машиністка, реквізи�
тор, бутафор, робітники
сцени,пожежники, столя�
ри, двірник, сторожі, опа�
лювачі, прибиральниці…»
Окремим розпоряджен�
ням Комітету по справах
мистецтв Української РСР
Белгород�Дністровський
російський драматичний
театральний колектив був
переведений на постійну
роботу в Мукачево.

Для знайомства з при�

міщенням театру, умова�
ми розташування акторів
на постійне місце прожи�
вання  в Мукачево приїхав
художній керівник і голов�
ний режисер театру у
Белгород�Дністровську Г.
М. Готарський. Театр йому
сподобався, але  зал на
250 глядачів був замалим.
І він поставив умову, що
колектив перебереться в
місто над Латорицею, як
тільки доведуть глядаць�
кий зал до  450 посадко�
вих  місць. І цю вимогу
було виконано в най�
стисліші строки. 8 квітня
1947 року  в газеті «Пра�
пор перемоги» було
вміщено замітку «Відбу�
дова міського театру». В
ній було сказано: «Як по�
відомив начальник буді�
вельної дільниці кому�
нально�житлового будів�
ництва Чернишов, 10
квітня буде завершено
першу чергу відбудови
міського театру – буді�
вельні роботи. Зал для
глядачів збільшено з 250
до 450 місць. Збудовані
гардеробні та фойє. Всьо�
го на відбудову міського
театру держава відпусти�
ла 300 тисяч карбо�
ванців».

   23 серпня 1947 року в
Мукачеві в приміщенні
драматичного театру, як
мовиться, яблуку ніде
було впасти. Тут були при�
сутні керівники міста й
області, представники
трудових колективів. У цей
день відбулося відкриття
Державного російського
драматичного театру.
Глядачі побачили  перший
доробок мукачівських ак�
торів – історико�докумен�
тальну драму І.Бехтерєва,
А.Разумовського «Полко�
водець Суворов». В пер�
ший театральний сезон

мукачівці та гості міста
подивилися 8 творів, зок�
рема, Л.Леонова «Обык�
новенный человек»,
А.Афиногенова «Машень�
ка», Э.Скриб «Дамская
война», А.Островского,
Н.Соловьева «Женитьба
Белугина», Братів Тур,
Л.Шейнина «Кому подчи�
няется время», К.Симо�
нова «Так и будет», Л.Ма�
люгина «Старые друзья».

Відкриття російського
театру на Закарпатті  ста�
ло яскравим виявом бать�
ківської турботи керівників
держави  про розвиток те�
атральної культури в най�
молодшій області Украї�
ни. Водночас,  створення
такого театру в Мукачеві
відповідало давнім бажан�
ням трудящих краю, у
яких споконвіку жили лю�
бов до братнього російсь�
кого народу й потяг до ро�
сійської культури. Теат�
ральний коллектив з пер�
ших днів роботи на му�
качівській сцені  прагнув
широко пропагувати
вітчизняну і кращу світову
драматургію, виховувати
трудящих краю на кращих
зразках театрального ми�
стецтва.

Трудящі області уперше
побачили на сцені нашо�
го театру твори О.Ост�
ровського, Л.Толстого,
М.Гоголя, А.Чехова,  Л.Ук�
раїнки, І.Франка, В.Гюго,
О.Дюма, Ф.Шіллера,
Лопе де Вега, Ж.Мольєра,
О.Бальзака, Г.Квітки�Ос�
нов’яненка, О.Корнійчука,
М.Горького, Г.Бичер�Стоу,
Г.Ібсена, С.Михалкова,
Б.Лавреньова, В.Шекспі�
ра, М.Шолохова, А.Ма�
кайонка, М.Анчарова,
С.Смирнова,  Т.Драйзера,
В.Розова, І.Вільде,
Дж.Лондона, Дж.Родарі,
Д . М а м и н а � С и б і р я к а ,
А.Арбузова, Майн Ріда,
А.Сафронова та десятки
інших авторів. З роками
наполегливої праці в ко�
лективі театру склалися
свої творчі традиції. Із кра�
щими  своїми постановка�
ми  театр десятки разів
виїжджав на гастролі в Ро�
сійську Федерацію, Біло�
русію, побував у інших об�
ластях України. Зокрема,
тепло зустрічали мукачі�
вських артистів на кращих
сценах Таганрогу, Ново�
черкаська, Бобруйська,
Могильова, Бреста, Киє�
ва, Полтави, Чернігова,
Черкас, Вінниці, Макіївки,
Бердянська, а в нашій об�
ласті артисти показували
свої  постановки в усіх
містах і багатьох селах
Закарпаття.

Уявити собі театральне
життя без друзів немож�
ливо. За 66 років колекти�
ву Мукачівського держав�
ного російського драма�
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тичного театру не один
десяток разів випадала
нагода побувати на гаст�
ролях. І куди б не при�
їжджали, всюди  відчували
підтримку друзів у всьо�
му: у наданні приміщень,
розміщенні акторів, у теп�
лих прийомах в трудових
колективах, спілкуванні з
керівниками міст, зустрі�
чах із інтелігенціею. І в
Мукачеві за цей час побу�
вало чимало споріднених
колективів, які знайомили
жителів міста над Латоро�
ицею зі своїми сценічни�
ми доробками.

Після грудня 1944 року,
коли мукачівці познайо�
милися з доробком фрон�
тової театральної бригади
артистів Всесоюзного Те�
атрального товариства,
28, 29 та 30 вересня 1946
року на мукачівській сцені
актори Московського
Центрального театру
транспорту показали «Ко�
варство і любов»
Ф.Шіллера, «Пам’ятні
зустрічі» А.Утєвського й
«Машеньку» А.Афіногено�
ва. У щойно перебудова�
ному театрі в неділю,  20
квітня 1947 року,  колек�
тив лялькового театру та
Ровенської обласної
філармонії під керівницт�
вом режисера Садовсько�
го показали дітям виста�
ву «Мішка�озорник»,  а до�
рослих порадували
змістовним концертом. 19
– 20 травня 1947 року на
сцені драмтеатру блиску�
че виступила академічна
капела «Думка» під керів�
ництвом диригента, зас�
луженного артиста Украї�
нської РСР Олександра
Сороки. Коли столичні
гості заспівали Шевченків
«Заповіт»,  глядачі підве�
лися й підхопили могутню,
надихаючу мелодію. Не
глуху провінцію зустрічали
гості в Мукачеві, а добре,
естетично й художньо ви�
хованих, вдячних глядачів.
І кожен номер, чи найкра�
ще зіграні акторами сце�
ни з вистав мукачівці щед�
ро нагороджували гарячи�
ми оплесками.

Врожайним на гастролі
був 1948 рік. 22 березня
колектив мукачівських ак�
торів охоче поступився
сценою театру для висту�
пу заслуженої артистки
Узбецької РСР, лауреата
Державної премії СРСР,
депутата Верховної Ради
Узбецької РСР Тамари Ха�
нум. Для мукачівців вона
виконала ряд пісень на�
родів СРСР і станцювала
кілька танців. Її концерт
супроводжував оркестр
народних інструментів. А
через місяць,  22 – 23
квітня,   на сцені драмте�
атру дала концерт со�
лістка Великого ордена

Леніна театру Союзу РСР,
тричі лауреат Державної
премії, народна артистка
РРФСР Ольга Василівна
Лепешинська. Разом з
нею показували сцени з
балетних вистав заслуже�
ний артист Української
РСР, лауреат Державної
премії  Володимир Преоб�
раженський. Тепло були
зустрінуті мукачівськими
глядачами лауреат Все�
союзного конкурсу музи�
кантів Юрій Реєнтович,
артистка театру імені Вах�
тангова Віра Ушакова і
концертмейстер Великого
театру Йосип Катон. 6
липня двічі, зі сцени драм�
театру для жителів міста  й
у  кінотеатрі «Перемога»
(для передовиків сільсько�
го господарства)  дав кон�
церт двічі лауреат Держав�
ної премії СРСР, народний
артист СРСР Іван Семено�
вич Козловський.

І в наступні роки му�
качівці завжди були раді
гостям. У неділю,  20 чер�
вня,   зі сцени драмтеатру
перед мукачівцями звіту�
вав колектив Закарпатсь�
кого хору під керуванням
Петра Милославського.  І
так з року в рік.  Яблуку
ніде було впасти, бо так
була заповнена глядацька
зала, коли 20 липня 1951
року з концертом виступи�
ла відома кіноактриса,
народна артистка СРСР,
лауреат Державної премії
СРСР Любов Орлова. На
початку вересня 1954
року в нашому театрі
відбулася зустріч з акто�
рами ордена Леніна ака�
демічного Малого театру.
19 грудня 1956 року сце�
ну театру було віддано
співакам Державного ро�
сійського академічного
хору під керівництвом ла�
уреата Державної премії
СРСР, ректора Московсь�
кої консерваторії, профе�
сора Олександра Свєш�
никова.

У серпні 1959 року зал
нашого театру вщерть  був
заповнений переважно
молоддю. Про своїх дітей
розповіла мати Героїв Ра�
дянського Союзу  Зої і
Олександра Космодем’�
янських – Любов Тимофії�
вна. А наступного місяця
перед мукачівцями звіту�
вала  змістовним концер�
том  у супроводі оркестру
народних інструментів
народна артистка Мол�
давської РСР Тамара Ча�
бан. У липні 1964 року ча�
сточку свого серця мука�
чівцям залишила надзви�
чайно відома в ті часи
московська співачка Майя
Кристалінська. 25 квітня
1965 року сцену нашого
театру було віддано відо�
мому на весь світ пара�
гвайському співаку Луїсо

Альберто дель Парано.
Він виконав  кращі твори
із свого  репертуару у суп�
роводі  ансамблю «Лос
Парагвайос». У січні 1968
року перед мукачівцями
виступили артисти
польської естради. А на
початку лютого того ж
року з великим успіхом га�
стролювали в Мукачеві
артисти ансамблю танцю
словацького міста Бардій�
ова.

У 1975 році гостями жи�
телів міста над Латори�
цею були артисти ВІА
«Лайне» Естонської дер�
жавної філармонії, не�
вдовзі актори Пряшівсько�
го українського народно�
го театру  порадували му�
качівців вдалими поста�
новками творів Олексан�
дра Корнійчука «Платон
Кречет» та «В степах Ук�
раїни».

Колективів і прославле�
них артистів, співаків було
дуже багато. Глядацький
зал був завжди повний�
повнісінький. Приміром,
квитки на концерт за
участі відомих на весь світ
майстрів естради Тара�
пуньки і Штепселя (Юрія
Тимошенка і Юхима Бере�
зіна),  які чотири рази гас�
тролювали в Мукачеві,
розпродавали  задовго  до
вистав. Зачаровували му�
качівців своїми виступами
Вольф Месінг, Пан Про�
фесор і пані Моніка (Бо�
рис Рунге і Ольга Аросьє�
ва), Михайло Пуговкін. 26
серпня 1987 року зі сцени
нашого театру з мукачів�
цями зустрілася, перебу�
ваючи тут на зйомках ли�
товських кінематог�
рафістів фільму «Час по�
вного місяця»,  відома в
багатьох країнах світу
польська актриса Барба�
ра Брильська. Українсь�
ким телеглядачам вона
відома по кінокомедії «Іро�
нія долі або з легким па�
ром». А загалом на сцені
Мукачівського драматич�
ного театру виступали ще
десятки інших відомих ак�
торів, артистів, музи�
кантів, майстрів кіно й
сцени.

Юрій ШУТЮК, генди�
ректор і художній керів�
ник  Закарпатського ро�
сійського драматично�
го театру, заслужений
діяч миистецтв України,
Заслужений працівник
культури РФ.

Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної
Спілки журналістів Ук�
раїни

   На знімку: пан Про�
фесор і пані Моніка (ар�
тисти Борис Рунге й
Ольга Аросьєва)

Фото К.Удварі

Закінчення у наступних но�
мерах газети.

17 грудня 2013 року виконавчий комітет
Мукачівської міської ради провів засідання
конкурсного комітету з визначення робочо�
го органу – підприємства (організації) по
підготовці і проведенню конкурсів з визна�
чення автомобільних перевізників на
міських маршрутах загального користуван�
ня м. Мукачево. У конкурсі брали участь два
претенденти: ПП «Мукачів – автотранспортні
пасажирські перевезення». Цей претендент
на ринку пасажирських перевезень  (назем�
ний транспорт міського та приміського спо�
лучення) і вантажний автомобільний транс�
порт діяв з 2006 року.  Але з 2012 року ні
пасажирськими, ні вантажними перевезен�
нями не займається, бо у відповідністю з
постановою Кабінету Міністрів України №
1081 від 3 грудня 2008 року, згідно вимог
статті 18 цього документу «Не допускають�
ся до участі у конкурсі підприємства
(організації), які надають послуги з пе�
ревезень, провадять діяльність на рин�
ку транспортних послуг, пов’язану з на�
данням послуг з перевезень, представ�
ляють інтереси окремих автомобільних
перевізників».

Цей претендент у своєму штаті має
фахівців з вищою спеціальною (автотранс�
портною) освітою, чималим стажем робо�
ти. Відповідні документи на право участі в
конкурсі подані своєчасно і в повному, з ви�
могами конкурсної комісії, обсязі.

Другий претендент – Мукачівське міське
комунальне підприємство «Ремонтно�буді�
вельне управління». З 2012 року стало пра�
вонаступником ММКП «Міська служба па�
сажирських перевезень» і в теперішній час
надає диспетчерські послуги, має на вулиці
Миру диспетчерський пункт звідки
здійснюється управління рухом автобусів,
перевіряються у шляхових листах відмітки
про технічний огляд автобусів, медичного
огляду водіїв, видається дозвіл на виїзд на
маршрут. Окрім того, диспетчерська служ�
ба контролює виконання автобусами рейсів;
регулює дотримання інтервалів руху у
відповідності з розкладом та графіком руху;
по завершенню робочого дня підсумовує
кількість виконаних рейсів, вираховує
кількість перевезених пасажирів пільгових
категорій громадян, відмічають автобуси,
які з’їхали з маршруту з технічних та інших
причин, здійснюють  виклики автобусів із
резерву…

Як правонаступник Мукачівське ММКП
«Ремонтно�будівельне управління» складає
розклади руху, виготовляє паспорти марш�
рутів. Проводить контроль наявності мате�
ріальної бази у перевізників, достовірність
договорів на проведення технічного огляду
рухомого складу і медичних оглядів водіїв».
Звичайно, не безплатно. За ці послуги що�
місячно від перевізників, згідно договорів,
одержують кошти. До речі, в останні місяці
гроші збирають незаконно, бо  строк угоди
між ММКП «Ремонтно�будівельне управлі�
ння» і перевізниками минув ще 17 вересня
2013 року. Нового договору досі не укладе�
но.

ММКП «Ремонтно�будівельне управління»
у своєму штаті фахівців�автомобілістів не

В ОБХІД ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
УКРАЇНИ, АБО ДОВГА ДОРОГА
В ДЮНАХ ПО�МУКАЧІВСЬКИ

має. Документи подано не в повному обсязі
та ще й з порушеннями. Зокрема в довідці
про наявність або відсутність ліцензіатів
значиться 9 чоловік, а в РБУ трудиться по�
над сім десятків працівників. Так, колектив
РБУ може й знається на ремонті вулиць Му�
качева, хоча по їх стану цього не скажеш, але
з організацією пасажирських перевезень тут
і не знайомилися. Отже, у відповідності із
Законом України «Про автомобільний транс�
порт» та Постановою Кабінету Міністрів  Ук�
раїни № 1081 від 3 грудня 2008 року, колек�
тив ММКП «Ремонтно�будівельне управлін�
ня» допущено до конкурсу бути не може.   А
тому викликає подив допуску до участі в кон�
курсі цієї, підпорядкованої міській владі
організації.

17 грудня 2013 року відбулося засідання
виконавчого комітету Мукачівської міської
ради і конкурсного комітету  з визначення
робочого органу – підприємства (органі�
зації), по підготовці і проведенню конкурсів
з визначення автомобільних перевізників на
міських маршрутах загального користуван�
ня Мукачева. Однак з невідомих причин те
засідання було перенесене на 22 грудня 2013
року. І 17 і 22 грудня на запитання представ�
ників претендента ПП «Мукачів – АТПП» про
достовірність документів поданих на конкур�
сну комісію ММКП «Ремонтно�будівельна
дільниця» і можливість з ними ознайомити�
ся,  від головуючого на засіданні згоди не
надійшло. На жаль, відмовив він у можли�
вості ознайомлення з документами претен�
дентів  й іншим представникам громадсь�
ких організацій, які, до речі, є членами кон�
курсного комітету.

За таких умов, коли глянути правді у вічі,
напрошується невтішний висновок: міськви�
конком хоче бачити переможцем конкурсу
свою,  підвладну йому організацію – ММКП
«Ремонтно�будівельне управління», тобто
мати в справі перевезення пасажирів свій
«кишеньковий»  робочий орган. Чи не тому
вони міцно затуляють очі на той факт, що
перелік диспетчерських послуг, які надає
згадане управління на ринку транспортних
послуг … не є такою діяльністю. Бо коли виз�
нати факт, що таки є, доведеться виключити
цього претендента із списку й визнати пе�
реможцем іншого претендента.

Видно, що такого перебігу подій міськви�
конкому ой як не хочеться допустити! Чи не
тому 22 грудня 2013 року засідання конкурс�
ного комітету було відтерміновано на невиз�
начений строк?

Тож виходить, що можна й закон поруши�
ти, обійти, знехтувати його вимогами, лише
б «перемогла» своя організація у тому кон�
курсі. Воістину, своя сорочка ближче до тіла.
Чи не так?

Хотілося б почитати на сторінках міськрай�
онної газети «Мукачево»  відповідь з цього,
не дуже  лицедійного факту,   першого зас�
тупника міського голови Ернеста Нусера,
якому підвладні ці важливі для городян пи�
тання, яку я не отримав в ході засідання кон�
курсного комітету.

Ю. ПЕТРЕНКО, директор
ПП «Мукачево – АТПП»

Якщо Вас зацікавить наша пропозиція просимо писати, дзвонити та заходити.
Наша адреса: м.Мукачево пл. Миру 19/1 (приміщення фірми Аудит)

тел 03131 5�41�16, 4�49�91, 0953641036 Віталій



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 околиці Мукачева(3 км.)  в Ст. Да�
видкові, у  500 метрах від траси Київ�Чоп
2 спарених ділянки (20 сотин). Одна ділян�
ка  забудована, друга – для перспектив�
ного будівництва. У будинку – 3 окремі
кімнати, дві кухні, ванна, комора, веран�
да, підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад, ловгош,
виноградник. Ціна – договірна.

Зверт .050 17 17 572.

     Продається земельна ділянка  на
Ловачці (5,5 сотин), є сад, виноград�
ник, недобудований підвал.

Зверт. 2�34�80.
     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.
     Продається земельна ділянка з

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

     Продам торгову точку на ринку
“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий
бізне. тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне при�

міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерц�

ійну діяльність 22 кв. м на вул. Яр
Мудрого,15�6.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мука�

чеві  на вул. Духновича та в старо�
му Пасажі з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщен�

ня під склад 100 кв.м по вул. Кри�
лова, 15�А, біля елеватора.
Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�

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

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

    Тел. 095 484 58 82.

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

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

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

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

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

  Êîìåðö³ÿ
     Продается  1�кімн. квартира в цегляній

пятиповерхівці по вул. Окружній, 2. У квар�
тирі – паркет, пластикові вікна, засклена
лоджія, усі комунальні зручності. тел. 050
294 82 83 (Міша).
     Продается 2�х комнатная квартира в 4�

х квартирном кирпичном доме  по ул. 26 ок�
тября. Застекленный балкон, подвал, мес�
то для гаража.

Тел.: 2�47�92 в любое время.
     Квартира 1�кімн. квартира по вул. Русь�

ка  на 4�му поверсі 5�ти поврехового будин�
ку, 41 кв. м., два балкони, нове планування,
вставлені вікна, двері, нова електропровод�
ка.  Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).

      Продається  або розмінюється
на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з допла�
тою будинок  в Чинадієві  на вул. Гойди
9152 кв.м.) 15 сотин землі, літня кухня
(Ціна договірна)

Зверт.  0663800128.

     Продається 2�кімнатна квартира  50 в.
м. на 5�му поверсі 9�поверхового будинку  в
районі педінституту.  Вікна – на тиху зелену
зону.       В квартирі – паркет, кахель, домо�
фон. Ціна 26 тис. у.о.  Дзвонити 099 946 37
90
      Продається  2�кімн. квартира  у цегля�

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

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

     Продається 2�кімн . квартира
(62 кв. м.) на другому поверсі  цег�
ляного будинку  у  центрі міста  на
вул.Яр.Мудрого. Ціна договірна.

Т. 095�4604332, 0954751346.

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

Звертатися 0501719817.

     Продається або розмінюється
на 2�х кімнатну квартиру  будинок у
с.Дiлок на вул. Гагарiна,98, плюс зе�
мельна дiлянка площею 1 га, госпо�
дарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

     Продається недорого невеликий буди�
ночок у Мукачеві. Дзвонити 095�137�70�56.
     Розмiнюю 3�кiмнатну квартиру з

євроремонтом у Росвиговi на будинок
у межах мiста. Зверт. 095�44�64�988.
     продається у Мукачеві будинок по вул.

Л. Шевцової, площа 75 кв. м., усі комунікації,
літня кухня, гараж, господарські прибудови,
зем. ділянка 5  сотин. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.
     Продається особняк у центральній час�

тині м. Свалява – двоповерховий спарений
будинок  на два входи (загальна площа 270
кв.м., житлова�128 кв.м., 2 холи, літня кух�
ня, зимовий сад, зем. ділянка 4,3 сотки. Т.
0507224512
     Продається добротний будинок з

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

Тел.: 095 337 64 50.
     Продається будинок  у м.Мукачевi на

вул. Л.Шевцової. Є гараж, лiтня кухня,
господарськi прибудови, 5 сотин землi. Цiна
по домовленостi. Звертатися: 099�3094492.
     Продається добротний будинок з гара�

жем та господарськими прибудовами в
Нижньому Коропці по вул. Горького, 25 со�
тин землі, всі комунікації.

Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     Продається  2�поверх.  будинок в

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

     Продается 3�єтажній котедж общ.
площадью 450 кв. м. , расположенный в
г. Хусте на приватизированном земель�
ном участе пл. 10 соток. Имеются все
комунальные коммуникации. Цена дого�
ворная.   Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм  умеб�
льований будинок в с. Ключарки
сімейній парі на договірних умовах.
Звертатися 050�2733765.

     В селі Обава на центральній вулиці про�
дається приватизована земельна ділянка
0,25 га під забудову.
Довідки тел.: 095�840�40�13.
     Продається  будинок у Мукачеві на

вул. Л. Шевцової ,  пл. 75 кв. м. Усі кому�
нікації, господарські прибудови, літня
кухня, гараж, 5 сотин земельної ділян�
ки. Ціна договірна. Т. 099�3094492.
     Продається недобудований  2�по�

верховий будинок (156 кв. м) у смт.

  Îðåíäà

     Продаються два кольорові те�
левізори ,б�к. «Електрон»  і «Вес�
на» у робочому стані. Тел. 3�50�84.
     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ

äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.:
0955338189.

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.

     Для любителів собак пропонують�
ся цуценята. Зверт 066�034 30 33.
     продається  НЕДОРОГО  диван�

ліжко (б�у ) у хорошому стані.
Тел. 066�089�17�27.

     продається шведська гімнастична
"стінка" (ціна –1000 грн.), в подарунок�
дитяча "гірка". Зверт. 050�1982008.

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

  Ðîáîòà

Продаються промислові дво�
хігольні роликові швейні ма�
шини Minerva в хорошому
стані.  Тел.: 050 101 38 96;

063 848 63 10

Продається діючий бізнес
– кафе�бар, організоване в

приміщенні ресторану
“Виноград”

по вул. Маргітича, 16/2.
Тел.: 050 978 56 47

     Продається двухспальная
кровать б/у в хорошем состоянии.
Тел.: 2�23�14.

     Продаються: сталь листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба га�
зова 3х50х4 мм (1 шт);
3,50х50х4мм (1 шт); 4х40х5 мм
(2 шт); 4х32х3мм (1 шт); блоки
бетонні 75х20х11 см (10 шт)
плитка бетонна 20х20х2 см (90
шт) піч “Перемога” (цегляна
топка, бачок, духовка).

Т.: 066 142 26 29.
     Продається колючий дріт 3

бухти по 50 м. Звертатися по
тел.:066 052 92 76.

  Êóïëþ

     Продається магазин на ав�
тостанції. Т. 0508598852 (На�
талія)

Òîâàðè òà ïîñëóãè

Підприємство шукає працівника
на виробництво.

Вимоги: мужчина до 26 років,
акуратність, усидчивість, вміння

працювати руками.
Звертатись: 050 281 60 26

 з 9.00 до 18.00.

Продам 2 участка по 15 соток
(28мх53м) � 1100$ за сотку по кур�
су НБУ.  Возможна продажа каждо�
го отдельно � вместе 56м х 53м, 2
гос. акта. Прекрасное место для
строительства 1 или 2х частных
домов рядом лес, заповедник, до�
рога, активно строящиеся соседи.
На глубине 40м артезианская
вода.

Новая элитная улица за преде�
лами села Коропец., 2 км до г.Му�
качева. Возможен торг.

Тел.0506887224

ТЕРМІНОВО:
набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів,опікунок, робіт�
ників на м’ясокомбінати.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
термінова реєстрація в кон�
сульстві.

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

Тел. 0975500127,
0501357373

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

 Здається у найм 2�кімнатна умебль�
ована квартира на 4�му поверсі 5�по�
верх. будинку на Окружній на тривалий
термін. Зверт. 050 661 4312 (Людми�
ла)

     Здається 3�х кімнатна квартира в
ДОСах з повним євроремонтом, умеб�
льована, під охороною з камерою віде�
онагляду.  Є  двір. Ціна 300 у.о.

 Тел.: 050 811 15 36
 Допоможемо Вам вигідно зняти або

здати в оренду квартиру в Мукачеві.
Тел. 066�0728915

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобудові
у центрі міста  на вул. Парканія,  2
усіма зручностями, умебльована і
з побутовою технікою. Зверт. 050�
2158654.

     Здається в оренду частково умеб�
льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.

РЕАЛІЗУЄМО ЗІ
СКЛАДУ  ПЕРЛІТ М�100

(теплоізоляційний і агроперліт)
для вирощення садово�го�
родніх культур і розсади квітів.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

на основе вспученого перли�
та в особняках и квартирах
этажных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

     Продається піаніно “Україна”
коричневого кольору (б/к, в хоро�
шому стані). Тел.: 066 629 65 36
     Продається АГВ�120  нове ( не

було в роботі), плита "Алма�Ата",
плита "Перемога" (нова), плита 2�
камфорна з духовкою, газова у хо�
рошому стані з газовим балоном.
Звертатися  по тел. 4�10�09. Дзво�
нити з 8.30 до 10.45.

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ФІРМІ ПОТРІБНІ
ПРАЦІВНИКИ

Вантажники�експедитори та
торгові агенти з власним  авто�
транспортом віком до 30 років.,
водій – експедитор  категорії С
зі стажем  від 3�х років віком до
40 років для роботи по області.

Зверт. 050�3726088.

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

     микроволновая печь фирмы
SHARP КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
ЦЕНА 450, очень в хорошем со�
стоянии. Телефон: 0508855557

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ “Д”

ТА АВТОСЛЮСАР.
Звертатися по тел.

050 545 30 88

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
спеціаліста технолога швей�
ного виробництва зі знанням

німецької мови.
Тел.: 2�23�96,
 050 672 10 35

     Продається  посудна шафа,
телевізор, холодильна камера �150
л., електрозварювальний апарат, 6
автодисків і лобове скло на «Вол�
гу�24» . Все  високої якості. Ціна
договірна. Зверт. 050 646 59 75.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ категорії «Д»

та автослюсар.

Тел.: 050-5463088.
.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ ЕКСПЕРТ

З ВИДАЧІ БЕЗЗАСТАВНИХ
КРЕДИТІВ. З/п від 1700

грн. + бонуси.
Тел.: 050 654 23 58

(VАBБанк)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Мукачівська філія автомо�

більної школи Закарпатської
обласної організації Всеукраї�
нської Спілки  автомобілістів
проводить набір на курси по
підготовці  водіїв водіїв кат «В».

Запис на курси  прово�
диться за адресою

м. Мукачево, вул. Пушкіна,
17 ( у дворі ЗОШ № 20)

з 9.00 до 18.00.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ВОДІЇ

категорії «Е» на автомашини
вантажопідйомністю  від 3, 5  до
20 тонн з досвідом роботи для
здійснення  міжнародних пере�
везень.

Тел. 099�0263091,
099�6114750.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
 ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ
по прокладке электрокабелей

в коллекторе.
За счет фирмы—проживание,

трехразовое питание, спецодеж�
да. Зарплата  от 500 у.ед. Обра�
щаться по тел. 050�7561010.

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
Швачка по пошиву тюлі

та шторів.
Тел. 0509786897 (Марина).

ПРОДАЮТЬСЯ
житлові, виробничі і офісні

приміщення в Мукачеві.
Тел.: 095 191 21 28

 (Іван Васильович)

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

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

 МАЙСТЕР НА ВСI РУКИ
Домашнiй майстер надає

побутовi послуги з дрiбного ре�
монту у вартирi— здiйснення
електромонтажних, сантех�
нiчних робiт, складання меблiв
та iншi господрськi операцiї.

 Досить набрати номер
 тел. 0992554228 (Паша).
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НЕРУХОМІСТЬ
2�х кімн. квартира в р�ні Пентагон в цегляному будинку на 5�

му поверсі, частково з ремонтом, автон. опалення, можливе
переоформлення кредиту. Ціна 196 тис. грн. Тел. 095�421�63�
65

2�х кімн. кварт. Вул. Д. Галицького(Дзержинського) на 7�му
поверсі з автон. опаленням . Ціна 192тис. грн. Тел. 095�421�
63�65

2�х кімн. кварт. Р�н Росвигово на 2�му пверсі, євроремонт,
автон. опалення, пласт. вікна, з меблями. Ціна 250тис.грн. Тел.
095�421�63�65

2�х кімн. кварт. Вул. Петефі на 3�му поверсі 5�ти поверхово�
го будинку  нового планування.Заг. площ. 56кв.м, зроблений
ремонт, автон. опалення, пласт. вікна, є балкон, лоджія. Ціна
270 тис. грн. Тел. 095�421�63�65

3�х кімн. квартира р�н Росвигово на 3�му поверсі з автон.
Опаленням Ціна 259тис.грн.  Тел. 095�421�63�65

3�х кімн. квартира по вул. П. Набережна на 7�му поверсі,
пласт. вікна. паркет,   нормальний стан. Ціна 238 тис.грн. Тел.
095�421�63�65

3 кімн.квартира по вул.Осипенка на 5 поверсі, рік побудо�
ви1996, площа 87 кв.м., цегла,  без ремонту, нове плануван�
ня, велика кухня, 2 балкони. Ціна 245тис.грн.    Тел: 0954216365

1) Терміново продається земельна ділянка в с.Павши�
но вул. Нова, 15 сот з фундаментом, комунікації поруч,
стартова ціна 14500 у.од. 0509425800

2) Терміново продається 3 кімнатнам квартитра по вул.
Закарпатська, 5 поверх, середній стан, стартова ціна
22000 у.од., торг, 0661543416

3) Терміново продається будинок по вул. Кубанська,
пл. 125 м.кв., 7 сот землі, потребує ремонту, стартова
ціна 43000 у.од., торг, 0661543416

4) Продається або здається в оренду офісне приміщен�
ня по вул. Миру(район зупинок) пл. 105 м.кв., ціна догов�
ірна 0661543416

5) Продається земельна ділянка 10 сот в селі Павшино
притрасі Мукачево�Берегово, стартова ціна 12000 у.од.,
торг, 0661543416

6) Здається в оренду офісні приміщення по вул. Пушк�
іна пл. 40 та 48 м.кв., (пішеходна зона) всі комунікації:
ремонт, опалення, телефон, інтернет, можлива оренда
частинами приміщення, 0661543416

7) Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

� Налагоджувальник деревообробних верстатів (за�
точувальник рамних, дискових, стрічкових пил);

� Верстатники деревообробних верстатів;
� Рамник пилорами Р�63;
� Рамник стрічкової пили;
� Стропильник (посвідчення);
� Формувальник залізобетонних виробів;
� Машиніст козлового, мостового, баштового кранів;
� Інженер ви робничо�планового відділу (освіта –

вища, вік від 40 років і старше, стаж роботи, кваліфіка�
ція за дипломом, інженер�технолог, інженер�будівель�
ник);

� Завідувач дільниці по розпилу лісопродукції (осв�
іта – вища, від 40 років і старше, стаж роботи, кваліфі�
кація за дипломом – інженер лісового господарства)

За довідками звертатися за адресою:
М. Мукачево, вул. Духновича, 105. Тел. 2615685,

завод ЗБВіК біля переїзду.

(ЗАЗ, ВАЗ, КIA, CHEVROLET,

OPEL, CHERI)
ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ З ВІДСОТКОМ ДО 5 %в рік

БЕЗ ДОВІДКІ ПРО ДОХОДИ
НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ РАЗОМ З АВТО
(GPRS, ЗИМОВІ ШИНИ, DVD МАГНІТОЛА)

ТЕЛ.: 0954707723.

РОЗПРОДАЖА НОВИХ6АВТО
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Áîã êàæäîãî ÷åëîâåêà – åãî ñîâåñòü. (Ìåíàíäð).Áîã êàæäîãî ÷åëîâåêà – åãî ñîâåñòü. (Ìåíàíäð).Áîã êàæäîãî ÷åëîâåêà – åãî ñîâåñòü. (Ìåíàíäð).Áîã êàæäîãî ÷åëîâåêà – åãî ñîâåñòü. (Ìåíàíäð).Áîã êàæäîãî ÷åëîâåêà – åãî ñîâåñòü. (Ìåíàíäð).

08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10
Ò/ñ "Ñèëà Â³ðè" (1). 13.10 Ëþá-
ëþ! ×åêàþ! 14.10, 17.25, 22.30
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.00, 04.15 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà"
(1). 19.20, 05.00 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êîð-
äîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" (1).
22.00, 03.45 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Õ/
ô "Âîäíèé ñâ³ò" (1). 02.00 Õ/ô
"Ìåðåæà" (2).

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Ëàëà-
ëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 08.25 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 09.00 Åðà-
ëàø. 09.50, 20.55 Êðà¿íà Ó. 10.50
Îäíà çà âñ³õ. 12.15 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 14.00, 19.00
Ìîäó íàðîäó. 15.50 ß ïðàâà.
16.45 Êîðîëåâà áàëó. 17.55 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 19.55 Ò/ñ
"Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (2).
21.55 6 êàäð³â. 23.15 Äóðíºâ+1.
23.50 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.25 ÁàðÄàê. 01.15 Ò/ñ "Çàê-
ðèòà øêîëà" (2). 02.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
02.45 Ñåðèàë "Äºòêà" (2). 03.30
Òåîð³ÿ çðàäè. 04.15 ªðàëàø.
04.30 Ñåðèàë "Ðàíåòêè" (1).

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â" (ïîâòîð). 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12.25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 14:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.20 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17.00 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì. 17.50
- Ìóëüòô³ëüì. 18.15 - Òåëåñåð-
³àë. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25
-  ïðîãðàìà "Ñïîðò÷àñ". 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà . 20.00 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 - ïðîãðàìà " Ñïîðò÷àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Òåëåñåð³àë. 22:50 - Òåëåñåð³-
àë. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.15, 06.55 Kids Time. 06.20,
12.20 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35 Ï³äéîì. 07.30, 19.55,
01.45 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ "Ùî-
äåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 09.00,
17.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
14.50 Õ/ô "10 000 ðîê³â äî í.å.".
18.00, 22.40 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
19.00, 01.40 Ðåïîðòåð. 19.20
Àáçàö!. 20.00 Ðåâ³çîð. 23.40 Õ/
ô "Åêâ³ë³áð³óì". 01.50 Õ/ô "Àä-
âîêàò äèÿâîëà" (2). 04.00 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 04.05 Çîíà
íî÷³. 04.10 Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå
ìèíóëå. 04.35 Ìîº ñåðöå íî-
æàìè ïðîéìàº. 05.00 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 05.05 Ëåãåíäàðíå
ïàð³. 05.20 Ïåêåëüíå ïîáà÷åí-
íÿ.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 21 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð.
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 01.20, 04.00 Íî-
âèíè. 06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Ñïîðò. 06.15, 07.10, 08.10,
11.35, 12.40, 21.40, 22.40, 23.20
Ïîãîäà. 06.20 Ìóëüòô³ëüì.
06.30 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!.
06.35, 07.35 Îãëÿä ïðåñè.
06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25
Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00, 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30, 17.15 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1).
10.35 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1).
11.40, 03.35 Ñâ³òëî. 12.10,
18.55, 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Êîðäîí äåðæàâè. 12.45 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 13.45 Ò/ñ "Â³÷íèé
ïîêëèê" 7ñ. (1). 15.15 Euronews.
15.25, 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 15.35 ßê öå?. 16.00 Õ/
ô "Áåðåã" 1ñ. 18.40 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 19.20, 21.45
Ð³çäâÿíèé âåðòåï â ãîñòÿõ ó ².Ïî-
ïîâè÷à. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Íà
ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.10 Õ/ô "×óæà äðóæèíà é ÷î-
ëîâ³ê ï³ä ë³æêîì". 01.40 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 02.40 ßê Âàøå çäî-
ðîâ'ÿ? 03.30, 04.50 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 04.15 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í? 04.30 Êíèãà.ua. 05.00
Ì/ñ "Ñàíäîêàí".

  Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".

(ïîâòîð). 11.05- Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 -  Òåëåñåð³àë  .
11:50 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  ïðîãðàìà "Òîï õ³ò 20"
(ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Òåëå-
ñåð³àë. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.20 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë  . 17.50 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:15 -  Òåëåñåð-
³àë. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35
-  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22.00 - Òåëåñåð³-
àë. 22.50 - Òåëåñåð³àë . 23:40 -
Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10, 05.15 Teen Time. 06.15,
06.55 Kids Time .06.20, 13.25
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00, 07.35
Ï³äéîì .07.30, 19.55, 01.30
Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ "Ùîäåííèê
ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 09.00, 17.00
Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà".
10.00, 15.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè". 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 18.00,
20.35 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.00,
01.25 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!.
20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ". 22.30
Õ/ô "Àäâîêàò äèÿâîëà" (2).
01.35 Õ/ô "Áëåéä". 03.30,
04.25 Çîíà íî÷³. 03.35 Çàãóá-
ëåíèé ðàé. 04.30 ×åìï³îí ÷åì-
ï³îí³â. 04.45 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.50 Æèòòÿ â îá³éìàõ
êâ³ò³â. 05.00 Îñòàíí³é ëîöìàí.
05.20 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ.

ÑÅÐÅÄÀ, 22 C²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåí-
äàð. 06.05, 07.00, 08.00 Íîâè-
íè .06.10, 07.05, 08.05 Ñïîðò.
06.15, 07.10, 08.10 Ïîãîäà.
06.20 Ì/ô. 06.30 Äîáðîãî ðàí-
êó, Óêðà¿íî! 06.35, 07.35 Îãëÿä
ïðåñè. 06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Òåìà äíÿ. 07.25
Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.35 Êíèãà.ua. 09.55
Ïîãîäà. 10.00 Ïðÿìå âêëþ÷åí-
íÿ ç Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿-
íè. 10.25 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòà-
ðîãî ìîñòó" (1). 11.25 Êðîê äî
ç³ðîê. 12.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Ñâ³òëî. 12.45 Ò/ñ "Â³÷íèé ïî-
êëèê" 3ñ. (1). 14.20 Ïîãîäà.
14.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
14.30 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 4ñ.
(1). 15.40 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòà-
ðîãî ìîñòó" (1). 16.40 Õ/ô "Áà-
òàëüîíè ïðîñÿòü âîãíþ" 3ñ. (1).
18.00 Ïðî ãîëîâíå. 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.35 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.15 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "×åñòü ìàþ
çàïðîñèòè.20 ðîê³â ïî òîìó".
20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Áå-
íåô³ñ êîìïîçèòîðà Í³êîëî 1÷.
22.45 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ñïîðò.
23.20 Ïîãîäà. 23.25 Íà ñëóõó.
23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.10
Õ/ô "Ãàðíî æèòè íå çàáîðîíèø".
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Ïðî
ãîëîâíå. 02.10 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.10 Õ/ô "Áàòàëüîíè ïðîñÿòü
âîãíþ" 3ñ. (1). 04.20 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 04.25 Ì/ñ "Ñàí-
äîêàí". 05.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.05, 04.15 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05 "Ø³ñòü êàäð³â".
09.55, 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1).
11.55, 12.55 Ò/ñ "Next" (1).
13.55 "Ðóññêèå ñåìåéíûå äðà-
ìû". 14.55, 15.50 Ò/ñ "Ïîí÷èê
Ëþñÿ" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15, 02.45 Ò/ñ "Øåð-
ëîê - 3: Îçíàêè òðåòüîãî" (2).
22.00, 04.30 "²ëþç³ÿ áåçïåêè.
Çãóùåíêà íà îë³¿". 23.20 Õ/ô
"Â³ê³íãè" (3). 00.15 "¯õí³ çâè-
÷à¿". 05.20 "Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.30, 23.40, 04.45 Ò/ñ "Æ³íêè
íà ìåæ³". 06.15, 19.00 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 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, 12.20, 20.30
Ò/ñ "Äðóãå äèõàííÿ". 13.00 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.00 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.55 Ò/ñ "Ãðîìàäÿíêà íà÷àëü-
íèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ". 18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 04.05 "Ïîäðîáèö³". 01.35

06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.15 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05 "Ø³ñòü êàäð³â". 09.55,
17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 11.55, 12.55
Ò/ñ "Next" (1). 13.55 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 14.55, 15.50
Ò/ñ "Ïîí÷èê Ëþñÿ" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15, 02.10
Ò/ñ "Øåðëîê - 3: Ïîðîæí³é êà-
òàôàëê" (2). 22.00 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 5". 23.30 Õ/ô "Â³ê³íãè"
(3). 00.25, 03.40 "¯õí³ çâè÷à¿"
05.20 "Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.30, 23.40, 04.45 Ò/ñ "Æ³íêè
íà ìåæ³". 06.15, 19.00 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 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, 12.20, 20.30
Ò/ñ "Äðóãå äèõàííÿ" .13.00 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.00 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.55 Ò/ñ "Ãðîìàäÿíêà íà÷àëü-
íèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ" .18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 04.15 "Ïîäðîáèö³".
01.35 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà". 02.15
Õ/ô "Áåçîäíÿ" (2).

 ICTV
05.20 Ôàêòè. 05.45 Ñâ³òàíîê.
06.50 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.45
Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.10, 13.00,
22.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.45, 20.05 Ò/ñ "Øåô-2". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 00.10 Õ/ô "Ïðè-
ñòðåëü ¿õ!" (2). 01.50 Ò/ñ "Ãðî-
çîâ³ âîðîòà". 02.40 Õ/ô "Ìåðåõ-
òëèâèé" (2). 04.05 Ñòîï-10.

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 07.50 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 08.35 "Æèòè
çäîðîâî!". 09.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 10.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 10.50, 02.00 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâèíè.
12.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
13.15 "×àñ îá³äàòè!". 14.00
"Âîíè òà ìè". 15.00 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.40,
00.05 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.45,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.00 "×àñ". 19.30, 02.55 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.40, 21.40 Ò/ñ
"²äåàëüíèé øëþá". 21.30 Í³÷í³
íîâèíè. 23.00 "Ìåðåæèâî ñïî-
êóñè".

ÑÒÁ
06.20 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñèð³òñü-
êà äîëÿ". 07.05, 15.55 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.55, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê"
.10.25 Õ/ô "Ïðèáîðêàííÿ  íî-
ðîâëèâîãî". 12.15 Õ/ô "Æ³íî-
÷èé äåíü"(1). 14.00 Õ/ô "Òàì,
äå æèâå êîõàííÿ"(1). 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1).
22.25 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-
øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6". 01.50 Õ/
ô "Çàãàëüíà òåðàï³ÿ - 2"(1).
03.35 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.25, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí
ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" (1). 12.05
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
16.00, 04.05 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.20,
04.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 22.00, 03.35 Ïîä³¿ äíÿ.
23.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (2). 01.30 Õ/ô
"Âîäíèé ñâ³ò" (2). 05.30 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Ëàëà-
ëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 08.25 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 09.00 Åðà-
ëàø. 09.50, 19.55 Êðà¿íà Ó.
10.50, 00.25 Îäíà çà âñ³õ. 12.15
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
14.00, 19.00 Ìîäó íàðîäó.
15.50 ß ïðàâà. 16.45 Êîðîëåâà
áàëó. 17.55 Â³ä ïàöàíêè äî ïà-
íÿíêè. 21.55 6 êàäð³â. 23.25 Ò/
ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.15 Ò/ñ
"Çàêðèòà øêîëà" (2). 02.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
02.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç "Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò÷àñ"

Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà". 02.15 Õ/ô
"Ç³òêíåííÿ ç áåçîäíåþ" (2).

 ICTV
05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.20 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.50 Ò/ñ "Òàêñ³".  07.15 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50 Íåñåê-
ðåòí³ ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10 Ò/ñ "Êàðàäàé".
12.20, 13.00, 22.00 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.55, 20.05 Ò/ñ
"Øåô-2". 16.45 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 00.15 Õ/ô
"Ì³é ä³ì - ìîÿ ôîðòåöÿ". 02.05
Ò/ñ "Ãðîçîâ³ âîðîòà". 02.55 Õ/
ô "Ëàðãî Â³í÷-2. Çìîâà ó Á³ðì³"
(2). 04.45 Ïðîâîêàòîð.

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 07.50 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".08.35 "Æèòè
çäîðîâî!". 09.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 10.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 10.50, 02.00 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâèíè.
12.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
13.15 "×àñ îá³äàòè!". 14.00
"Âîíè òà ìè". 15.00 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.40,
00.05 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.45,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.00 "×àñ". 19.30, 02.55 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.35, 21.40 Ò/ñ
"²äåàëüíèé øëþá". 21.30 Í³÷í³
íîâèíè. 23.00 "Ïîë³òèêà".

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Âáèâñòâî
íà ìàñêàðàä³". 06.15, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.05, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Îáäóðè-
òè ç³ðêó". 10.40 Õ/ô "Ìåäîâèé
ì³ñÿöü"(1). 12.20 Õ/ô "Çíàê ³ñòè-
íîãî øëÿõó"(1). 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.25
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 23.45 Õ/ô
"Âàëåíòèí ³ Âàëåíòèíà"(1).
01.30 Õ/ô "Ïðèáîðêóâà÷êà
òèãð³â"(1). 03.05 Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.

07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ “Ïîäðóææÿ” (1).
09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Ò/ñ
“Ñë³ä” (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ
“Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà”
(1). 12.05, 05.10 Òîê-øîó “Íå-
õàé ãîâîðÿòü”. 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ “Ñàøêà” (1).
19.20, 04.30 Òîê-øîó “Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà”. 22.00, 04.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Ò/ñ “ÎÑÀ” (2).
01.30 Õ/ô “Çàïàõ æ³íêè” (2).

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Ëàëà-
ëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 08.25 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 09.00 Åðà-
ëàø. 09.50, 20.55 Êðà¿íà Ó.
10.50, 00.25 Îäíà çà âñ³õ. 12.15
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
14.00, 19.00 Ìîäó íàðîäó.
15.50 ß ïðàâà. 16.45 Êîðîëåâà
áàëó. 17.55 Â³ä ïàöàíêè äî ïà-
íÿíêè. 19.55 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³
äâà ñèíà" (2). 21.55 6 êàäð³â.
23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
01.15 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 02.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î" .10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 - Òåëåñåð³àë. 11:50 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 12:25 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé  êàëåí-
äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë .
.14:00 -  Ìóëüòô³ëüì 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
.14.45 - Òåëåñåð³àë 15:40 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.20 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë  . 17.50
-  Ìóëüòô³ëüì. 18:15 -  Òåëåñå-
ð³àë. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:25 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò÷àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà   . 20.00 - ïðîãðà-
ìà "Ìàºø ïðàâî" . 20.45 - ïðî-
ãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55
-  ïðîãðàìà "Ñïîðò÷àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 22.50 - Òåëåñåð³àë.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 20 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.30 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!
06.35, 07.35 Îãëÿä ïðåñè.
06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Òåìà äíÿ. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.30 Åðà á³çíåñó.
08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ .09.55 Ïîë³òòåàòð
.10.25, 17.05 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" (1). 11.25 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî!. 12.10,
18.55, 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Ïðàâî íà çàõèñò. 12.50 Òåìíèé
ñèëóåò. 13.10 Ò/ñ "Â³÷íèé ïî-
êëèê" 6ñ. (1). 14.40 Â³êíî â Àìå-
ðèêó. 15.15 Euronews. 15.30,
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.40 Êíèãà.ua. 16.15 Äîðîñë³
³ãðè. 18.05 Àãðî-News. 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 19.25
Ð³çäâÿíèé âåðòåï â ãîñòÿõ ó
².Ïîïîâè÷à. 20.50 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.40 Çíàê ïèòàííÿ .21.50 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "Íîâîð³÷íà
Í³÷ íà Ïåðøîìó". 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.10 Õ/ô
"Çà ùàñòÿì" . 01.40 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. 02.40 Ä/ô "Ó ìàéñòåðí³
Ìîíäð³àíà". 03.25 Áëèæ÷å äî
íàðîäó. Âàëåð³é Õàð÷èøèí.
"Äðóãà ð³êà". 04.15 Êîíòðîëüíà
ðîáîòà. 04.35 ßê öå? 04.55
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.00 Ì/
ñ "Ñàíäîêàí".

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.05 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ
"Àñ³" (1). 10.50 Õ/ô "Ïîëÿðíèé
ðåéñ" (1). 12.35 Õ/ô "Ñòåïîâ³
ä³òè". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15, 03.00 Ò/ñ "Øåðëîê - 2.
Ðåéõåíáàõñüêèé âîäîñïàä"
(2). 22.00, 04.30 "Ãðîø³". 23.20
Õ/ô "Øàëåíå ñåðöå" (2). 01.20
"¯õí³ çâè÷à¿". 05.20 "Òåëåìàãà-
çèí".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì" .09.10, 12.20 Ò/ñ "Ïî-
ëóíè÷íèé ðàé" .12.00 "Íîâèíè"
.13.30 "Ñóäîâ³ ñïðàâè" .14.30
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.30 "Æäè
ìåíÿ" .18.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî" .19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Äðóãå
äèõàííÿ". 23.40, 04.45 Ò/ñ
"Æ³íêè íà ìåæ³". 01.35 Ò/ñ
"Ñâîÿ ïðàâäà". 02.15 Õ/ô "Äî-
ðîãà íàçàä". 03.55 Ïîäðîáèö³.

 ICTV
04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.00 Ôàêòè. 05.15 Ñâ³òàíîê.
06.20 Ò/ñ "Òàêñ³".  06.40 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.20, 09.15,
13.00 Ò/ñ "Ìîðñüêèé ïàòðóëü-
2". 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 20.05 Ò/ñ "Øåô-2". 22.00
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
23.10, 03.50 Ñâîáîäà ñëîâà.
01.05 Õ/ô "Ïðîøèâêà" (2).
02.45 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
08.35 "Æèòè çäîðîâî!" 09.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷".  10.15
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.50, 02.00 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20 "Çðî-
çóì³òè.  Ïðîáà÷èòè".  13.15
"×àñ îá³äàòè!" 14.00 "Âîíè òà
ìè" .15.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.40, 00.05
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".  17.45,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.00 "×àñ". 19.30, 02.55 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.40, 21.40 Ò/
ñ " ²äåàëüíèé øëþá".  21.30
Í³÷í³ íîâèíè. 23.00 "Ïîçíåð".

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñïàäîê
ïàòàëîãîàíàòîìà". 06.45, 15.55
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.35, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.05 Õ/ô "Áëåô"(1). 12.00 Õ/
ô "Îñ³íí³é âàëüñ". 14.05 Õ/ô
"²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ"(1). 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 02.10
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè" .21.00 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1).
22.25 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-
øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6". 03.00 Õ/
ô "Çàãàëüíà òåðàï³ÿ - 2"(1).
04.45 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.

06.10, 05.10 Teen Time. 06.15,
06.55 Kids Time. 06.20, 13.15
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00, 07.35
Ï³äéîì. 07.30, 19.55, 01.10
Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ "Ùîäåííèê
ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 09.00, 17.00
Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà".
10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè". 18.00, 20.35 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 19.00, 01.05 Ðåïîð-
òåð. 19.20 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ
"Ñóïåð Ìàêñ". 22.40 Õ/ô
"Áëåéä". 01.15 Õ/ô "Áëåéä-2".
03.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.05, 03.50 Çîíà íî÷³. 03.10
Ç³ðêà Âàâ³ëîâà. 03.55 ×îðíèé
êîë³ð ïîðÿòóíêó. 04.20 Ìîÿ àä-
ðåñà - Ñîëîâêè. Íå âäàðòå æ³íêó
íàâ³òü êâ³òêîþ. 04.40 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.45 Îáîæíþâàíà.
05.15 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ.

×ÅÒÂÅÐ, 23 Ñ²×Íß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.30 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!
06.35, 07.35 Îãëÿä ïðåñè.
06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà.
07.25 Êðà¿íà on l ine.  07.30
Åðà á³çíåñó. 08.35 Ðàíêîâ³
ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïîðà-
äè. 09.00, 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.30, 16.00 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" (1). 10.30 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" (1) 11.30 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.10,
18.55, 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.25 Êðîê äî ç³ðîê. 13.15 Íå
â³ð õóäîìó êóõàðþ. 13.45 Ò/ñ
"Â³÷íèé ïîêëèê" 9ñ. (1). 15.10
Euronews. 15.15, 05.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30,
03.00 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãî-
ðîäåíñüêîþ. 17.00 Õ/ô "Ìàé-
îð Âèõîð" 2ñ. (1). 18.40 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 19.20,
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 19.40 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "Ìóçèêà íàñ
ç'ºäíàëà".  20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.40 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç
Ò.  Ùåðáàòþê. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Ï³äñóì-
êè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.10 Õ/ô "Îä-
íîãî ðàçó äâàäöÿòü ðîê³â ïî-
òîìó".  02.00 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ.03.35 Îêîëèöÿ. 04.15 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í? 04.35 Êíèãà.ua.
04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.00 Ì/ñ "Ñàíäîêàí".

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.10 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05 "Ø³ñòü êàäð³â". 09.55,
17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 11.55, 12.55
Ò/ñ "Next-2". 13.55 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 14.55, 15.50 Ò/
ñ "Ïîí÷èê Ëþñÿ" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15, 02.45
Ò/ñ "Øåðëîê - 3: Éîãî îñòàííÿ
êëÿòâà" (2). 22.00, 04.15 Ä/ô
"Öèãàíñüêà êðîâ". 23.25 Õ/ô
"Â³ê³íãè" (3). 00.20 "¯õí³ çâè÷à¿".
05.15 "Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.30, 23.40, 04.45 Ò/ñ "Æ³íêè
íà ìåæ³". 06.15, 19.00 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 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, 12.20, 20.30
Ò/ñ "Äðóãå äèõàííÿ". 13.00 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.00 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.55 Ò/ñ "Ãðîìàäÿíêà íà÷àëü-
íèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ". 18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 04.10 "Ïîäðîáèö³". 01.35
Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà". 02.15 Õ/ô
"Ö³íà ñòðàõó".

 ICTV
05.15 Ôàêòè. 05.45 Ñâ³òàíîê.
06.50 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêà-
òîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè.10.10, 16.45 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
12.15, 13.00, 22.00 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.55, 20.05 Ò/ñ
"Øåô-2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
00.10 Õ/ô "Äâîº" (2). 02.00 Ò/ñ
"Ãðîçîâ³ âîðîòà". 02.50 Õ/ô
"Êðèõ³òêà íà ì³ëüéîí äîëàð³â"
(2).

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 13.00,
01.00 Íîâèíè. 04.05, 07.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 07.50 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.35 "Æèòè
çäîðîâî!". 09.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 10.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 10.50, 02.00 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâèíè.
12.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
13.15 "×àñ îá³äàòè!". 14.00
"Âîíè òà ìè". 15.00 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.40,
00.05 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.45,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30, 02.55 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.40, 21.40 Ò/ñ
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    (íà 13.01.2014 - 19.01.2014 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Åðàëàø. 09.50 Êðà¿íà Ó. 10.50,
00.25 Îäíà çà âñ³õ. 12.15 Ò/ñ
"Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
14.00 Ìîäó íàðîäó. 15.50 ß
ïðàâà. 16.45 Êîðîëåâà áàëó.
17.55 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿí-
êè. .19.00 ²êîíà ñòèëþ .20.10
Õ/ô "Ãàðô³ëä" (1) 21.40 6
êàäð³â. 22.25 Ñì³øí³øå, í³æ
êðîëèêè. 23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 01.15 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 02.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
02.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î" .  8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10
- ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Òåëåñåð³àë. 12.00 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 12:25
- ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14.00 -  Ïðîãðà-
ìà " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14:45 -  Òåëåñåð³àë. 15:40 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.20
- ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 17.50 - Ìóëüòô³ëüì. 18:10
- Òåëåñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 - ïðîãðàìà
"Ñïîðò÷àñ". 19:30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- ïðîãðàìà "Ê³áåð ïðîñò³ð".
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21:55 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò÷àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Òåëå-
ñåð³àë . 22:55 - Òåëåñåð³àë.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10 Teen Time. 06.15, 06.55
Kids Time. 06.20, 13.25 Ì/ñ "Ãóá-
êà Áîá". 07.00, 07.35 Ï³äéîì.
07.30, 19.55, 00.55 Ïîãîäà.
08.00 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ
Çàéöåâî¿". 09.00, 17.00 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 10.00, 18.00,
20.35 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 14.55 Ò/
ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 19.00, 00.50 Ðåïîðòåð.
19.20 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 22.40 Õ/ô "Áëåéä-3".
01.00 Õ/ô "13 ïðèâèä³â" (2).
02.30 Ò/ñ "Ïàí Àì". 03.05,
04.15, 05.05 Çîíà íî÷³. 03.10
Çèìà íàä³¿. 03.35 Äðàìà íà äâ³
ä³¿. 04.20 Ï³ä çíàêîì á³äè. 05.10
Äðàé Õìàðà îñòàíí³ ñòîð³íêè.
05.35 Çîðÿ âå÷³ðíÿÿ. 05.45 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 05.50 ²âàí Ôðàí-
êî.

ÑÓÁÎÒÀ, 25 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.50, 00.50 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ
äîäîìó. 08.30 Ïàíÿíêà òà êóë³-
íàð. 09.10 Àðì³ÿ. 09.20 Ïðàâî-
ñëàâíèé â³ñíèê. 09.45 Ìîìåí-
òè æèòòÿ. 10.50 Õ/ô "Íîðìàí-
ä³ÿ - Íåìàí" (1). 13.00, 03.20
Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 13.55 Áàñ-
êåòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ñóïåðë³ãà. 16.10 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 17.10 Óêðà¿íñüêèé
àêöåíò. 17.30 Çîëîòèé ãóñàê.
17.55 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Íî-
âèé ð³ê íà Ïåðøîìó". 20.45 Ñëî-
âî ðåã³îíàì. 20.55 Ìåãàëîò.
21.00, 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.35 Áåç öåíçóðè. 22.00 Óêðà¿-
íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Ãðàíä-øîó
Ì.Ïîïëàâñüêîãî "Ïðèðå÷åíèé
íà ëþáîâ". 01.45 "Íàùàäêè" ç
Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåí-
êîì. 02.30 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ". 04.05 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò.
Ùåðáàòþê. 05.05 Ì/ñ "Ñàíäî-
êàí".

Êàíàë «1+1»
06.20 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 07.00
"Õòî òàì?". 08.05, 08.30 Ì/ñ
"Êîðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1).
08.55 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ" (1).
09.05 "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
09.25, 10.45 Õ/ô "Ñâàòè - 1" (1).
12.05, 13.20 Õ/ô "Ñâàòè - 2" (1).
14.30 "Íîâîð³÷íèé Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà - 4". 19.30 "ÒÑÍ". 20.00
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 22.10 Õ/ô
"Òðîº ³ ñí³æèíêà" (1). 00.25 Õ/
ô "Â ³ì'ÿ êîðîëÿ" (2). 02.30 Õ/ô
"Äâàíàäöÿòü ñò³ëüö³â" (1).
05.05 "Òåëåìàãàçèí". 05.20
Ìóëüòô³ëüì (1).

"²äåàëüíèé øëþá". 21.30 Í³÷í³
íîâèíè. 23.00 "Ïðîòè íî÷³".

ÑÒÁ
05.55 "×óæ³ ïîìèëêè. Òàáàêåð-
êà ç ñåêðåòîì". 06.40 "×óæ³ ïî-
ìèëêè. Äå ìî¿ ä³òè?". 07.35,
15.55 "Âñå áóäå äîáðå!". 09.15,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.50 Õ/ô "Îêñàìèòîâ³
ðó÷êè"(1). 12.50 Õ/ô "Òîá³,
ñïðàâæíüîìó"(1). 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1).
22.25 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-
øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6". 02.00 Õ/
ô "Çàãàëüíà òåðàï³ÿ - 2"(1).
03.40 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.25 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00, 22.30 Ò/ñ "Êîðäîí
ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" (1). 12.05,
04.50 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.20,
04.10 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 22.00, 03.40 Ïîä³¿ äíÿ.
00.35 Ò/ñ "ÎÑÀ" (2). 01.35 Õ/ô
"Ó äçåðêàëà äâà îáëè÷÷ÿ" (1).
05.40 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Ëàëà-
ëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 08.25 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 09.00 Åðà-
ëàø. 09.40, 20.55 Êðà¿íà Ó.
10.40, 00.25 Îäíà çà âñ³õ. 12.05
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
13.50, 19.00 Ìîäó íàðîäó.
15.40 ß ïðàâà. 16.35 Êîðîëåâà
áàëó. 17.45 Â³ä ïàöàíêè äî ïà-
íÿíêè. 19.55 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³
äâà ñèíà" (2). 21.55 6 êàäð³â.
23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2)
.01.15 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 02.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". .9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
òóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
10.55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò÷àñ"
(ïîâòîð). 11:05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - ïðîãðàìà " Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Òåëåñåð³àë.
11:50 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  ïðîãðàìà "Ìàºø ïðà-
âî". 13:45 - ïðîãðàìà "Àêòóàëü-
íå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 14:45 -
Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.20 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 17:50 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:15 - Òåëåñåð³-
àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Òåëåñå-
ð³àë. 22:50  Òåëåñåð³àë. 23:50
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10, 05.10 Teen Time. 06.15,
06.55 Kids Time. 06.20, 13.25
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00, 07.35
Ï³äéîì. 07.30, 19.55, 01.00
Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ "Ùîäåííèê
ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 09.00, 17.00
Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà".
10.00, 15.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè". 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 18.00,
20.35 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.00,
00.55 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!.
20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ". 22.40
Õ/ô "Áëåéä-2". 01.05 Õ/ô
"Áëåéä-3". 02.50, 05.05 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.55, 03.50
Çîíà íî÷³. 03.00 Äå òè, Óêðà¿-
íî?. 03.55 Ìîÿ àäðåñà - Ñî-
ëîâêè. Íàâ³ùî ïåðåêëàäàòè
Âåðã³ë³ÿ. 04.15 Æàð-ïòèöÿ.
04.35, 05.00 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.40 Óñì³øíèê. 05.15 Ïå-
êåëüíå ïîáà÷åííÿ.
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06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåí-
äàð. 06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 04.00 Íîâèíè.
06.10, 07.05, 08.05 Ñïîðò.
06.15, 07.10, 08.10, 23.15 Ïî-
ãîäà. 06.20 Ìóëüòô³ëüì. 06.30
Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!.
06.35, 07.35 Îãëÿä ïðåñè.
06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Òåìà äíÿ. 07.25, 07.40
Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00, 21.00

Ï³äñóìêè äíÿ
09.30, 15.50 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ

ñòàðîãî ìîñòó" (1). 10.30 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" (1). 11.30 Íå-
õàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!
12.10, 18.55, 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 13.25 Óêðà¿íñü-
êîãî ðîäó. 13.45 Ò/ñ "Â³÷íèé
ïîêëèê" 10ñ. (1). 15.15
Euronews. 15.20, 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30, 04.15
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 16.50 Õ/ô
"Ìàéîð Âèõîð" 3ñ. (1). 18.35
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 19.20
Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà".
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.40,
02.50 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Íà ñëó-
õó. 23.45 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.10 Õ/ô "Á³ëÿâêà çà ðîãîì".
01.20 Íîâèíè ïîâòîð. 01.40
Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàä-
öÿòêà". 03.55, 04.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 04.30 Êíèãà.ua.
05.00 Ì/ñ "Ñàíäîêàí".

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 05.35 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05 "Ø³ñòü êàäð³â". 09.55,
17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 11.55, 12.55
Ò/ñ "Next-2" (1). 13.55
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
14.55, 15.50 Ò/ñ "Ïîí÷èê Ëþñÿ"
(1). 16.45, 04.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â ".
22.10, 03.15 Õ/ô "Äàþ ð³ê" (2).
00.05 Õ/ô "Â³ê³íãè" (3). 00.55
"¯õí³ çâè÷à¿". 05.10 "Òåëåìàãà-
çèí".

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Æ³íêè íà ìåæ³".
06.15, 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íî-
âèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
12.20 Ò/ñ "Äðóãå äèõàííÿ".
13.00, 04.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 14.00 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.55,
18.05 Ò/ñ "Ãðîìàäÿíêà íà÷àëü-
íèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Çåì-
ëÿê". 02.10 Õ/ô "Ëåä³ çíèêàº".
03.35 Ä/ô "Âèñîöüêèé. Îò ³ çáó-
âàºòüñÿ âñå, ùî ïðîðî÷èòü-
ñÿ...". 04.20 Ïîäðîáèö³.

 ICTV
05.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.15 Ôàêòè. 05.45 Ñâ³òàíîê.
06.50 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50, 04.25
Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10, 16.45 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
12.15, 13.00, 22.00 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.50, 20.05 Ò/ñ
"Øåô-2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
00.10 Õ/ô "Ðîäè÷" (2). 02.00 Ò/
ñ "Ãðîçîâ³ âîðîòà". 02.50 Õ/ô
"Ñïðàâà ÷åñò³" (2).

ÎÐÒ
 04.00, 07.00, 10.00, 13.00 Íî-
âèíè. 04.05, 07.15 "Äîáðîãî
ðàíêó". 07.50 "Äîáðîãî çäîðî-
â'ÿ÷êà!". 08.35 "Æèòè çäîðîâî!".
09.45 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.50 "Ìîäíèé âèðîê". 12.00
²íø³ íîâèíè. 12.20 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè" .13.15 "×àñ îá³äà-
òè!" 14.00 "Âîíè òà ìè". 15.00
"Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 16.40 "×åêàé íà ìåíå".
17.45 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 19.00
"×àñ". 19.30 "Ïîëå ÷óäåñ".
20.40 Íîâèé ð³ê íà Ïåðøîìó.
23.05 Õ/ô "Ìèñëèâåöü". 01.00
Õ/ô "Ãîíêà ç ïåðåñë³äóâàííÿì".
02.25 Õ/ô "Øàíñ".

ÑÒÁ
05.45 Õ/ô "Àìåðèêàíñüêà äî÷-
êà"(1). 07.20 Õ/ô "Êàðä³îãðàìà
êîõàííÿ"(1). 09.05, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.45 Õ/ô "Ñêàðëåò"(1). 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.00,
22.25 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-
øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6". 00.00 Õ/
ô "Çàãàëüíà òåðàï³ÿ - 2"(1).
02.55 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
14.10, 17.20, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà" (1). 16.00, 03.45
Êðèòè÷íà òî÷êà. 19.20, 04.30
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 ²ñòîð³ÿ êðèì³íàë³ñòèêè.
22.00, 03.15 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Ò/
ñ "ÎÑÀ" (2). 01.30 Õ/ô "Ðàïòî-
âà ñìåðòü" (2). 06.00 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Ëàëà-
ëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 09.00

IÍÒÅÐ
06.15 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 07.00 Õ/ô "Íå ìîæå
áóòè". 08.55 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî". 09.45 Õ/ô
"Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 11.45 Õ/ô
"Íàé÷àð³âí³øà òà . àéïðèâàáëè-
â³øà". 13.15 "Ì³æíàðîäíèé ôå-
ñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà".
16.00 Õ/ô "Ìàìèíà ëþáîâ".
18.00, 20.30 Ò/ñ "ß áóäó ÷åêà-
òè òåáå çàâæäè". 20.00 "Ïîäðî-
áèö³". 22.30 Ò/ñ "Êâ³òè çëà" (2).
02.00 Ïîäðîáèö³. 02.30 Ò/ñ
"Çåìëÿê". 04.45 Ä/ô "Âèñîöü-
êèé. Îñòàíí³é ð³ê".

ICTV
05.00 Ôàêòè. 05.30 Ñâ³òàíîê.
06.50 Çàìî÷åí³. 08.00 Ëåãê³
ãðîø³. 08.30 Ðîç³ãðàø. 08.55
Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à.
10.40 Òàê$³. 11.05 Ò/ñ "Çóñòð³-
÷íà òå÷³ÿ". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 19.55 Ò/ñ "Ïðèâ³ò â³ä
"Êàòþø³". 23.50 Ò/ñ "Ãðîçîâ³
âîðîòà". 03.30 Õ/ô "Ñêàç ïðî
Ôåäîòà-ñòð³ëüöÿ" (2). 05.10
Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 10.00 Íîâèíè.
04.10 "Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 04.35
Õ/ô "Äèâîâèæíèé õàðàêòåð".
06.00 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!". 06.40 "Ñìåøàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 06.50 "Ðîçóìíèö³ é
ðîçóìíèêè". 07.45 "Ñëîâî ïàñ-
òèðÿ". 08.15 "Ñìàê". 08.55 "Ëå-
îí³ä ßðìîëüíèê. "ß - ùàñëèâ-
÷èê!". 10.15 "²äåàëüíèé ðå-
ìîíò". 11.25 "Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä". 14.45 "Ãîëë³âóäñüê³
ìð³¿ Ðîä³îíà Íàõàïåòîâà".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.15
"Óãàäàé ìåëîä³þ". 17.00 "Õâè-
ëèíà ñëàâè. Øëÿõ íà Îë³ìï!".
19.00 "×àñ". 19.20 Âîëîäèìèð
Âèñîöüêèé. "Ñâîÿ êîë³ÿ". 21.15
Õ/ô "Äåñü". 23.15 Õ/ô "Ñâ³ò
Êîðìàíà". 01.00 Õ/ô "Õòî ñòó-
êàº â ìî¿ äâåð³...". 02.30 Õ/ô
"Ìàëåíüê³ òðàãåä³¿. Êàì'ÿíèé
ã³ñòü".

ÑÒÁ
05.40 Õ/ô "Áåðåæ³òü
÷îëîâ³ê³â"(1). 06.55 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 07.50 "¯ìî
âäîìà". 09.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!" 09.50
"ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 10.15 Õ/ô
"Á³íãî-Áîíãî"(1). 12.30
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 16.05 Õ/ô
"Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè
Øóðèêà"(1). 18.00 Õ/ô "Áàáèíå
ë³òî"(1). 21.45 Õ/ô "Íå
ï³äãàíÿé êîõàííÿ"(1). 23.50 Õ/
ô "Ñêàç ïðî òå, ÿê öàð Ïåòðî
àðàïà îäðóæèâ"(1). 01.40 Õ/ô
"Êàðä³îãðàìà êîõàííÿ"(1).
03.10 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.10,
08.10 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00 Ò/ñ
"Ùàñòÿ º" (1). 15.00, 19.20 Ò/ñ
"Øëÿõ â ïîðîæíå÷ó" (1). 21.30,
05.00 Õ/ô "Ãåîãðàô ãëîáóñ
ïðîïèâ" (1). 00.15 Õ/ô "Ñâî¿
ä³òè" (1). 02.00, 03.40 Õ/ô "Ëà-
á³ðèíòè íåïðàâäè" (2).

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "ßê êîçàêè..." (1).
07.30 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55
Òåëåïóçèêè. 08.30 Ì/ñ "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05
Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 0.35 Ì/ñ "Áåëêà è Ñòðåë-
êà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
10.55 Ì/ñ "Ì³êðîïîë³ñ" (1).
12.15 Îáåðåæíî, ä³òè!. 13.15
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í"
(1). 16.55, 00.45 Õ/ô "Ñåëþêè
ç Áåâåðë³-Õ³ëëç" (1). 18.45 Õ/ô
"Ãàðô³ëä" (1). 20.05 Ò/ñ "Äâà
áàòüêà ³ äâà ñèíà" (2). 21.05 6
êàäð³â. 22.05 ÐàéÖåíòð. 23.00
Õ/ô "Äèòÿ÷³ ³ãðè" (3). 02.10 Ç
íî÷³ äî ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
8:30 - Íîâèíè "×àñ". 9:05 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 - Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íî-
âèíè "×àñ". 10:55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò÷àñ". 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðà-
ìà "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00

- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 15:00 -  Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.20 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 18.30 - ïðî-
ãðàìà "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Òåëåñå-
ð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" .
23:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 01:20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
06.45, 05.35 Ì/ñ "Äæóìàíäæè".
08.10 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³". 10.00
Ôàéíà Þêðàéíà. 12.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 14.10 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 18.00 Ì/ô "Ïðèãî-
äè Ò³íò³íà". 20.10 Õ/ô "Ïàðê
Þðñüêîãî ïåð³îäó". 22.50 Õ/ô
"13 ïðèâèä³â" (2). 00.45 Âæå
êîòðèé äåíü. 01.50 Õ/ô "Êîðà-
áåëü-ïðèâèä" (3). 03.15, 04.15
Çîíà íî÷³. 03.20 Áëàãîñëîâëÿþ
³ ìîëþñÿ. 03.45 Ìèòðîïîëèò
Äìèòðî Ìîãèëà. 04.20 Âèùå
íåáà. 04.50 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.55 Áèñòðîïëèííèé ñîí.

ÍÅÄ²Ëß, 26 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.35, 00.50 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ
äîäîìó. 07.05 Ïàíÿíêà òà êó-
ë³íàð. 07.30, 23.35 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 09.00 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 09.55 Îêîëèöÿ. 10.30
Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³-
íîþ.  10.55 Êðîê äî ç ³ðîê.
11.50 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ.
12.40, 03.05 ßê Âàøå çäîðî-
â'ÿ? 13.40 Áëèæ÷å äî íàðîäó.
14.20 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà.
15.10 Çîëîòèé ãóñàê.  15.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 16.15
Ñï³âàº Îêñàíà Ïåêóí. 18.45
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ ðîêó. 20.40
Ãîëîâíèé àðãóìåíò.  20.50
Îô³ö³éíà õðîí³êà.  21.00,
01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 22.00
Ïîë³òòåàòð. 22.20 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî,  Ìàêñèìà.  23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 02.10 Ñëî-
âî ðåã³îíàì. 02.15 Ä/ô "Ñ³ëë³,
àðõ ³ïåëàã íàðöèñ³â" .  03.55
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
05.05 Ì/ñ "Ñàíäîêàí".

 Êàíàë «1+1»
06.10, 03.40 Ì/ô "Åëüêà" (1).
07.40, 05.00 Ìóëüòô³ëüì (1).
08.10, 08.35 Ì/ñ "Êîðîëü Ëåâ.
Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.00 "Ëîòî-
çàáàâà". 10.00 "ÒÑÍ". 10.35
"Ì³íÿþ æ³íêó - 5". 11.50 "Ìàøà
³ âåäì³äü" (1). 12.30 Õ/ô
"Äâàíàäöÿòü ñò³ëüö³â" (1).
15.45 Õ/ô "Òåìí³ âîäè". 19.30,
02.55 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 20.15 Õ/
ô "Ëþáîâ ³ ãîëóáè" (1). 22.20
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.20 Õ/ô
"Êàëåéäîñêîï êîõàííÿ" (2).
01.15 Õ/ô "Ï³ä ñîíöåì Ñàòàíè"
(2). 05.30 "Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.50 Õ/ô "Ìàìèíà ëþáîâ".
07.20 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Þðìàëà". 09.30 "Øêî-
ëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî.
Íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà". 09.55
"Îðåë ³ Ðåøêà. Íàçàä ó ÑÐÑÐ".
10.55 Ò/ñ "ß áóäó ÷åêàòè òåáå
çàâæäè". 14.55 Ò/ñ "Ãîðîáèíè
ãðîíà ÷åðâîí³". 18.40, 21.00 Õ/
ô "Ñë³ïå ùàñòÿ". 20.00, 04.30
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 23.25 Õ/ô
"Ðîçïëàòà çà ëþáîâ". 01.20 Ä/
ô "ß -Òàëèç³íà". 02.15 Ò/ñ
"Çåìëÿê".

 ICTV
05.20 Ôàêòè. 05.35 Ñâ³òàíîê.
07.00 Äà÷à. 07.30 Ìóëüò îñî-
áèñòîñò³. 07.50 Äèâèòèñÿ óñ³ì!.
08.45 Ç³ðêà YouTube. 09.50
Êîçèðíå æèòòÿ. 10.20 Âàì ³ íå
ñíèëîñÿ!. 11.05 Ò/ñ "Ë³ñíèê".
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.40 Õ/ô
"Äåíü "Ä" (2). 21.30 Õ/ô "Ïóòü"
(2). 23.40 Ò/ñ "Ïðèâ³ò â³ä "Êà-
òþø³". 03.10 Õ/ô "Ìåí³ íå áî-
ëÿ÷å" (2). 04.50 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 10.00 Íîâèíè.
04.10 "Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 04.35
Õ/ô "Âîëãà-Âîëãà". 06.15 "Àð-

ì³éñüêèé ìàãàçèí". 06.40
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 06.55
"Çäîðîâ'ÿ". 08.10 "Íåïóòí³ íî-
òàòêè". 08.30 "Äîêè âñ³ âäîìà".
09.25 "Ôàçåíäà". 10.15 "Ñî÷³.
Ì³æ ìèíóëèì ³ ìàéáóòí³ì".
11.30 "ªðàëàø". 12.00
"Ìîñô³ëüì". Íàðîäæåííÿ ëå-
ãåíäè". 14.05 Õ/ô "Â³ðí³ äðóç³".
16.10 "Êóáîê ïðîôåñ³îíàë³â".
19.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 20.00
"Ïîâòîðè!" Ïàðîä³éíå øîó.
22.40 Õ/ô "Ïðî ëþáîâ". 01.05
Õ/ô "Äâ³ ñòð³ëè. Äåòåêòèâ êàì-
'ÿíîãî â³êó". 02.35 "Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
06.15 Õ/ô "Íåáåçïå÷íî äëÿ
æèòòÿ!"(1). 07.50 "¯ìî âäîìà".
09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 09.50
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.45
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Á³ñ â ðåáðî".
11.45 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1).
15.15 Õ/ô "Áàáèíå ë³òî"(1).
19.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 20.00 Õ/ô "×àñ ùàñ-
òÿ"(1). 22.05 Õ/ô "×àñ ùàñòÿ-
2"(1). 23.55 Õ/ô "²íòåðä³â÷è-
íà"(2). 02.35 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ïîä³¿. 07.20 Õ/ô "Â³ëëà
ðîçáðàòó, àáî Òàíåöü
ñîíÿ÷íîãî çàòåìíåííÿ" (1).
09.00, 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
11.00 Ò/ñ "×óæ³ ìð³¿" (1). 15.00,
20.00 Ò/ñ "Øëÿõ â ïîðîæíå÷ó"
(1). 19.00, 03.30 Ïîä³¿ òèæíÿ.
22.00, 23.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
00.00 Comedy Woman. 01.00
Comedy Club. 01.50 Õ/ô
"Íàðå÷åíà ³ çàáîáîíè" (1).
04.25 Õ/ô "Ñâî¿ ä³òè" (1).

Ò Å Ò
06.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè êàï³òàíà
Âðóíãåëÿ" (1). 07.30 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçèêè.
08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä"
(1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ"
(1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.35 Ì/ñ "Áåëêà
è Ñòðåëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåé-
êà" (1). 11.00 Ì/ô "Øêîëà
ìîíñòð³â: ×îìó ìîíñòðè çàêî-
õóþòüñÿ?" (1). 11.55 Îáåðåæíî,
ä³òè!. 12.20 Õ/ô "Ó ïîøóêàõ
Ñàíòà - Ëàïóñà" (1). 14.15 Õ/ô
"Âîíà ÷îëîâ³ê" (1). 16.20 Êðà¿-
íà Ó. 18.15 Â³òàëüêà. 20.05 Ò/ñ
"Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (2).
22.05 ÐàéÖåíòð. 23.00 Õ/ô
"Ìàíê³áîí" (2). 00.45 Õ/ô "Âîíà
÷îëîâ³ê" (2). 02.20 Ç íî÷³ äî
ðàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00
Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³". 10.00 Ôàé-
íà Þêðàéíà. 12.00 Õ/ô "Òðè
ìóøêåòåðè". 14.10 Ì/ô "Ïðè-
ãîäè Ò³íò³íà". 16.25 Õ/ô "Ïàðê
Þðñüêîãî ïåð³îäó". 19.10 Õ/ô
"Ïàðê Þðñüêîãî ïåð³îäó 2".
21.35 Õ/ô "Ïàðê Þðñüêîãî
ïåð³îäó 3". 23.30 Õ/ô "Êîðà-
áåëü-ïðèâèä" (3). 01.20 Âæå
êîòðèé äåíü. 02.25 Õ/ô "Çàêî-
íè ïðèâàáëèâîñò³".  03.45,
04.45 Çîíà íî÷³. 03.50 Ñåìå-
ðåíêè. 04.50 Ïåðåòâîðåííÿ.
05.05, 05.25 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 05.10 Ìàéñòåð ìóçè.
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ОВЕН (21.03�20.04).
З'явиться прекрасна
можливість реалізу�
вати творчі здатності,

але варто контролювати
свою дратівливість і не про�
вокувати конфліктів.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). У вас з'являться
нові плани і ідеї. Зай�
міться втіленням своїх
задумів, ви не пошко�

дуєте про вчинене. Не варто
демонструвати свою уні�
кальність і доводити свою
незамінність.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви ризикуєте
виявитися центрі
подій – на вашій
скромній персоні

буде зосереджена увага на�
вколишніх. Ваші професійні і
організаторські здатності
будуть оцінені по достоїн�
ству.

РАК (22.06�23.07).
Всю вашу увагу варто
зосередити винятко�
во на робочих питан�
нях. Постарайтеся не

форсувати події, дозвольте
їм плавно текти, і тоді зосе�
редженість дозволить вам
упоратися з поставленими
завданнями.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Вам бажано стежити
за своїми висловами,
інакше з'явиться ри�

зик потрапити в неспритну
ситуацію. Може придастися
допомога друзів, одному вам
буде складно впоратися з
великим обсягом роботи.

ДІВА (24.08�23.09).
Смуга невдач зали�
шилася позаду. Мож�
на радуватися і діяти.
Розширте свої обрії,

навчиться чому�небудь ново�
му, тим навичкам, яких вам
гостро не вистачало.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Ретельно аналі�
зуйте події, що відбу�
ваються, опираючись

на життєвий досвід і логіку.
Не йдіть на приводу чужої
думки. Постарайтеся утри�
матися від відкритої критики
колег по роботі. Імовірний ка�
р'єрний стрибок і перехід на
нову посаду.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ваш автори�
тет може врятувати
від провалу вкрай

важливу справу, будьте го�
тові взяти на себе відпові�
дальність. Багато справ бу�
дуть вершитися самі собою
або за інерцією.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). На роботі мо�
жуть виникнути нові
ідеї, які швидко
втіляться в ре�

альність. Відносини з колега�
ми налагодяться, що ство�
рить  позитивну атмосферу.
Постарайтеся бути відверті�
шими з собою і навколишні�
ми, і тоді ви самі не станете
жертвою обману.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Фортуна буде
вам посміхатися, і ви
можете ризикнути

відкрити власну справу,
тільки для цього крім везіння
буде потрібно чимало сил і
часу.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Ви можете
впоратися практично
з будь�якою пробле�

мою. Удача буде супро�
воджувати у всіх починаннях.
Для успішної роботи вам зна�
добиться терпіння, незво�
рушність і витримка. Усе не�
обхідно доводити до кінця.

РИБИ (20.02�20.03).
Імовірні перепади на�
строю, які можуть при�
вести до кризи. Вам

тяжкувато вдасться перетво�
рити свої проекти в життя.
Постарайтеся не починати
нових справ, краще як треба
відпочиньте.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  20.01.14 – 26.01.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ
☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 18
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 14
     äiâ÷àòîê – 4
     îäðóæèëîñÿ –

9 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðÈ;
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

ÏÀÌ'ßÒÍÈÊ...ÏÀÌ'ßÒÍÈÊ...ÏÀÌ'ßÒÍÈÊ...ÏÀÌ'ßÒÍÈÊ...ÏÀÌ'ßÒÍÈÊ...
ÂÀÃ²ÒÍ²ÉÂÀÃ²ÒÍ²ÉÂÀÃ²ÒÍ²ÉÂÀÃ²ÒÍ²ÉÂÀÃ²ÒÍ²É

У місті Южне на Оде�
щині на подвір'ї лікарні
встановили пам'ятник...
вагітній жінці. Ідею "поцу�
пили" у білорусів. Схожа
скульптура прикрашає
одну із вулиць Мінська.

Українську копію зав�
вишки 2,2 м назвали
"Троє". Виготовили її за
спонсорські кошти з по�
лімерних матеріалів та

покрили спеціальною
фарбою "під бронзу".
Тому потирати вагітній
живіт "на щастя" скульп�
тор не рекомендує �
скульптура швидко втра�
тить естетичний вигляд.

Адміністрація лікарні
сподівається, що цей па�
м'ятник надихатиме по�
роділь на "подвиг". А
жінок, які ще не пізнали
радості материнства,
підштовхне до активних

дій. Населення міста об�
ласного значення – лише
30 тис. осіб.

Ó÷èòåëüö³ – 36 ðîê³â,
ó÷íåâ³ – 14. À ¿õí³é
äèòèí³ – äâà òèæí³
Шкільна учителька,

якій 36 років, із польсько�
го містечка Каліш, наро�
дила дитину від... 14 �
річного учня.

Підліток був присутній
при пологах, бо медики
вважали, що йому 18

років, і не перевірили до�
кументів... Учителька на�
родила здорову дівчинку.
Проти педагога поруши�
ли кримінальну справу �
за звинуваченням у роз�
бещенні неповнолітньо�
го. До інтиму дійшло під
час приватного уроку в
домі вчительки. За слова�
ми викладачки, це не вона
спокусила хлопця, а він
її... Хлопець сказав, що
любить дітей і готовий
стати татом.

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

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

тьом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ,  26 СІЧНЯ, о 13Aй год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096A435A37A33; 067A422A
54A74) того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель
“Хуст”)   (тел. 4A31A53, 096A435A37A33; 067A422A
54A74)   лiкар�психотерапевт з бiльш  як двад�
цятирiчним стажем, провідний спеціаліст Кримської
асоціації лікарів�психотерапевтів

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

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!

Â÷åðà íà ðàáîòå èñêàëè
ñïðàâåäëèâîñòü. Ñåãîä-
íÿ  èùåì ðàáîòó...

– Ìåíÿ Ëþñÿ áðîñèëà...
– Äà ëàäíî  òåáå, ó òåáÿ

åùå ñòî òàêèõ áóäåò!
– Åùå ñòî?! Ãîñïîäè , äà

çà ÷òî?

– Áîæå ìîé!  Êàê òåñåí
ìèð, êàê òåñåí!.. – ðàäî-
âàëñÿ âðà÷, íàçíà÷àÿ  ãà-
èøíèêó ïî øåñòü êëèçì â
äåíü...

– Ëþñÿ, âîò òû ìåíÿ
óïðåêàåøü, ÷òî ÿ ïðîïèë
âñå äåíüãè è òåáå äàæå
íå íà ÷òî êóïèòü êîñìå-
òèêó. Íó âîò òû ïîäóìàé:
íó çà÷åì òåáå  êîñìåòè-
êà, êîãäà ÿ ïüÿíûé?

Ìóæà íóæíî âûáèðàòü
òàê, ÷òîá  ïîòîì  íå
ñòûäíî áóëî äåòÿì ïîêà-
çàòü...

Ïðàâèòåëüñòâî  âûøëî
íà óëèöû  ñ ëîçóíãàìè: –
"Íåò" ñíèæåíèþ  öåí íà
íåôòü, íà ãàç, íà áåíçèí
– íàì íå÷åì êîðìèòü
ñâîè ñåìüè!"

Æåíùèíû âñåãäà çíà-
þò, ÷åãî õîòÿò, íî íå
âñåãäà ïîìíÿò.

Íå îøèáàåòñÿ òîò, êòî
íè÷åãî íå äåëàåò. Ïîýòî-
ìó ÿ ñåãîäíÿ  âåñü äåíü
íå îøèáàþñü.

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³
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