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Ó ÐÈÌI ç êàïëèöi Àáðóööî âèêðàäåíî ñâÿùåí-
íó ðåëiêâiþ – îäíó  ç òðüîõ  ïîñóäèí, ó ÿêié
çáåðiãàëàñÿ êðîâ  ïîêiéíîãî Ïàïè ðèìñüêîãî
Iîàííà Ïàâëà  II.

IÑÏÀÍÑÜÊI àñòðîíîìè âïåðøå  âèÿâèëè  âî-
äÿíó ïàðó  ó âiääàëåíié ÷àñòèíi Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòå-
ìè.Öå äàº íàóêîâöÿì  íîâi çíàííÿ ïðî  áóäîâó
Âñåñâiòó.

ÍÀÉÄÎÑÂIÄ×ÅÍIØÈÉ óêðà¿íñüêèé ïîëÿð-
íèê 60-ði÷íèé  âiéñüêîâèé ïåíñ³îíåð Ìèêîëà Ñòà-
ðèíåöü – êåðiâíèê 17-¿ Óêðà¿íñüêî¿ àðêòè÷íî¿
åêñïåäèöi¿  óñüîìå âiäçèìóâàâ íà Ïiâäåííîìó
ïîëþñi.

ÂËÀÄÀ Òà¿ëàíäó çàáîðîíèëà  æèòåëÿì êðà¿íè
çáèðàòèñÿ ãðóïàìè ç áiëüø ÿê ïÿòüîõ îñiá.

25-ÐI×ÍÈÉ  ïiâäåííîàôðèêàíåöü  Ìàíäåëà Ìà-
ñåêî  âèãðàâ ïóòiâêó äëÿ ïîëüîòó ó êîñìîñ íà
êîíêóðñi, âëàøòîâàíîìó Àìåðèêàíñüêîþ
êîñìi÷íîþ Àêàäåìiºþ. Âií áóäå  ïåðøèì
òåìíîøêiðèì àôðèêàíöåì, ÿêèé íàñòóïíîãî ðîêó
âèðóøèòü ó êîñìîñ.

ÍÀÉÁIËÜØÈÉ ðîñiñüêèé àâòîâèðîáíèê ÂÀÒ
"Àâòî-ÂÀÇ" çãiäíî ïðîãðàìè  óäîñêîíàëåííÿ i
ïîëiïøíåííÿ åêîíîìiêè ïiäïðèºìñòâà  ïëàíóº ñêî-
ðîòèòè  7500 ïðàöiâíèêiâ.

ÊÈÒÀÉ, çà ïiäñóìêàìè 2013 ðîêó, ñòàâ
íàéáiëüøèì ñïîæèâà÷åì çîëîòà ó ñâiòi. Òîðiê ó
Êèòà¿ âèêîðèñòàíî  (ïåðåâàæíî  ó þâiëåðíié
ïðîìèñëîâîñòi) 1189,9 òîíè çîëîòà.

Ç ÑI×Íß ïî ëèñòîïàä 2013 ðîêó ç Óêðà¿íè íà
ïîñòiéíå ìiñöå ïðîæèâàííÿ  â iíøi êðà¿íè âè¿õàëî
20 òèñÿ÷ 700 ñiá. Öå ó ïiâòîðà ðàçè áiëüøå, íiæ çà
ïîâíèé 2012-é ðiê.

Ó ÁÓÕÀÐÅÑÒI  ïiä âàãîþ ñíiãó  îáâàëèëàñÿ
ïîêðiâíÿ  çíàìåíèòîãî, ÷è íå íàéñòàðiøîãî ó
ªâðîïi  ºâðåéñüêîãî òåàòðó "Áàðàøåóì".

ËIÊÀÐ-ÎÍÊÎËÎÃ i íåâòîìíèé ìàíäðiâíèê ç
Ñiìôåðîïîëÿ 56-ði÷íèé  Iãîð Ïîõâàëèí  ïiäêîðèâ
ó ñêëàäi ìiæíàðîäíî¿ åêñïåäèöi¿ íàéâèùèé ó ñâiòi
âóëêàí  Îõîñ çåëü Ñàëàäî (6893 ì) íà êîðäîíi ×iëi
ç Àðãåíòèíîþ.

       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. Ð³äíèé êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿

ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ùèðîñåðäå÷íî â³òàº ãîëîâ-
íîãî ë³êàðÿ, Çàñëóæåíîãî ë³êàðÿ Óêðà¿íè, äå-
ïóòàòà îáëàñíî¿ ðàäè

Âàñèëÿ Âàñèëüîâè÷à ÂÀÑÞÒÓ,
ç íàãîäè þâ³ëåéíîãî Äíÿ íàðîäæåííÿ, ÿêèé
ñâÿòêóâàâ 5 ëþòîãî.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Çè÷èìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, øèðîêîãî

æèòòºâîãî øëÿõó, íåõàé Âàøà äîëÿ áóäå äîâ-
ãîþ òà ùàñëèâîþ ³ Âàñ çàâæäè îòî÷óº ñ³ìåé-
íèé çàòèøîê òà ãàðìîí³ÿ ç íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì.

Õàé íîâèõ äí³â ùå áóäå áåçë³÷,
Áåç ë³êó ùàñòÿ ³ ï³ñåíü,
Ïðèéì³òü â³òàííÿ íàéùèð³ø³
Â öåé ñâ³òëèé þâ³ëåéíèé äåíü.
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ çè÷èì íå íà ð³ê
Íà âñå æèòòÿ áàæàºì éîãî ùèðî.
Ùîá ðàä³ñíèì ³ äîâãèì áóâ Âàø â³ê
Ç äîáðîì, ëþáîâ’þ, ñïîêîºì ³ ìèðîì.

Çà äîðó÷åííÿì êîëåêòèâó Î. ÐÅØÅÒÀÐ,
ãîëîâà ïðîôêîìó Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

ÒÀÌ ÉÄÅ ÂIÉÍÀ
ÇÀ ÓÊÐÀ¯ÍÓ

Íà  Ìàéäàíi çíîâó
ðåâîëþöiÿ iäå!

Âîãíåì íàðîäíèé ãíiâ ïàëàº,
Çäîëàâøè ñòðàõ, ïîïðàâøè ñìåðòü.
Áàãàòîòèñÿ÷íî ëóíàº
Íà áàðèêàäàõ: “Âëàäó – ãåòü!”

Çàëiçíi áóáíè, íà÷å äçâîíè
Ñïîëîøíî äåíü i íi÷ ãóäóòü,
I òðè âåëüìîæíèõ öiöåðîíè
Ìîâ òðè  Ãàïîíè  íàñ âåäóòü.

 Òàì éäå âiéíà çà Óêðà¿íó –
 Íåðiâíà, æåðòîâíà, ñâÿòà.
 Ñâÿòi îòöi çà íàñ óêëiííî
 Ìîëÿòü çàñòóïíèöòâî Õðèñòà.

 À Êè¿â ïîëóì’ÿì ãîðèòü,
 I Ïðàâäè êëè÷, æèòòÿ æàäîáà.
 À “áåðêóò” ïàçóði ãîñòðèòü
 I êðîâ ëþäñüêó êîâòàº ç äçüîáà.

            Âiêòîð ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊÎ

ÙÎÁ ÐÀÄ²ÑÍÈÌ
² ÄÎÂÃÈÌ ÁÓÂ ÂÀØ Â²Ê

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
на газету “Мукачево”

на  20146й рік

Залишайтеся з нами i надалi. Адже
ваша передплата — найвагомiша частка
фiнансового виживання нашої з вами га�
зети. Пiдписатися на газету “Мукачево”
можна у будь�якому поштовому 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
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5 лютого громад�
ськість та ветерани Му�
качева і району
відзначили 65�річчя з
дня народження В. В.
Васюти, депутата За�
карпатської обласної
ради, заслуженого ліка�
ря України, члена комі�
тету старійшин Мукачів�
щини, головного лікаря
ЦРЛ В.В. Васюти.

В. В. Васюта народив�
ся в селі Зняцево в авто�
ритетній селянській ро�
дині. З дитячих років
пізнав, що таке праця в
сільськогосподарсько�
му виробництві і підсоб�
ному господарстві
батьків, наполегливо
вчився в сільській школі,
Міжгірському медично�
му училищі і на медично�
му факультеті УжНУ, про�
являючи при цьому по�
зитивне лідерство.

Âàñþò³ Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó – 65!
Пройшов шлях від за�

відувача фельдшерсь�
ко�акушерським пунк�
том с. Пістрялова, фель�
дшера невідкладної ме�
дичної допомоги, ліка�
ря�терапевта, головно�
го лікаря в с. Кобилець�
ка Поляна Рахівського
району, голови профко�
му ЦРЛ, завідувача
інфекційного відділення
ЦРЛ. З 1998 року він го�
ловний лікар Мукачівсь�
кої ЦРЛ, яка є найбіль�
шою в Україні, Василь
Васильович перетворив
лікарню в зразковий ме�
дичний заклад з євро�
пейським рівнем обслу�
говування, зміцнив її ма�
теріально�технічну базу.
При допомозі своїх
друзів і однодумців В. І
Балоги і 3.3. Ленд’єла,
І. П. Михайла організу�
вав автономну систему
водозабезпечення, опа�
лення та енергопоста�
чання, придбав новітню
апаратуру з діагностики
та лікування   (барокаме�
ра, лапароскопічна апа�
ратура), відкрив відділ
інтенсивної терапії кар�
діологічного підрозділу,
забезпечив новітнім
приладдям очне, ЛОР,
пологове реанімаційне
відділення, діагностич�
ний центр, лабораторію.

В ЦРЛ працює магнітно�
ядерний томограф, діє
відділення штучної нир�
ки. Зразково працює
поліклінічне відділення,
стоматологічна служба,
жіноча консультація, си�
стема медичної не�
відкладної допомоги.
Без перебільшення заз�
начимо, що рівень ЦРЛ
в надання медичних по�
слуг відповідає рівню
клініки.

В.В.Васюта є реаль�
ним продовжувачем
справи таких обдарова�
них лікарів і визначних
особистостей як Олек�
сандр Фединець, Ва�
силь Рішко, Микола Кри�
лов, Василь Перевузник.

В. Рішко і М. Крилов
неодноразово констату�
вали: „ Дякуючи подвиж�
ництву Василя Васильо�
вича Васюти, наші спо�
дівання про європейсь�
кий рівень надання ме�
дичних послуг населен�
ню на Україні стали
дійсністю в Мукачівській
ЦРЛ."

Закономірним є той
факт, що Василь Василь�
ович Васюта обирався
сім разів депутатом
міської та районної рад,
п'ять разів депутатом
Закарпатської обласної
ради.

Василь Васильович
знаходить час для актив�
ної участі в роботі вете�
ранської ради, комітеті
старійшин, сприяє ро�
боті комісії з медико�
соціального забезпе�
чення ветеранів, допо�
магає їм у безкоштовно�
му лікуванні і медичному
забезпеченні.

В.В.Васюта взірцевий
сім'янин – чоловік і бать�
ко, його донька й сини є
класними спеціалістами
і просто порядними
людьми.

Мукачівська райрада
ветеранів, комітет стар�
ійшин, комісія з медико�
соціального забезпе�
чення щиросердечно
поздоровляють Вас, Ва�
силю Васильовичу, з
Днем народження, зичи�
мо Вам і Вашій родині
доброго здоров'я, сіяти,
вирощувати і творити
добро, мир і злагоду і
надалі берегти здоров'я
краян, лікувати їх, вселя�
ти оптимізм і почуття
захищеності старшому
поколінню.

І. КАЧУР,
Голова Мукачівської рай�
ради ветеранів України

І.СИДОРАН,
Голова комісії з медико�

соціального захисту вете�
ранів району

Ç  ÞÂ²ËÅÉÍÈÌ
ÄÍÅÌ  ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!

Ì³ñüêà ðàäà ³ ¿¿ âèêîíàâ÷èé êîì³òåò, òåðèòîð³àëüíà
ãðîìàäà Ìóêà÷åâà ùèðî â³òàþòü ç 65-ð³÷íèì þâ³-
ëåºì ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË, çàñëóæå-
íîãî ë³êàðÿ Óêðà¿íè, äåïóòàòà Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñ-
íî¿ ðàäè, ÷ëåíà Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó

Âàñèëÿ Âàñèëüîâè÷à ÂÀÑÞÒÓ.
Õàé ðîêè íå ìàþòü íàä Âàìè âëàäè, õàé ðîäèíà

ïðèíîñèòü Âàì ðîçðàäó, õàé Öåíòðàëüíà ðàéîííà
ë³êàðí³ áóäå íàéêðàùîþ â Óêðà¿í³, õàé Âàø ä³ì ïî-
âíèòüñÿ äðóçÿìè, õàé íà Âàø³é âóëèö³ çàâæäè áóäå
ñâÿòî!

Äî öèõ òåïëèõ ïîçäîðîâëåíü ³ ïîáàæàíü ðàäî
ïðèºäíóºòüñÿ ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”, ÿêà âäÿ÷íî ïî-
âàæàº Âàñ, øàíîâíèé Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó, çà
Âàøó ùèðó âçàºìí³ñòü. Ùàñëèâîãî Âàì äîâãî-
ë³òòÿ!

Першим питанням по�
рядку денного засідання
виконавчого комітету Му�
качівської міської ради
було затверджено Про�
граму економічного і соц�
іального розвитку Мукаче�
ва на 2014 рік та основні
напрямки розвитку на
2015 і 2016 роки. Перед�
бачено, зокрема, збіль�
шити в цьому році обсяг
реалізованої продукції в
діючих цінах з 1239,7 тис.
грн. у 2013 році до 1317,8
тис. грн. в 2014 році. Се�
редньомісячну заробітну
плату з 2510 грн. в 2013
році до 2800 грн. в поточ�
ному році.

У поданому проекті бюд�
жету міста на 2014 рік
схвалено в загальній сумі
доходів по загальному та

Виконком

ÐÎÇÃËßÍÓÒÎ ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÍÀ 2014 Ð²Ê
спеціальному фондах
381 954 754 і по видатках
у таку саму суму. Тобто
передбачено на 2014 рік
бездефіцитний бюджет
Мукачева. Коментуючи
проект міського бюджету
на поточний рік, міський
голова Золтан Ленд’єл
зауважив, що на 1 січня
залишок коштів складає
1 650 тисяч гривень і ці
гроші буде направлено на
розвиток міста. Поряд з
цим він відзначив, що дер�
жава через казначейство
буквально вкрала в Мука�
чева 40 мільйонів гривень.
А скільки можна було зро�
бити для розвитку і благо�
устрою Мукачева за ці
кошти! Не завершено ба�
гато розпочатих робіт, ос�
кільки нічим було платити

Із 25 питань порядку денного 54
сесії Мукачівської міської ради 6
скликання головним, зрозуміло,
було «Про міський бюджет Мукаче�
ва на 2014 рік». У своєму повідом�
ленні начальник фінансового уп�
равління міськвиконкому Наталія
Кушнір повідомила, що 88 відсотків
міського бюджету наповнюються за
рахунок податку з доходів фізичних
осіб та плати за землю. Міський
голова Золтан Ленд’єл зауважив,
що сьогодні майже немає такої краї�
ни, де б річний бюджет ухвалював�
ся із двомісячним запізненням. Це
свідчення того, що держава ру�
хається не в тому напрямку. «Я по�

шляховикам, будівельни�
кам.

Виконком вирішив кері�
вникам підприємств, ус�
танов, організацій міста
забезпечити роботи по
організації тимчасової
зайнятості зареєстрова�
них безробітних в Мукачі�
вському міському центрі
зайнятості працівників,
які втратили частину за�
робітної плати та осіб, які
шукають роботу за раху�
нок коштів міського бюд�
жету та коштів Фонду за�
гальнообов’язкового дер�
жавного соціального стра�
хування на випадок безро�
біття на спеціально ство�
рених для цього тимчасо�
вих робочих місцях. Це,
зокрема, впорядкування
меморіалів, пам’ятників,

братських могил та інших
місць поховання захис�
ників Вітчизни і утриман�
ня в належному стані
міських цвинтарів; благо�
устрій та озеленення те�
риторій, об’єктів соціаль�
ної сфери; роботи в архі�
вах з документацією; ро�
боти з відновлення бібліо�
течного фонду; супровід
інвалідів по зору…

Ухвалено низку питань,
поданих службою у спра�
вах дітей. Розглянуто
приватизаційні, земельні
питання. Надано місто�
будівні умови з реконст�
рукції власних нежитло�
вих приміщень в будівлі
на площі Миру, 12�14�16
(колишній Будинок культу�
ри) з влаштуванням квар�
тир.

Сесія
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вністю підтримую заклик опозиції
повернутись до Конституції 2004
року, яка забезпечувала місцевим
громадам реальне самоврядуван�
ня. – сказав він. – Сьогодні ми го�
лосуємо за бюджет, якого не прий�
мали, нам його «спустили» з Киє�
ва. Хіба там можуть знати, що для
нас найбільш потрібно, важливо?».

Загальний обсяг доходів місько�
го бюджету на 2014 рік встановле�
но в сумі 383 129 754 грн. На таку ж
суму затверджено загальний обсяг
видатків міського бюджету на 2014
рік. Сесія затвердила капітальні ви�
датки та перелік об’єктів, фінансу�
вання яких буде здійснено за раху�

нок коштів бюджету розвитку.
Сесія затвердила список народ�

них засідателів Мукачівського
міськрайонного суду, затверджено
міські Програми захисту прав дітей,
покращення екологічного стану
Мукачева, оздоровлення та відпо�
чинку дітей і розвитку мережі дитя�
чих закладів оздоровлення та відпо�
чинку на 2014�2017 роки, розгляну�
то низку земельних питань.

Повідомлення про стан закон�
ності, заходи щодо її зміцнення та
результати діяльності на території
Мукачева зробив заступник проку�
рора міста Андрій Маланич.

«Мукачівська Ратуша»

З ЛЮБОВ’Ю ДО ІСТОРІЇ
МУКАЧІВЩИНИ…

Із задоволенням тримаю в
руках книгу мого земляка
Івана Фозекоша та його донь�
ки Наталії Гопа «Мукачівщи�
на: минуле і сьогодення. Ен�
циклопедія сіл району», яку
недавно випущено у ТОВ
«Видавничий Дім «Укрпол»
м. Стрий. Авторами викона�
но великий обсяг роботи з
використанням архівних ма�
теріалів, щоб відобразити
історію сіл Мукачівщини, по�
казати їхнє минуле і те�
перішнє. Практично, тільки
рівно 45 років тому в «Історії
міст і сіл УРСР. Закарпатська
область. Київ 1969» вперше
була спроба за роки радянської влади відобразити істо�
рію сіл Мукачівщини. Однак, не вдаючись до критики,
можу сказати, що тодішнє висвітлення історії наших сіл
носило не глибокий, чисто інформаційний характер, по
2�3 абзаци за село (а за окремі зовсім не було нічого
сказано), траплялися й перекручення історичної
дійсності, а в окремих випадках навіть поверхове висв�
ітлення подій.

Я більше тридцяти років працюю на Мукачівщині, тому
гортаючи сторінки книги знаходжу для себе в кожному
висвітленому авторами населеному пункті району цікаві
події з його історії, розповіді про відомих людей, які
залишили гідний слід в історії, чи про людей, яких знав
особисто, спілкувався з ними і спілкуюся зараз. Заслу�
га авторів і втому, що вони зуміли максимально повно
розкрити історію того чи іншого села, показати його
минулих і теперішніх творців.

Мене, як медика, звичайно, в першу чергу цікавили
питання розвитку на Закарпатті і, зокрема, на Мукачів�
щині, медицини. У згаданій книзі це питання відобра�
жено практично у більшій чи меншій мірі по кожному
селу. Крім того, згадано тих медиків, чия праця була
удостоєна високих урядових нагород.

Звичайно, історія сьогоднішнього дня завтра продов�
житься в нових історичних подіях та особистостях. Впев�
нений, що автори книги і надалі працюватимуть над
збором матеріалів, щоб з часом поповнити і перевида�
ти це унікальне для широкого кола читача на сьо�
годнішній день видання.

Хай щастить вам у цьому, шановні І.І. Фозекош та Н.І.
Гопа.

Юрій ГАБОРЕЦЬ, завідувач Макарівської
амбулаторії загальної практики сімейної

медицини, заслужений лікар України.

ÍÀ  ÒÀÊÈÕ  ÏÎÄÂÈÆÍÈÊÀÕ
ÒÐÈÌÀªÒÜÑß  ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ ÂÀÑÞÒÀ… Öå ³ì’ÿ çàâ-
æäè àñîö³þºòüñÿ ç íàä³éí³ñòþ, ìèëîñåðäÿì, òóðáîòîþ,
óâàãîþ, ïîñò³éí³ñòþ, ´ðóíòîâí³ñòþ… Çà ùî á íå áðàâñÿ
ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË, óñå â³í ðîáèòü ñî-
â³ñíî, ñóìë³ííî, âèñîêîïðîôåñ³éíî. À ä³àïàçîí éîãî ä³ÿëü-
íîñò³ âåëüìè øèðîêèé. Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ íå ïðîãîëî-
øóº ãó÷íèõ ñë³â, â³í ä³º, äîïîìàãàº óñ³ì õâîðèì, íåçàëåæ-
íî â³ä ñòàòê³â, â³ä ïîñàäè,  ÿêó âîíè çàéìàþòü ó ñóñï³ëüñòâ³.

Òîæ íèçüêèé óêë³í Âàì, øàíîâíèé þâ³ëÿðå. Çà âàøó
íåâòîìíó  òóðáîòó äî íàñ, ïàö³ºíò³â Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË,
çà Âàø íàòõíåííèé òðóä, çà Âàø ùîäåííèé ïîäâèã â ³ì’ÿ
çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ æèòåë³â ì³ñòà é ðàéîíó.

Áàæàºìî Âàì, äîðîãèé þâ³ëÿðå, äîáðî¿ æèòòºâî¿ åíåðã³¿,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ. ùèðîñò³ êîëåã, ìîëèìî Áîãà, ùîá äàâ
Âàì ñèëè íà çä³éñíåííÿ ³ ùîäåííèõ ðîáî÷èõ ñïðàâ, ³ íàéçà-
ïîâ³òí³øèõ ìð³é ³ ùîá Ãîñïîäü äàâ Âàì ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ
ë³ò!

Â³ä ³ìåí³ âñ³õ ïàö³ºíò³â Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË –
Ãàííà ÀËÌÀØ²É
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Íà ïðàêòèêå âñå ëþäè – àòåèñòû. (Ë. Ôåéåðáàõ).

РОЖДЕНИЕ
ГИМНА
В один из благословенных

сентябрьских вечеров 1862
года в Киеве, на улице Боль�
шой Васильковской, 122 (те�
перь новое строение под
№106), в доме купца Лазаре�
ва, где квартировал недавний
выпускник Петербургского
университета, активный учас�
тник “Київської громади” Па�
вел Чубинский, собралась
молодежная вечеринка. Кро�
ме “громадян”, были пригла�
шены несколько сербов�им�
мигрантов, родина которых
изнемогала под османским
игом. Они с большим чув�
ством исполнили песню, в
которой был такой припев:
“Серце бие и кров лие за свою
свободу”. По свидетельству
близких друзей Павла Чубин�
ского, песня глубоко взволно�
вала его. Он резко встал из�
за стола и вышел в свою ком�
нату. Вскоре вернулся озарен�
ный, с текстом песни “Ще не
вмерла України і слава, і
воля”. Здесь же под руковод�
ством Чубинского хор разу�
чил новую песню на мотив
сербского гимна. И она по�
шла в народ — нелегально,
конечно. Также нелегально,
при посредстве польского
революционера Павлина
Свенцицкого, стихотворение
попадает в Галичину и в 1863
году находит блестящее музы�
кальное воплощение в твор�
честве Михаила Вербицкого,
талантливого композитора,
автора многих музыкальных
произведений в разных жан�
рах — от полонезов и вальсов
до симфоний и хоровых ком�
позиций. Принято считать,
что “Ще не вмерла України”
впервые прозвучала 150 лет
назад — в 1864 году, а ее му�
зыкальный текст увидел свет
через год — во Львове, в пе�
сенном сборнике “Кобзар”.

“Украинская Марсельеза”
зашагала по городам и ве�
сям, претерпев жесточайшие
запреты и преследования как
при царизме, так и, особен�
но, в эпоху тоталитаризма.
Помнится частный случай. В
1989 году в журнале “Соціал�
істична культура”, который
тогда редактировал автор
этих строк, была помещена
обстоятельная статья о жиз�

К 175летию со дня рождения
и 130летию со дня кончины Павла
Платоновича Чубинского — выдающегося
этнографа и фольклориста, поэта и
общественного деятеля, автора
украинского национального гимна.

ни и творчестве П.Чубинско�
го, подготовленная Дмитри�
ем Чередниченко — поэтом,
известным исследователем
творческого наследия гени�
ального украинца. Однако
цензура категорически вос�
противилась публикации тек�
ста песни�гимна: “Нам ще
рано співати “Ще не вмерла
України”. Оказалось, не рано:
5 апреля 1991 года на торже�
ственном заседании Верхов�
ной Рады Украины впервые
официально звучал украинс�
кий национальный гимн в ис�
полнении Украинского народ�
ного хора им. Григория Ве�
ревки (аранжировка Анатолия
Авдиевского). И нацио�
нальный гимн стал государ�
ственным.

Но перед этим произошло
настоящее идеологическое
сражение, был объявлен кон�
курс на лучший текст государ�
ственного гимна. Было мно�
жество предложений, вплоть
до “оживления” приглаженно�
го гимна Украинской ССР..

Победил, однако, истори�
ческий текст Павла Чубинско�
го. Ведь другие народы бере�
гут свои национальные гимны
как зеницу ока: в них закоди�
рован национальный ген —
музыкальный и смысловой.
Англичане веками поют
“Боже, храни Королеву!” Дав�
но отгремели революцион�
ные бури 1792 года, а Фран�
ция поет “Марсельезу” Роже
де Лиля: “О, дети родины,
вперед!// Настал день нашей
славы;// На нас тиранов рать
идет,// Поднявши стяг крова�
вый!” Немцы провозглашают:
“Единство, право и свобода
для немецкого народа”. Бол�
гары воспевают вольности и
гордые Балканские горы.
Свободолюбивые венгры об�
ращаются к небу: “Одари, Гос�
подь, добром, нас, мадьяр,
всегда храни. И в сражении с
врагом венграм руку протя�
ни”.

В едином хоре с народами
Европы звучит и украинский
“славень”:

Душу й тіло ми положим
За нашу свободу
I покажем, що ми, браття,
Козацького роду.

“Наш гимн, — писала Окса�
на Забужко, — из той самой

эпохи Великого Славянского
Пробуждения, которое нача�
лось в Европе “весной наро�
дов” 1848 года, когда тронул�
ся лед империй, принима�
лись конституции, упраздня�
лось крепостничество.., ког�
да “західняк” М.Вербицкий
положил стихотворение
“східняка” П.Чубинского на
музыку, осуществив таким об�
разом символическое духов�
ное воссоединение насильно
разорванной между двумя
империями Украины...”

ТЕРНИИ ЖИЗНИ И
ЗАПОЗДАЛЫЕ ЛАВРЫ
СЛАВЫ

Я в світі щиро працював,
Я сіяв те, що Бог послав.

П.Чубинський

Нелегкие испытания при�
шлось пройти одному из ти�
танов “Второго украинского
Возрождения”.

Потомок украинского каза�
ка Ивана Чуба родился 27 ян�
варя 1839 года в местечке
Борисполе на Киевщине в не�
богатой дворян�
ской семье. Во�
лею судьбы ушел
из жизни за день
до своего 45�ле�
тия.

Учился во Вто�
рой киевской
гимназии, закон�
чил юридичес�
кий факультет
Петербургского
университета. В
1891 году вер�
нулся в Украину,
чтобы посвятить
ей “души пре�

красные порывы”.
Царская охранка, не без по�

мощи вездесущего племени
доносчиков, весьма скоро уз�
нала о его “хлопоманстве” и
“украинофильстве”, “хожде�
нии в народ” (вместе с Н.Лы�

сенко и М.Старицким), об ак�
тивном участии в жизни “Киї�
вської громади”, создании
воскресных школ для просто�
людинов. Сработал класси�
ческий сценарий: “выслать на
житьё в один из уездных го�
родов Архангельской губер�
нии под надзор полиции”. За
что? “1) за посещение моги�
лы Шевченко...

2) за пение возмутительных
песен...

3) за ношение малороссий�
ского костюма...” Припомни�
ли Чубинскому и его речь от
имени студенчества на похо�
ронах Т.Г.Шевченко, которую
полиция не дала произнести,
но она все равно вышла в свет
и ходила в списках: “Ще одна
втрата в Слов’янському світі,
ще одна могила на Слов’янсь%
кому кладовищі. Згас великий
поет, згасла людина, в якої не
було “зерна неправди за со%
бою”. Але не згубиться це
світло серед тіней...

Зрівняється його могила —
але його сумне існування,
його слова%сльози не заги%
нуть, і далекі нащадки скажуть
про нього: недаром він на світ
родився, свою Україну лю%
бив!”

В ссылке Чубинский развер�

нул бурную исследовательс�
кую деятельность, подгото�
вил программы  для этногра�
фии края, анализ состояния
народного просвещения,
статистический очерк “Каре�
лы”. Как член�сотрудник Рос�
сийского географического
общества, принимает учас�
тие в экспедициях по Архан�
гельской, Вологодской, Оло-�
нецкой, Костромской, Вятс�
кой, Пермской губерниях, об�
следует Печорский край. И
все это описывает в своих
статьях и очерках.

Павел Платонович был од�
ним из инициаторов празд�
нования в крае столетнего
юбилея М.Лосоносова. По�
везло России на украинского
ссыльного, который с гордо�
стью говорил: “Я работал на
Севере без устали и доказал
мою любовь к ... русскому на�
роду”. Недаром ведь великий
князь Алексей Александрович
подарил Чубинскому в благо�
дарность за его труды драго�
ценный перстень.

Через семь лет, при содей�
ствии П.Семенова�Тянь�Шан�
ского, Чубинский возвраща�
ется в Украину и “с Высочай�
шего соизволения” возглав�
ляет экспедиции в Юго�За�
падный край для этнографи�
ческо�статистических иссле�
дований. То, что еще недавно
приходилось делать тайно от
властей, теперь осуществля�
лось в открытую, официаль�
но. Были организованы три
поездки по Украине, Белорус�
сии и Бессарабии, за два года
собран огромный материал,
вошедший в семь томов (де�
вять книг) уникальных Трудов
этнографическо�статисти�
ческой энциклопедии в За�
падно�Русский край, снаря�
женной Императорским Рус�
ским Географическим обще�
ством”. Было записано около
четырех тысяч обрядовых пе�
сен, триста сказок, сделано
множество записей гово-�
ров, записок о характере за�
нятий и быте народа.

Каким   энергичным,    могу�
чим был этот человек!

Владимир БУРБАН
“МК” в Україні
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ÙÈÐÎ ÂÄß×Í²
Ç íàãîäè Äíÿ Âàøîãî  íà-

ðîäæåííÿ íàäñèëàºìî óêë³í-
íå â³òàííÿ äóæå ïîðÿäí³é, òóð-
áîòëèâ³é, ùèð³é â ïîìèñëàõ ³
ä³ëàõ ëþäèí³, êîëèøíüîìó
ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ìóêà÷åâà, à
ñüîãîäí³ äåïóòàòîâ³ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

Âàñèëåâ³
 Âàñèëüîâè÷ó
ÏÅÒÜÎÂÖ².

Âè, Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó, ñàìå òà îñîáèñò³ñòü, ÿêà
äîêàçàëà ñâî¿ìè âàãîìèìè ä³ëàìè, ÿê ëþáèòå Ìóêà-
÷åâî, ÿê ïî-ñèí³âñüêè  äîïîìàãàºòå  âåòåðàíàì Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ³íâàë³äàì, ä³òÿì… Âè òîé
ïîë³òèê, ÿêèé ïîñò³éíî â³äñòîþº ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ³íòå-
ðåñè íóæäåííèõ, ñàìå òà ÿñêðàâà îñîáèñò³ñòü, ÿêà íå
çàáóâàº ð³äíèé êðàé, ñâî¿õ êðàÿí, ÷èì âèêëèêàºòå
ãëèáîêó ñèìïàò³þ ³ çàñëóæåíó äî ñåáå øàíó é ïîâà-
ãó.  Ùèðî â³òàºìî Âàñ ç ³ìåíèíàìè é áàæàºìî ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà íàñíàãè, äîáðà,
ëþáîâ³ â³ä ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ, äîñòàòêó, áëàãîïîëó÷÷ÿ
òà ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ!

Â³ä ³ìåí³ âåòåðàí³â â³éíè – Îëåêñàíäð Ì²ØÈÍ,
ãîëîâà ðàäè Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà
³íâàë³ä³â â³éíè ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

ÄÀÐÓªÌÎ ÂÀÌ ÊÂ²ÒÈ
² ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÅÖÜ!

 Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àþòü ñâî¿ þâ³ëåéí³ Äí³
íàðîäæåííÿ

ÖÀÏÎÂÑÜÊÀ Ë³ë³ÿ Ñòåïàí³âíà
– êîíöåðòìåéñòåð,

×ÎÂÐ²É Ñîô³ÿ Þë³¿âíà
– ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ïåäàãîã³êè òà

ìåòîäèêè äîøê³ëüíî¿ òà ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè,
ÇÀÐÈÖÜÊÀ ²ðèíà Îìåëÿí³âíà
–  ñòàðøèé òîâàðîçíàâåöü óí³âåðñèòåòó,

ÐÎÊ²ÖÀÍ Ëþäìèëà Àíàòîë³¿âíà
–  ñòàðøèé ëàáîðàíò êàôåäðè êîíñòðóþâàííÿ

øâåéíèõ âèðîá³â òà ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.
Øàíîâí³ ³ìåíèííèö³!

Ïðèéì³òü íàø³ ùèð³ òà ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç ö³º¿ íàãî-
äè. Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ,
ëþáîâ³ â³ä ð³äíèõ òà áëèçüêèõ, äîáðà ³ äîñòàòêó, òâîð-
÷îãî íàòõíåííÿ ³ íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿.

Õàé Âàøà ÷óéí³ñòü, íåâòîìí³ñòü, âè-
ñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ³ áàæàííÿ òâî-
ðèòè äîáðî çàâæäè ñóïðîâîäæóþòü
Âàñ.

Ùåäðî¿ Âàì äîë³, íåçðàäëèâî¿ óäà÷³
òà Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ Âàì ³ Âàøèì
ñ³ì’ÿì íà ìíîã³¿ ë³òà!

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

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!
Â³äçíà÷èâ ñâ³é ïîëóäåíü â³êó ï³äïðèºìåöü, äåïóòàò

ì³ñüêî¿ ðàäè Ìóêà÷åâà
Âîëîäèìèð ²ëëºøîâè÷ ÊÓÍÀÊ.

Ì³ñüêà ðàäà Ìóêà÷åâà, âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ùèðî â³òà-
þòü þâ³ëÿðà ³ çè÷àòü éîìó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ íà ìíîãàÿ ³
áëàãàÿ ë³ò, óñï³õ³â ó á³çíåñ³, ðîäèííî¿ çëàãîäè, çä³éñíåí-
íÿ âñ³õ çàïîâ³òíèõ ìð³é ³ ïîáàæàíü, Áîæî¿ áëàãîäàò³!

ЧИ  БУВ  МІЙ  БАТЬКО
УЧАСНИКОМ  БОЙОВИХ  ДІЙ?

   У серпні 1968 року мого батька, офіцера запасу
призвали на військову службу і разом із частиною у
якій він служив у Мукачеві направили на територію Че/
хословаччини. Там він пробув більше трьох місяців, його
підрозділ охороняв великий військовий завод. Як виз/
начити, чи був батько учасником бойових дій?

Василь Білевський, житель Мукачева
   Шановний Іване Білей! Постановою Кабінету Міністрів

України від 13 січня 1995 року № 16 «Про застосування пун"
кту 2 статті 6 Закону України про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» затверджено Положення
про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення
учасників бойових дій ( далі – Положення) та встановлено,
що комісія створюється у міністерстві  та відомстві для
розгляду заяв громадян, які працювали на підприємствах,
в установах та організаціях відповідних міністерств і
відомств і були направлені ними на роботу за рішенням
Уряду колишнього Союзу РСР в держави, де в цей час ве"
лися бойові дії.

Відповідно до Положення комісія зобов’язана:
1. Приймати для розгляду заяви про визнання їх учасни"

ками бойових дій.
2. Інформувати заявника про прийняття заяви до розг"

ляду і дату засідання комісії.
3. Розглядати заяви громадян, що надійшли до комісії, у

тримісячний термін.
4. Видавати довідки за встановленим зразком.
Отже, шановний  заявнику, вам належить зібрати усі на"

лежні документи, що підтверджують перебування вашого
батька у 1968 році на території Чехословаччини у згадану
комісію і вам надійде відповідна довідка.

Владислав ОЛЕГАШ,
член Спілки адвокатів України

ÍÀØ² ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯

ДОСТАТНЬО ЗАЯВИ ТА ПАСПОРТА

Одному з батьків досить буде
принести копію паспорта та напи/
сати заяву довільної форми. Не по/
трібно збирати пакет різних доку/
ментів.

Правда, запевняють фахівці, через
те, що досі не внесені зміни до порядку
призначення цього виду соццопомоги,
заяви батьків, вочевидь, розглядати"
муть не впродовж 10 днів, а значно дов"
ше.

Пояснює процедуру Оксана Яковець,
заступник директора Департаменту
соціального захисту населення обл"
держадміністрації.

—  Нагадайте, у чому полягає
спрощення одноразової допомоги
при народженні дитини?

—  Спрощений механізм надання
допомоги при народженні дитини по"
лягає в тому, що один із батьків, за ви"
бором, звертається в управління соц"
захисту, подає заяву довільної форми
про призначення цього виду держдо"
помоги і копію документа, який по"

ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ З 2 ЛЮТОГО МОЖНА БУДЕ
ОТРИМАТИ ЗА СПРОЩЕНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ

свідчує його особу (паспорта).
Усі інші документи, необхідні для

призначення цього виду допомоги
відповідно до норм нині чинного зако"
нодавства, управління соцзахисту на"
селення має підготувати самостійно.

— А до 2 лютого батькам ще тре/
ба подавати масу довідок?

— На жаль, так.
— Усі заяви, згідно з нормами за/

конодавства, розглядають упро/
довж 10/денного терміну за умови
подання всіх документів. Чи

буде так із 2 лютого, у випадку з
отриманням одноразової допомо/
ги при народженні дитини?

— Дотепер ще не надходило жодних
змін до порядку призначення всіх видів
державної соціальної допомоги, зокре"
ма, й одноразової при народженні ди"
тини (цей порядок затвер-джений По"
становою Кабміну №1751 від 27 груд"
ня 2001 року (редакція 18 квітня 2013
року). Проте у Міністерстві соціальної
політики України опрацьовують ці
зміни і розписують порядок застосу"

вання спрощеного механізму надання
допомоги при народженні дитини. Тоб"
то управління соцзахисту повинні на"
лагодити оперативну співпрацю з
міграційною службою, з органами
РАЦСів, які реєструють факт народ"
ження дитини та надають відповідні
свідоцтва.

— А якщо обоє батьків звернуться
за допомогою і кошти нарахують
обом?

—  Якщо з’ясуємо, що обоє батьків
звернулися за допомогою при народ"
женні дитини й отримали її, тоді дове"
деться повернути зайві кошти на доб"
ровільних засадах або у судовому по"
рядку.

— Нагадайте розмір одноразової
допомоги при народженні дитини?

— До речі, розмір державної соціаль"
ної допомоги при народженні першої
дитини становить 30 960 гривень, дру"
гої дитини — 61 920, третьої і кожної
наступної — 123 840 гривень.

Богданна МАРТИНИК

3 ëþòîãî ñâ³é ÷óäîâèé  18-ð³÷íèé
þâ³ëåé â³äçíà÷àº íàøà ìèëà äî-
ðîãà äîíå÷êà,
Êàðîë³íêà ËÎÑÈÊ.
Ùèðî â³òàºìî òåáå, íàøà ÷à-

ð³âíà äîíå÷êî, ç òâî¿ì ÷óäî-
âèì ñâÿòîì.

Ïðèéìè â òàêèé äåíü íàø³
íàéùèð³ø³ ïîáàæàííÿ.
Ëþáà íàøà äîíå÷êî,

 ÿñêðàâå íàøå ñîíå÷êî,
Ëþáîâ áàòüê³âñüêà íàøà ³ íàä³ÿ
Õàé êâ³òóº òâîÿ äîëÿ

ó ðîêàõ ïðåêðàñíèõ
² çàâæäè äàðóº ðàä³ñòü ³ òåïëî,
Õàé ó êîæí³é äíèí³ ñâ³òèòü ñîíöå ÿñíî!
À Ãîñïîäü õàé äàðóº çäîðîâ’ÿ,
Òîá³, Êàðîë³íêà, íà ìíîã³¿, áëàã³¿ ë³òà…

Ëþáëÿ÷³ òåáå òàòî ,ìàìà, áðàòèêè, âóéêî
Âëàä³ê ³ Ë³ë³ÿ, áàáóñ³ Ãàííà òà Åòåëà, à òàêîæ

ä³äóñü Ìèêîëà ³ ïîäðóãà Êàð³íà.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
6 ëþòîãî ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåé-

íèé Äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð³âíà
æ³íêà, òâîð÷à îñîáèñò³ñòü –

ÇÀÐÈÖÜÊÀ
 ²ðèíà Îìåëÿí³âíà

– ñòàðøèé òîâàðîçíàâåöü Ìóêà÷³-
âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó.

Äîðîãà ³ìåíèííèöå! Ïðèéìè
íàø³ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç ö³º¿ íà-
ãîäè!

Çàõîïëþºìîñÿ òâîºþ ÷àð³âí³ñòþ, ãî-
òîâí³ñòþ çàâæäè âèñëóõàòè ³ äîïîìîã-
òè, òâîºþ  ùèðîþ ïîñì³øêîþ òà íåâè-
÷åðïíèì îïòèì³çìîì.

Áàæàºìî Òîá³ äîáðà, óñï³õ³â, ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ.

Íåõàé êîæåí äåíü Òâîãî æèòòÿ áóäå
ñâ³òëèì ³ ñîíÿ÷íèì, äàðóº ðàä³ñòü,
ïðèºìí³ íåñïîä³âàíêè ³ äóøåâíèé ñïîê³é.

Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè,
òâî¿ â³ðí³ äðóç³

Íàðåøò³ ³ ìè, ìóêà÷³âö³
ïîòèõåíüêó éäåìî äî öèâ³-
ë³çàö³¿. Ó êîæíîãî ñâ³é øëÿõ,
à îñü ó ªðì³ëè Êîñòü, öåé
øëÿõ ïðîõîäèòü ÷åðåç äîá-
ðî, òà ëþäÿí³ñòü.

Ùå íå òàê äàâíî ïî ì³ñòó
¿çäèëà âàíòàæ³âêà ç âåëè÷åç-
íîþ êë³òêîþ äëÿ ñîáàê.
Êîëè ç ìàøèíè âèõîäèëè
ðîá³òíèêè â ïîìàðàí÷åâèõ
æèëåòàõ, ñîáàêè âæå
âï³çíàâøè ¿õ, ³ç ïåðåëÿêîì
ðîçá³ãàëèñü ó ð³çí³ áîêè.
Ñêàâó÷àííÿ â³ä áîëþ òèõ,
ÿêèõ âîëî÷èëè äî ìàøèíè
ïðè äîïîìîç³ ïàëèö³ ç ñòà-
ëåâèì äðîòîì, âèäîâèùå íå
äíÿ ñëàáîäóõèõ. Ñîáàêè,
ÿêèõ íà î÷àõ ïåðåõîæèõ (³
ä³òåé òàêîæ), äðîòîì çàòÿãó-
âàëè â êë³òêó,â³äðàçó çàìîâ-
êàëè. Íàïåâíî â³ä÷óâøè,
ùî âîíè âæå ïðèðå÷åíí³.

Äèê³ñòü ïîðîäæóº äè-

ПРО ДОБРО – ДОБРИМ СЛОВОМ...
ê³ñòü. Ñåðåä îòî÷óþ÷èõ íàñ
ëþäåé çíàéøëèñü ³ ò³, ÿê³
âáèâàëè é îòðóþâàëè ñî-
áàê. ² æîäíîãî ðàçó öÿ ìà-
ëåíüêà æ³íî÷êà íå çàëèøà-
ëàñü îñòîðîíü ³ íå âòîìëþ-
âàëàñü äîâîäèòè, ùî öå íå
øëÿõ äî çìåíøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí.
Øëÿõ äî öèâ³ë³çîâàíîãî
ñóñï³ëüñòâà ïðîõîäèòü
ò³ëüêè ÷åðåç ïðèòóëêè äëÿ
ñîáàê òà ¿õ ñòåðèë³çàö³þ.

Ç’ÿâèëèñü íàðåøò³ ³ â íà-
øîìó ì³ñò³, ÿê ³ â áàãàòüîõ
ì³ñòàõ ªâðîïè, ñîáàêè ç
«ñåðåæêàìè» ó âóõàõ.Öå
âæå ñòåðèë³çîâàí³ òâàðèíè.
Æîâò³,ñèí³ ñåðåæêè, ïðè-
÷åïëåí³ äî âóõ ñîáàê,  íå
çàõèñò â³ä ëþäåé. Çâ³ñíî â³ä
áóçóâ³ðà íå çàõèñòèòü í³ùî.

Ì³ñüêà âëàäà Ìóêà÷åâà
ï³øëà øëÿõîì ãóìàííîãî
âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çìåí-

øåííÿ ê³ëüêîñò³ òâàðèí,
ï³øëà íà çóñòð³÷ ªðì³ë³ —
çàõèñíèö³ òçàðèí. Ì³ñòîì,
ïðèäáàíî àâòîìîá³ëü,
êë³òêè äëÿ òâàðèí. Íå çîñòà-
ëèñü â ñòîðîí³ ³ ìåöåíàòè.
Ó âàæê³ ìîìåíòè ç³ ñë³â
ªðì³ëè çàâæäè äîïîìàãà-
þòü êîðìîì äëÿ òâàðèí,
ãðîøèìà íà ñòåðèë³çàö³þ,
ñîëîìîþ íà óòåïëåííÿ
âîëüºð³â.

Ïðîöåñ â³äëîâó ñòàâ ãó-
ìàííèì, ìè áóëè ñâ³äêàìè,
ÿê ñîáàêó çàìàþþòü áëèæ-
÷å äî êë³òêè é ñåêóíäà – ñî-
áàêà â êë³òö³. Í³ ñêèãëåíü, í³
ñòðàæäàíü. Òà é ëþäè, çíà-
þ÷è, ùî  ç ñîáàêîþ í³÷îãî
çëîãî íå ñòàíåòüñÿ, íå
â³äìîâëÿþòü â äîïîìîç³. Íå
àãðåñèâí³ ñîáàêè ëþáè-
ìèö³ äâîðó, îï³ñëÿ ñòåðèë³-
çàö³¿ ïîâåðòàþòüñÿ íà ì³ñöå
â³äëîâó íà ðàä³ñòü íàì, íå-

áàéäóæèì îï³êóíàì òâà-
ðèí. Ìè ðàä³ ç òîãî, ùî òâà-
ðèíà çíîâó ç íàìè, é îáåð-
³ãàþ÷è íàøå ïîäâ³ð’ÿ, íå
áóäå á³ëüøå çáèðàòè ñîáà÷³
«âåñ³ëëÿ», ùî ïîäåêîëè íå-
ðâóº ñóñ³ä³â.

Âñ³ íå ìóñÿòü ëþáèòè
òâàðèí, àëå é íå çàëèøàéòå
â ñîá³ â³ä÷óòòÿ íåíàâèñò³.
Êîæåí â ñâîºìó ñåðö³ ìàº
ñâ³é ðîçä³ë ì³æ äîáðîì ³
÷ëîì. Ñîáàêà æèâà ³ñòîòà ³
òâîð³ííÿ áîæå, ÿê ³ âñå äîâ-
êîëà. Âîíà òàêîæ â³ä÷óâàº
ãîëîä ³ õîëîä, çðàäó ëþäåé,
ÿê³, ïîáàâèâøèñü âèêèäà-
þòü ¿¿ íà âóëèöþ.

Ï³äòðèìàºìî òèõ, õòî âçÿâ
îï³êó íàä áåçïðèòóëüíèìè
òâàðèíàìè, õî÷ äîáðèì
ñëîâàì...

Â. ÁÀÕÒ²ÍÀ â³ä
ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó

«Ðîñâèãîâî»

ÍÀ ÌÍÎÃ²¯ ² ÁËÀÃ²¯ Ë²ÒÀ!

Ç ðåäàêö³éíî¿ ïîøòè



ту. Проте це не крики душі, а радше роз�
мисли мудрої душі над моментами трив�
ку. Що відмірює і що наближає лік часу?
Що приходить на зміну буттю? Що за пе�
ревалом великого переходу? І що є міра
нашого часу у безмірі віків?
Промисел Твій, Боже, –

нам ремесло.
Мій на воді човен – твоє весло.

Невелика ця книжечка на подив містка
і повновага. В ній розкішно побутує і ко�
лористика Карпатського світу, і сила го�

лосу нашого Роду, і правда вічного
Закону, і «вічний двобій
Двох», «коли біль мов�
чить, коли щастя
дихає», і водограї
емоцій великого жіночо�
го серця. Серця, що до�
вірливо відкриває себе і
водночас ховається в за�
тінок тайни.

За прочитанням ніби
відлунює заклик Сково�
роди: «Очистімо душі від
сміття!» Й кортить дода�
ти: а слово – від полови.
Цей імператив, мабуть, і
вберігає поетичне письмо
Тетяни Рибар від фальши�
вої солодкавості та синте�
тичного штукарства, хоча
ліричних імпровізацій «в
дусі часу» вона не цураєть�
ся. Але то не ігри зі словом,

не дозвільні вправи з риторикою. Скорі�
ше це розсипи кристалів, які є кодом
краси опоетизованого світу. Вражає їх
метафорично�феєричне мерехтіння:
«вітер, як блудний син», «вечір крадеть�
ся Вараввою», «дощ молиться, мов
грішник», «день у вінчальному платті»,
«на хвості ранок тягне по снігу лис»,
«вечір важкий, як сповідь», «зима на ста�
левих милицях», «зернами зорі схо�
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Дмитро Кешеля: "Те, у що пе�
рестаєш вірити, назавжди зни�
кає..."

Дмитро Кешеля просто зобо�
в’язаний був перед своїми пред�
ками народитися на Закарпатті
десь на початку п’ятдесятих. І
мусив з’явитися у дуже соняч�
ному селі, де солярна енерге�
тика просто на очах обертаєть�
ся плодами. І саме тоді, коли
розлітаються на тріски великі
держави і ще пам’ятається го�
лод.

Бо хто б тоді замість нього
сказав: «У довгій і білій�білій до�
мотканій сорочці, з терновим
вінком на високому і ясному
чолі, твердою селянською хо�
дою йшов босоніж по ріллі Ве�
ликдень». І справа не тільки в
селянській символіці. А в тому,
чи відає він, письменник, що
творить? Навряд чи в когось
іншого із сучасників знайдеш
отакий могутній образ�прірву
між християнським і язичниць�
ким світами. І тому так прони�
зує це Кешелівське питання:
ступати по воді і ходити по землі.
Що трудніше дається?

І оце «Низьке небо» Дмитра
Кешелі – річ настільки сильна в
своїй простоті, що тільки знову

ТРЕБА УЯВИТИ СІЗІФА ЩАСЛИВИМ
ДМИТРО КЕШЕЛЯ ВВАЖАЄ – ТЕ, У ЩО ПЕРЕСТАЄШ ВІРИТИ, НАЗАВЖДИ ЗНИКАЄ...

ж таки ота селянська символі�
ка рятує від ірреальності. Бо
що, аби бути великим, треба
спуститися до прірви? Адже на
верховинах небо низьке. Це
«хемінгуеївська» притча, але не
про море, яке поглинає. А про
гори, в яких страшно рости вго�
ру.

І ще світ письменника — це
прекрасні притчі про пересту�
пи: між селом і містом, між чо�
ловіком і жінкою, між цим і по�
тойбічним. «Але, Господи, ти
подарував мені місто!» – по�
дітвацьки вражений його ма�
ленький персонаж. «Не поки�
дай, спаси мене, Маріє!» – кри�
чить цей хлопчик через півсто�
ліття. Але й місто, й жінку, і до�
рогих тобі людей треба трима�
ти в своїй уяві, доки живеш. Бо
«те, у що перестаєш вірити, на�
завжди зникає».

Десятки книг оповідань, по�
вістей, романів, а ще п’єс і сце�
наріїв художньо�документаль�
них фільмів… Що об’єднує цей
потужний творчий багаж? Сти�
хія народної мови! Так, саме у
творах Кешелі пізнаєш, що таке
пірнати в океан народної муд�
рості. Коли мова натикається
на камінь і перестрибує його.

Коли її замулюють у глині, а вона
від цього чистіша. І вона завжди
пробиває собі дорогу будь�де.

Письменницька праця – це
дуже часто стилізація. Знаки,
символи, родюча земля слов�
ників. А у Кешелі ці образи па�
рують просто із землі. І тому тут
«білі копиці, тихі і срібні, як
мандрівні діди�волохи».

А ще персонажі письменника
живуть тут і зараз. Не деклару�
ють якісь намагання, а намага�
ються їх втілювати. І взагалі
страшенно збиткуються над
усілякими там гаслами і полу�
м’яними маніфестами. Все це
для паркану, а не для людей. У
городі не посадиш, хіба в полі
загубиш. Це така собі «обще�
ственная мораль, яку гражда�
не даже перевиполнілі».

І про все це написано часто з
таким відчайдушним гумором,
котрий додає шаленої швид�
кості творам. Он тільки був в
середині книжки, а вже опинив�
ся на «околиці». А вже й сама
держава опинилася за готаром.
Тому й не хочеться говорити про
політичні реалії, яких безліч.
Адже всі вони подібні одна до
іншої: підкорення – вивищення,
герої – жертви.

А от герої Дмитра Кешелі це
зрозуміли раз і назавжди й на�
магаються жити не всередині
цих реалій, а всередині себе.
Бо хто�хто, а вони знають, що
історія жодного разу не сказа�
ла всієї правди вголос. Так, десь
у кулуарах, чому б і ні? А так щоб
одразу всім – не виходить. Бо
правда, вона деколи буває й
така: «Крізь загратовані віко�
нечка із «скотовозів» дивилися
люди�привиди: обличчя за�
рослі, брудні, худющі…».

Ну, й не можна не згадати
тріумф малого Митрика – пер�
сонажа багатьох Кешелевих
творів. Цей хлопчина, який за�
ново придумав колесо, і тому він
такий безстрашний. Бо його час

За особистий внесок у розвиток української літератури закарпатський письменник Дмит!
ро Кешеля нещодавно отримав найвищу нагороду Національної спілки письменників Украї!
ни — золоту медаль «Почесна відзнака». Ось уже понад чотири десятиліття оригінальна
творчість нашого земляка хоч і викликає завжди неоднозначні оцінки, але нікого не зали!
шає байдужим.

Письменник з онуком: “Щя ноша нелегка, але радісна...”

та простір нескінченні. Це йому
вдається будь�якої миті повер�
нути нас не так у світ дитинства,
як у ті щасливі хвилини, коли все
було прозорим. Коли гори не
застилали обрію, люди не зать�
марювали одне одного. В той
час, коли ми були щасливі і коли
«дорога несла нас легко».

«Треба уявити Сізіфа щасли�
вим», — як написав Альбер
Камю в рік народження закар�
патського хлопчика на землі, де
вдалося пити вино лише його
паризькому земляку Жерару
Депардьє...» – так сказав про
Кешелю його побратим Дмит�
ро Кремінь. Ну що до цього ще
додаш?

Мар’яна НЕЙМЕТІ

ÂÎÙÀÍ² ÏÎËÎÒÍÀ
ïòàõè ó íåá³ íà÷å õîðóãâè
ïðîöåñ³ÿ çèìîâà øàë ïðîùàííÿ
òóëèñü Âêðà¿íî ¿ì äî ãîëîâè
ÿê òóëèòüñÿ öåé ñí³ã

äî ò³ë âîùàíèõ

îãóäà ³ ñêîðáîòè â³ä óòðàò
ÿê â ãîðë³ ê³ñòêà ó êîñòðèùàõ ñâ³òó
ïàëàº ãí³â ³ ñòàëè á³ëÿ âðàò
ñëîâà îñòàíí³ ÿê õîëîäí³ ñêèòè

³ òèøà ¿õ íàä ãóðêîòîì çåìë³
³ ñëàâà ¿õ íàä óðâèùåì áåç÷åñòÿ
ñòèñêàþòü â ñåðö³ ìàòåð³ æàë³
ñòîÿòü ñèíè íà ÷àñó ïåðåõðåñò³

Òåòÿíà Ðèáàð
27.01.2014ðîêó

Ця книга про Час.
Про час – як вдих і видих. Час – як на�

ближення чогось і віддалення. Час, що
болить минулим і манить прийдешнім.
Час – як зморшки душі нашого досвіду.
Час – як правда, що помирає на хрес�
тах. Час – як душа, що шукає Слова й не
дає нам ні змаліти, ні перезріти. Час,
що переломлює покоління. Час, що по�
токи перетворює в глину, а спогади пе�
ремелює на горіхи. Час, що тече повз
нас просто в небо. Час, що робить кра�
сунь удовами, а чоловіків – повстанця�
ми. Час – як добрий каменяр, що ре�
тельно відбирає каміння, яке ми розки�
дали. Час, що ховає в трунах своє мли�
во. Час – як єдина монета життя.

Ні, час – це не секунди, це – секун�
дант на полі бою життя. А ще він схожий
на ловця. І ловить навіть тих, кого не в
змозі зловити світ. Ловить у тому числі й
словом. Як це успішно робить і мукачі�
вська Тетяна Рибар у новій поетичній
книжці «Дзигар», що вийшла недавно у
видавництві «Карпатська вежа».

Ця жінка прийшла до поетичного сло�
ва вже зрілою людиною. Без ювенально�
го псевдоромантизму, без оримованої
літературщини, без верескливої жіночої
екзальтації. Прийшла, щоб у слові роз�
чинити свої радощі й печалі, втіхи і болі,
щоб відкрити Поезію в собі, злитися з
нею майже на метафізичному рівні.

Емпіричний світ жіночої душі загадко�
вий, як Місяць. На ній вибиті криптогра�
ми малих і великих пророцтв. Тут і прав�
да про нашу «вистраждану вавилонську
націю», що опинилася «на переправі без
поводирів». І про місяці нашого посту�
пу, що «міряються кроками». І про наші
«сади, що вигоріли, як Троя». І про до�
рогоцінний «бісер, що розсипають сви�
ням». І про наші «могили, порослі мо�
хом і покинуті на Бога». Лише Він бачить
хворобливу оголеність наших душ і жагу

 Òðèìàº ÿíãîë á³ëó òèøó
«любити до німоти, до голосіння». І по�
магає нам – на ниві праці і на майданах
боротьби.

Й не дивно, що наспівна мелодика теп�
лих віршів стає рвано�тривожною, рит�
мічною, як кроки натовпу по бруківці.
Повір собі, як вірить небу птах,
Як вірить цій землі коріння роду,
Як брату брат, що кличеться

народом,
Як отченашу на своїх устах.

Книга пронизана енергією легкого
смутку і мудрості. Це
поезія «внутрішня», бо
тільки такою вона й по�
винна бути. Вона легка,
пругка й мінлива, як
ріка, що тече між бере�
гами очевидно і вимрі�
яного. Подекуди – як
пісня, коли одне сло�
во тягне за собою інші
не тільки змістом, але
й звуком.

Тополі мої, не
ростіть ви так швид!
ко,

Мій вік золотий
пощадіть.

Тетяна Рибар зану�
рює нас у барвистий
світ народних віру�
вань і звичаїв. Ру�
тинність і буденність
світобачення відступають перед чара�
ми слова. І тоді тихий провінційний
світик стає всесвітом дива: «голуби го�
лубляться під дзвони вечірньої меси»,
«будівлі сушать підмоклі фасади»,
«стоїть веселий журавель на борозні»,
«городи лежать писанками», «спокій
неспокоєм в кавові чашки розливаєть�
ся», «тепло, як мовчання, визріло в пло�
дах», «тримає янгол білу тишу» ...

Ця поезія відверта до глибини момен�

дять», «суничні очі полів», «заснула
квітка на стеблі», «зоряний іконостас»,
«небесний мармур», «ріка пересихає, як
горло серед ночі», «квіти ночі пахнуть так
розкуто»,  «маршрутні таксі, наче кло�
ни», «осінь хворіє на сухоти»… Цей діа�
мантовий ряд тягнеться зі строфи в
строфу, зі сторінки на сторінку. Він ство�
рює дух книги, її живлющу енергетику.

Чого б не торкалося перо авторки
«Дзигара», на все лягає сакральна тінь
Часу. Бо він назирці за нами невблаган�
но йде. Сам іде і нас запитує: камо гря�
деши?

І поки ми в дорозі, ми живі, а наші душі
невмирущі. І Слово не розчиняється в
часі. Як і справжній його творець�поет.
Той, що витягує рятівну «правду з най�
ліпших отрут».

     Мирослав ДОЧИНЕЦЬ,
письменник



1.Кривовяз Герієта Василівна –1939 р.н.
2.Сідун  Василь Васильович – 1940 р.н.
3.Салай Габріел Євгенійович – 1975 р.н.
4.Кабацій Павло Юрійович –1952 р.н.
5.Парисенкова Людмила Петрівна – 1946 р.н.
6.Елагін Анатолій Васильович – 1939 р.н.
7.Дудаш Габор Габорович – 1942 р.н.
8.Буслаєв Юрій Андрійович – 1936 р.н.
9.Лазарик Йосиф  Михайлович – 1993 р.н.
10.Немеш Марія Михайлівна – 1943 р.н.
11.Балог Юлій Юлійович – 2013 р.н.
12.Бакі Ганна Михайлівна – 1929 р.н.
13.Старовойтова Тетяна Андріївна – 1925 р.н.
14.Бондаренко Людмила Іванівна – 1951 р.н.
15.Шадюк Микола Васильович – 1949 р.н.
16.Гольдберг Ніна Миколаївна – 1926 р.н.
17.Януш Володимир Михайлович –1944 р.н.
18.Гліба Ганна Василівна – 1931 р.н.
19.Герц Світлана Дмитрівна – 1957 р.н.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

Êîãäà íàðîäíàÿ ñèëà áåðåò âåðõ, òîãäà íàñòóïàåò àíàðõèÿ. (Ô. Ëàìåííå).Êîãäà íàðîäíàÿ ñèëà áåðåò âåðõ, òîãäà íàñòóïàåò àíàðõèÿ. (Ô. Ëàìåííå).Êîãäà íàðîäíàÿ ñèëà áåðåò âåðõ, òîãäà íàñòóïàåò àíàðõèÿ. (Ô. Ëàìåííå).Êîãäà íàðîäíàÿ ñèëà áåðåò âåðõ, òîãäà íàñòóïàåò àíàðõèÿ. (Ô. Ëàìåííå).Êîãäà íàðîäíàÿ ñèëà áåðåò âåðõ, òîãäà íàñòóïàåò àíàðõèÿ. (Ô. Ëàìåííå). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 6 ëþòîãî 2014 ð.

¹ 5 (1007)¹ 5 (1007)¹ 5 (1007)¹ 5 (1007)¹ 5 (1007)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎ ÃÎÑÖÅÍÅ
æèòåëè Çàïîðîæüÿ
Èãîðü Áëþìåíòàëü è
Ðóñëàí Æèðîâ, êîòîðûå
â ñóäåáíûõ áàòàëèÿõ
äîøëè äî Âåðõîâíîãî
Ñóäà.

Íà äàííûé ìîìåíò â
Óêðàèíå çàðåãèñòðèðî-
âàíî óæå 10 ïàñïîðòîâ
ñòîèìîñòüþ 170 ãðèâåí,
îäíàêî âëàäåëüöû äîêó-
ìåíòîâ ïîêà åùå èõ íå
ïîëó÷èëè. «Âî âñåõ ïàñ-

ïîðòíûõ ñòîëàõ ñèòóà-
öèÿ îäèíàêîâàÿ: âàì âû-
äàþò êâèòàíöèè, íà êîòî-
ðûõ íàïèñàíû ðàñ÷åò-
íûå ñ÷åòà è ðåêâèçèòû
ðàçíûõ îðãàíèçàöèé.
Ñóììà îïëàòû ýòèõ êâè-
òàíöèé ñîñòàâëÿåò 500-
600 ãðèâåí. Õîòÿ íà ñà-
ìîì äåëå ýòè ïëàòåæè
íåîáÿçàòåëüíû», – ãîâî-
ðèò Ðóñëàí Æèðîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ãëàâíàÿ

ïðîáëåìà â òîì, ÷òî
ãðàæäàíàì ïðîñòî íå-
êîãäà âûÿñíÿòü, çà êàêèå
èìåííî óñëóãè îíè îïóñ-
òîøàþò ñâîè êîøåëüêè.
Âåäü, êàê ïðàâèëî, çàã-
ðàíïàñïîðò íà÷èíàþò
îôîðìëÿòü, êîãäà óæå
êóïëåíà ïóòåâêà.

Þðèñòû óòâåðæäàþò:
ðàäîâàòüñÿ ðàíî, ïî-
ñêîëüêó ðåøåíèå Âåð-
õîâíîãî Ñóäà ðàñïðîñò-

ðàíÿåòñÿ íå íà âñþ Óêðà-
èíó, à êàñàåòñÿ êîíêðåò-
íûõ ëþäåé.

«Ïîñòàíîâëåíèå èìååò
þðèäè÷åñêóþ ñèëó äëÿ
ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
åãî ïðèíÿëè. Íèæåñòîÿ-
ùèå ñóäû ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèÿ ñóäîì ïåðâîé
èíñòàíöèè, àïåëëÿöèîí-
íûì è Âûñøèì ñïåöèàëè-
çèðîâàííûì ñóäîì, áå-
çóñëîâíî, äîëæíû ïðèìå-

íÿòü ïîçèöèþ, êîòîðàÿ
èçëîæåíà â ðåøåíèè
âûñøåãî ñóäåáíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, – ýòî îäíî-
çíà÷íî. Íî â äàííûé
ìîìåíò îíî ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ òîëüêî íà èñòöîâ,
êîòîðûå îáðàòèëèñü, è
íà ìèãðàöèîííóþ ñëóæ-
áó – îáëàñòíîå îòäåëå-
íèå ìèãðàöèîííîé ñëóæ-
áû Çàïîðîæñêîé îáëàñ-
òè», – ãîâîðèò àäâîêàò
Àíäðåé Âåðáà.

Àíàñòàñèÿ
ÍÅÔÐÅÒÎÂÀ

Âåðõîâíûé Ñóä
îêîí÷àòåëüíî îïðå-
äåëèë ñòîèìîñòü çàã-
ðàíïàñïîðòà â 170
ãðèâåí. Ñîîòâåòñòâó-
þùèì ðåøåíèåì â äå-
êàáðå ïðîøëîãî ãîäà
ñóä ïîñëåäíåé èíñòàí-
öèè â Óêðàèíå ïîä-
òâåðäèë ïðàâîòó äâè-
æåíèÿ «Ñòîï áåñïðå-
äåëó â ïàñïîðòíûõ
ñòîëàõ»

Òàêîìó ïîñòàíîâëå-
íèþ ïîñîäåéñòâîâàëè

Колектив працівників Мукачівського дитбуC
динкуCінтернату висловлює глибоке співчуття
працівнику нашої установи Бакі Надії Михайлівні
з приводу передчасної смерті свекрухи –

БАКІ Ганни Михайлівни
Нехай земля буде пухом, царство їй небесне.

З повагою та глибоким співчуттям колектив
Мукачівського дитбудинку�інтернату.

КРИМІНАЛЬНА  ХРОНІКА

Передобідньої пори 27
січня в чергову частину
Мукачівського міськвід�
ділу міліції надійшло по�
відомлення про те, що в
приватному будинку на
вул.Грушевського в Мука�
чеві виявлено труп чолов�
іка.

На місце пригоди прибу�
ла слідчо�оперативна гру�
па, з Ужгорода прибув за�
ступник  начальника
УМВС області полковник
Михайло Немеш.

Потерпілим виявився

Ó ÌÓÊÀ×ÅÂ² Â ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÁÓÄÈÍÊÓ ÇÀÑÒÐÅËÈËÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÖß
44�літній громадянин Ро�
сійської федерації К.,
який останнім часом про�
живав у Мукачеві й зай�
мався тут бізнесом. Зас�
трелили чоловіка в будин�
ку, який він винаймав. Ек�
сперти виявили на тілі
вбитого два вогнепальні
поранення в область го�
лови й живота.

На момент вбивства ра�
зом із батьком у сусідній
кімнаті будинку перебува�
ла його 5�літня донька. За
попередніми даними, до

будинку зайшли невідомі,
після чого було здійснено
два постріли. Ймовірно,
вбивство трапилось ще
напередодні, тобто 26
січня, у період з 14.30 до
15.30 годин.

Відомості про дану
подію внесені до Єдиного
реєстру досудових розс�
лідувань за ознаками ч.1
ст.115 Кримінального ко�
дексу України «Умисне
вбивство».

Наразі правоохоронці
відпрацьовують всі мож�

ливі версії вбивства. Ра�
зом  з тим звертаються до
всіх можливих свідків
даної події: кому відома
будь�яка інформація
щодо вчиненого злочину,
просимо негайно зверта�
тися до міліції за адресою:
м.Мукачево, вул.Я.Муд�
рого,8 або за тел.2�23�33,
«102». Дякуємо за взає�
морозуміння!

Наталія МАШІКО,
Мукачівський МВ

УМВС

27 січня 1945 року Червона  Армія
звільнила найбільший нацистськй
табір смерті  Освенцім (Аушвіц). Влас�
не тому Генеральна Асамблея Гене�
ральної Ради Організації Об’єданих
Націй 1 листопада 2005 року ухвалила
резолюцію, відповідно до якої день 27
січня щорічно відзначається як Міжна�
родний день пам’яті жертв Голокосту.

Закарпатське невеличке місто Мука�
чево у роки Другої світової війни не
стало ареною жорстоких кровопролит�
них боїв ні з самого початку війни, ні
під час її завершення. Та не дивлячись
на це  війна стала  трагедією не тільки
для наших земляків�мукачівців, які
змушені були брати участь у бойових
діях і полягли на дорогах війни. Вона
стала великою трагедією для мирних
городян єврейської національності,
яких за людиноненависницьким нака�
зом тоталітарного фашистського режи�
му   у травні 1944 року було відправле�
но до тогочасного пекла на землі – та�
бору смерті Освенцім.

28 тисяч 584 городян та мешканців
навколишніх сіл зазнали нелюдських
знущань та горя.  Вони були знищені
не тому, що зі зброєю в руках воювали
проти ворога, а тільки тому, що були
євреями.

Про страждання цих людей нагадує
скромний пам’ятник, який встановле�
но на старому єврейському кладовищі
та гіркі повні трагізму слова викарбу�

Ó Ìóêà÷åâ³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü æåðòâ Ãîëîêîñòó
вані на ньому: «Чоловікам, жінкам, ста�
рим та дітям, які були жорстоко вбиті в
часи фашистської окупації тільки тому,
що були євреями».

� Минулого року я була в Ізраїлі і зу�
стріла колишню мукачівку, яка пережи�
ла Голокост. Вона передавала щирі сло�
ва вдячності мукачівцям. які в жахливі
часи не боялися надавати допомогу
тим, хто знаходився в гетто, – розпов�
іла присутнім голова ветеранської
організації Алла Агафонова, відзна�
чивши, що і сьогоднішня подія по�
трібна не мертвим, вона потрібна жи�
вим.

Алла Михайлівна мовила слова вдяч�
ності  міському голові Золтану Ленд’є�
лу за те, що завжди знаходить
підтримку та порозумінні міської вла�
ди, згадала дуже теплими словами
Почесного громадянина міста, народ�
ного депутата України Віктора Балогу.
Власне він, за її словами, першим в
Україні почав повертати колишні сина�
ги  єврейській громаді. А це як зазна�
чив  міський голова, приміщення ко�
лишнього військкомату, колишні скла�
ди прикордонників. Тож, не так просто
давалися ці рішення, спрямовані на
відновлення історичної та й просто
людської справедливості.

 Мукачівський міський голова Зол�
тан Ленд’л різко засудив геноцид
єврейського народу у роки війни, под�
ілився своїми спогадами та пережи�

ваннями, коли дізнався  ще в дитинстві
від батьків та сусідів про ці жахіття.
Пам’ять про загиблих завжди буде з
нами і постійно нагадуватиме про те,
що всі ми люди, до якої національності
та релігійної конфесії не належали б.
Ми повинні знаходити в собі мужність
допомагати один одному у важку хви�
лину, підкреслив він.

Золтан Золтанович з тривогою  зга�
дав і про нинішні важкі часи, які пере�
живає наша країна та український на�
род  Він висловив переконання, що і
влада і опозиція повинні зробити все
для того, щоб не проливалася кров,
щоб рішення, які будуть прийняті  були
в інтересах народу.

Сумні слова про тих, хто загинув у
роки Голокосту, про те, що потрібно не
тільки говорити, але й діяти для спас�
іння людей, � мовили голова Мукачі�
вської іудейської релігійної  громади
Абрагаам Лейбович та головний ра�
бин Закарпаття Менехем Мендель
Вілгелм.

Про спасіння,  мир, злагоду та пам’�
ять про тих, кого вже немає з нами
молилися присутні, які зібралися  цьо�
го сумного дня біля старого єврейсь�
кого кладовища у Мукачеві.

Іван ЛЕНДЬЄЛ, начальник
відділу з питань внутрішньої політи�
ки Мукачівського міськвиконкому

Для газети «Мукачево»
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Àëüäî Í³êîëàé “Íåìíîãî íåæíîñòè”

У НАС В ГОСТЯХ—
ХУСТСЬКI ХУДОЖНИКИ

У вiвторок  в мiськiй картиннiй галереї  вiдкрилася
виставка образотворчих робiт хустських художникiв.
Шiсть  майстрiв пензля, членiв творчого об’єднання
“Митець Верховини” з Хуста  Сергiй Галай, Орест
Цюпко, Iван Дем’ян, Вiктор Чепинець, Михайло Петер
та  Олександр Певсе подарували мукачiвцям мож�
ливiсть познайомитися з своїм творчим доробком. Хто
вже встиг оглянути експозицiю, щиро вiдзначають:
враження — чудове!

Виставка працюватиме впродовж двох тижнiв.
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Ñóììà áåçäàðíîñòåé ðàâíà íóëþ. (Â Ëóêüÿíîâ).

У перший день люто�
го теплі сонячні промені
«запрошували» і супро�
воджували мукачівців і
гостей міста до Мукачі�
вського Державного
обласного російського
драматичного театру на
ювілейний творчий
вечір члена Національ�
ної Ліги українських
композиторів, заслуже�
ного діяча естрадного
мистецтва України,
композитора, поета,
співака ІГОРЯ  БІЛИКА.

Чимала відстань між Льво�
вом і Мукачевом, поважний
вік стали на заваді присут�
ності на святі матері компо�
зитора. Саме найдорожчій і
найріднішій людині присвя�
тив цей вечір композитор�
ювіляр. Як співається у
нашій спільній пісні:

Найперші квіти для матусі,
частинка сонця і тепла.
Співають очі і сміються,
щаслива мама, мов весна.
І по весняному було тепло

у залі, попри лютневий хо�
лод, всім шанувальникам
творчості Ігоря Білика. Кож�
на пісня чи поезія, що звуча�
ли зі сцени, супроводжува�

Õàé íå çìîâêà äóäà âåðáîâà
(äî òâîð÷îãî âå÷îðà ²ÃÎÐß Á²ËÈÊÀ)

лися тривалими оплесками
присутніх . Серед них були
не тільки його рідні і друзі,
колеги. На свято приїхали
гості з Києва і Ужгорода,
Львова і Нетішина, Іршави і
навіть із Москви. Вихід на
сцену кожного виконавця
викликав багато емоцій у
глядачів. Майстерне вико�
нання і змістовність творів
додавали присутнім тепло�
ти, легкості на серці, розсі�
вали відчуття  часу (вечір
тривав ні мало, ні багато –
три години). Вітали ювіля�
ра, виконуючи його пісні,
Народний артист України
Мар’ян Шуневич зі Львова,
Заслужений артист України

Олександр Садварій з Ужго�
рода, Лауреати Всеукраїнсь�
ких та Міжнародних кон�
курсів: Юлія Плаксіна, Кате�
рина Могилевець, Мартіна
Кельман, Владислав Голова�
нов, Вероніка Мешко, Яна
Островка, Ірина  Колесник,
Яна Сікомас, Яна Решко, Ми�
рослава Саморига, Аліна
Поляк, Катерина Трачук, Діа�
на Дзунда, Анастасія Сніца�
ренко, а також вокальна сту�
дія «Вернісаж» м. Нетішин:
Анастасія Супрун, Марія Го�
ловачук, Дарина Бродська,
Анастасія Завадська, керів�
ник О.Дячина, хор учнів мо�
лодших класів Ужгородської
ДМШ ім. П.І.Чайковського,

керівник В. Зеліна, Народ�
ний фольклорний колектив
«Руснаки» МБК, керівник –
заслужений працівник куль�
тури України Н.Мальчиць�
кий, хореографічні колекти�
ви: ДШМ №1 ім. С.Мартона,
керівник Н.Шляхта, Е.Вась�
ко, ДШМ №2, керівник О. Су�
сол, Народний хореографі�
чний колектив «Сучасник»
МБК, керівники – заслуже�
ний працівник культури Ук�
раїни О. Яцканич та Н.Сере�
да. Вітали ювіляра   наймо�
лодші його вихованці Олек�
сандра Ціва та Вікторія
Кривляк. Виступ Заслужено�
го діяча мистецв України,
поета�пісняра Степана Галя�

ЗАРПЛАТИ І ПЕНСІЇ
ПО�НОВОМУ

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ, А З НИМ
ПЕНСІЇ І СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ

ЗРОСТУТЬ У ЛИПНІ ТА ЖОВТНІ

Îïóáë³êîâàíî çàêîí ïðî äåðæàâíèé áþäæåò
íà 2014 ð³ê. Ùî ðåàëüíî â³í äàñòü êîæíîìó
óêðà¿íöåâ³?

—  Íàðàç³ ùå íåìàº äîäàòê³â äî áþäæåòó, äå
áóëè á âèêëàäåí³ âñ³ öèôðè, — êàæå Â³êòîð Ìà-
çÿð÷óê, åêñïåðò Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ïåðñïåê-
òèâíèõ äîñë³äæåíü. — Îñòàòî÷íî â³äîìî ëèøå ÷à-
ñòèíó ç íèõ. Òàê, ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì çðîñòå
ëèøå äâ³÷³ íà ð³ê — ó ëèïí³ òà æîâòí³. ßêùî çàðàç
â³í ñòàíîâèòü 1176 ãðèâåíü, òî ç 1 ëèïíÿ —1207, ç
1 æîâòíÿ — 1256 ãðèâåíü. Òîáòî, ÿêùî ïîð³â-íÿ-
òè ç ìèíóëèì ðîêîì, ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì
çá³ëüøèòüñÿ íà 80 ãðèâåíü.

— ßêîþ áóäå ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà?
— Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³ ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè. Ç

1 ëèïíÿ âîíà ñòàíîâèòèìå 1250 ãðèâåíü, ç 1 æîâ-
òíÿ — 1301. Òîáòî, ÿêùî òîð³ê ì³í³ìàëüíà çàðï-
ëàòà çðîñëà íà 74 ãðèâí³, òî öüîãîð³÷ — íà 83.

— ×è â³ä÷óþòü öå ï³äâèùåííÿ áþäæåòíè-
êè?

—  Ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà çðîñòå íà 8,2%
çà ð³ê, — äîäàº Îëåêñàíäð Îõð³ìåíêî, ïðåçèäåíò
Óêðà¿íñüêîãî àíàë³òè÷íîãî öåíòðó. — Òîìó ïîñà-
äîâèé îêëàä ïðàö³âíèêà ïåðøîãî òàðèôíîãî ðîç-
ðÿäó ªäèíî¿ òàðèôíî¿ ñ³òêè çðîñòå çà ð³ê íà 18,2%.
Íàïðèêëàä, çàðïëàòà â÷èòåëÿ ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ ç
1678 ãðèâåíü çá³ëüøèòüñÿ äî 1980, ë³êàðÿ-õ³ðóð-
ãà — ç 2062 ãðèâåíü äî 2432, äîöåíòà — ç 2914
ãðèâåíü äî 3437. Öå — áþäæåòíà ñôåðà. Ùîäî
âñ³º¿ åêîíîì³êè, òî º ïðîãíîç, ùî ñåðåäíÿ çàðîá³-
òíà ïëàòà ïî Óêðà¿í³ íà ê³íåöü 2014 ðîêó ñòàíîâè-
òèìå 3800 ãðèâåíü.

— Ùî áóäå ç ãðèâíåþ?
— ¯é âèä³ëèëè âàëþòíèé êîðèäîð ó ìåæàõ 8,2—

8,5 ãðèâí³. Ïðèò³ì ñåðåäí³é êóðñ çà ð³ê ìàº ñòàíî-
âèòè 8,3 ãðèâí³.

Ñâ³òëàíà ÎË²ÉÍÈÊ

В рамках проведення
тижня правових знань в
м.Мукачеві працівники
сектору кримінальної
міліції  у справах дітей
провели лекцію�бесіду зі
старшокласниками на�
вчальних закладів міста.
Одна з таких зустрічей
відбулася днями у загаль�
ноосвітній школі №1.

Зростання рівня злочин�
ності серед неповнолітніх є
однією з болючих проблем
нашого суспільства. Право�
порушення, вчинені підлітка�
ми, нині становлять вагомий
відсоток від загальної
кількості злодіянь, зни�
жується і вік неповнолітніх
правопорушників, зростає
кількість тяжких злочинів

ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍÖ² Ï²Ä ×ÀÑ ÇÓÑÒÐ²×² Ç² ØÊÎËßÐÀÌÈ,
ÐÎÇÏÎÂ²ËÈ ÏÐÎ  Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÍÅÏÎÂÍÎË²ÒÍ²Õ

серед цієї вікової категорії.
На черговій зустрічі з

дітьми правоохоронці секто�
ру кримінальної міліції у
справах  дітей  Юрій Муха та
Марина Ільтьо провели ро�
з’яснювально�профілактич�
ну бесіду щодо вчинення
правопорушень у підлітково�
му середовищі, а особливо
крадіжок серед школярів. Та�

кож працівники  міліції роз�
повіли учням про криміналь�
ну, адміністративну та цив�
ільно�правову відпові�
дальність неповнолітніх, про
негативні наслідки вживан�
ня алкоголю, наркотиків та
тютюнопаління.

Мукачівські правоохоронці
навели приклади затриман�
ня осіб за незаконне збері�

гання та збут наркотичних
засобів. Учні  в  свою чергу
«засипали» міліціонерів пи�
таннями. Їх цікавило все: яка
відповідальність настає за
зберігання та збут нарко�
тиків, як лікують наркозалеж�
них осіб, як правоохоронці
знаходять крадені речі, куди
і як звертатись у разі краді�
жки чи пограбування? На всі
питання правоохоронці нада�
ли ґрунтовні відповіді.

Наприкінці зустрічі учні та
педагоги подякували праці�
вникам міліції за цікаву
пізнавальну лекцію і побажа�
ли бачити їх у якості своїх го�
стей і надалі.

Наталія МАШІКО,
Мукачівський МВ УМВС

барди неодноразово прири�
вався оплесками глядачів.
Степан Петрович дотепно
жартував, читаючи свої
вірші і заспівав іменинникові
пісню. На святі звучали пісні
на вірші як і самого компо�
зитора, так і багатьох поетів:
Т.Зелінської, Л. Бєгун, В. По�
пелюшки, В. Дворніченка,
автора цих рядків та інших.
Синівська любов до матері
передана автором навіть і в
самих назвах творів, що ув�
ійшли до нової збірки пісень
«БІЛИЙ ПТАХ», презентова�
ної на ювілейному Творчому
Вечорі: «Квіти для матусі»,
«Люба ненька», «Сива зозу�
ленька», «Материнська ко�

лискова», «Мамина зоря».
Майстерне виконання бага�
тьох пісень (а на святі про�
звучало більше тридцяти)
зворушило до сліз  матерів
присутніх у залі і не тільки їх.

Ігор Білик опирається у
своїй творчості до народних
джерел. Свідченням цього є
і сама назва творчого вечо�
ра – «ДУДА ВЕРБОВА». Ком�
позитор шанує традиції
своїх предків, пам’ятаючи
про своє коріння. Звучала на
святі дуда вербова, як один
із символів народної пісні.
Звучала і звучатиме завтра і
потому, бо МАЕСТРО віддає
багато сил і енергії, щоб
витвір мистецький доторк�
нувся душі людської як най�
глибше! Бо з дитинства йому
звучить голос дідової со�
пілки, живе у серці невми�
руще – народна пісня.

На ювілейному вечорі ви�
нуватця торжества тепло
привітали з 50�річчям і вру�
чили Почесні грамоти
міський голова Мукачева
З.З. Лендєл, начальник обл�
відділу культури Ю.Ф. Глеба,
голова обласної профспілки
працівників культури Н.М.
Товтин.

Богдан СЛИВЧУК,
м. Мукачево

Взятися до цього листа мене змусив  те�
лефонний дзвiнок з Димитрова на
Донеччинi. Справа  в тому, що чоловiк мiй
родом з Донеччини. У 1972�му роцi пiсля
закiнчення iнституту приїхав працювати у
Рахiв.  Спочатку певний час щоразу, вихо�
дячи з дому, обов’язково  клав до кишенi
ножа. Хоча за характером — дуже
спокiйний i сумирний. Пояснював свою
звичку просто: то на всякий випадок —  для
самооборони. Поки я над ним не стала
смiхуватися: “Чоловiче, переконайся —  у
нас з ножем нiхто не ходить, у нас дуже
мирнi люди i дуже доброзичлива
обстановка.I коли  чоловік сам переконав�
ся у тому,  викинув нiж. Навiть по цьому мож�
на було судити, яка кримiногенна атмос�
фера панувала на той час, а це було 70�тi
роки, —  в Донбасi. Але це зовсiм не узагаль�
нюї висновок, що Донеччина, як дехто нинi
любить говорити,— бандитський край.

Коли ми одружилися, мiй свекор i свекру�
ха нiколи не дiлили  онукiв на “схiднякiв” i
“западенцiв”.  Я  — мати двох синiв. Мого
батька хлопцi не пам’ятають, бо вiн дуже
рано помер, коли старшому синовi було

Позицiя

 ВСI МИ  — ДIТИ НЕНЬКИ�УКРАЇНИ
всього три рочки. Зате вони  з теплою лю�
бов’ю i великою повагою згадують “дедуш�
ку Петю” з Донбасу, а вiн  весь час  старався
до кожного нашого приїзду виростити у
себе на городi для нас найкращi кавуни та
найсолодшi динi. Менi не раз випадало
бути перекладачем  мiж дiдусем i онуками,
бо дiти говорили по�закарпатськи. Але
дiдусь Петро нiколи не робив рiзницi мiж
онуками росiйськомовними i закарпатця�
ми.

Пiсля смертi чоловiкових батькiв, ми все
рiдше стали навiдуватися до донецької
рiднi . I ось у минулому роцi чоловiк поїхав
провiдати батькiвськi могили i пiсля трива�
лої перерви просто не узнав Донбасу—
настiльки разючою стала  рiзниця  мiж
бiдними i багатими.

Я не кажу, що  у нас, в Закарпаттi,  немає
п’яниць i наркоманiв, та у Донбасi  це над�
звичайно болюча соцiальна хвороба.

Я мати двох синiв, але, зважаючи на
полiтичну ситуацiю, яку ми нинi переживає�
мо в Українi,  я не хочу, щоб мої сини  йшли
зi зброєю в руках на братiв�схiднякiв. Люди,
схаменiться! Не озлобляйтеся один на од�

ного, впрягайте  розум i засуковуйте рука�
ви —   берiться за  економiку. У мене вини�
кає запитання: звiдки у бiднiй Українi так
багато мiльярдерiв? I риба, як кажiть, гниє
з голови. I якщо президент країни не знає,
звiдки  у  його синiв  статки виросли  у сотнi
i тисячi разiв? Невже нi в кого бiльше  немає
таких розумних  дiтей?   Пани�олігархи, ус�
мирніть свої непомiрнi  апетити. Бо постає
логiчне запитання:  чому  у пана Стельма�
ха пенсiя 140  тисяч  гривень,  невже вiн внiс
у економiку країни бiльше, нiж сто
iнженерiв? Звертаюся й до “беркутiвцiв”:
кожного з вас також  народила i виплекала
мати. Але не для того, щоб  ви  зброю на�
правили проти своїх спiввiтчизникiв. Ви ж
приймали присягу на захист  народу краї�
ни, а не на захист одного клану.   Досить
кровi, треба зупинитися i об’єднати всi зу�
силля для вiдбудови нашої рiдної України,
для нашої спiльної заможностi. Адже всi  ми
— дiти однiєї неньки�Вiтчизни.

М.МАСЕЙКО, пенсiонерка, ветеран
працi, колишня працiвниця заводу

“Мукачiвприлад”.



продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову.
Довідки тел.: 095�840�40�13.

     Продається недобудований  2�по�
верховий будинок (156 кв. м) у смт.
Кольчино по вул. Шелестівській. Із зе�
мельною ділянкою 20 сотин, виноград�
ник, сад. Стартова ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     На околиці Мукачева(3 км.)  в Ст.
Давидкові, у  500 метрах від траси
Київ�Чоп  2 спарених ділянки (20 со�
тин). Одна ділянка  забудована, дру�
га – для перспективного будівницт�
ва. У будинку – 3 окремі кімнати, дві
кухні, ванна, комора, веранда,
підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад,
ловгош, виноградник. Ціна – догові�
рна.

Зверт. 050 17 17 572.

     Продається 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  (неда�
леко 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.
     Продається земельна дiлянка

пiд забудову 16 сотин у Iванiвцях.
Тел: 050�6948211.

     Продається магазин на авто�
станції. Тел. 095 347 3121
     Продам торгову точку на ринку

“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий бізне.
тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне приміщен�

ня  до 25 кв.м. площею з ремонтом.
Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерційну

діяльність 22 кв. м на вул. Яр Мудро�
го,15�6.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мукачеві

на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщення під

склад 100 кв.м по вул. Крилова, 15�А,
біля елеватора.

Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  торго�

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

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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ñò.

  Êîìåðö³ÿ
     Продается  1�кімн. квартира в цег�

ляній пятиповерхівці по вул. Окружній,
2. У квартирі – паркет, пластикові
вікна, засклена лоджія, усі комунальні
зручності. тел. 050 294 82 83 (Міша).
     Продается 2�х комнатная кварти�

ра в 4�х квартирном кирпичном доме
по ул. 26 октября. Застекленный бал�
кон, подвал, место для гаража.

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

Руська  на 4�му поверсі 5�ти поврехо�
вого будинку, 41 кв. м., два балкони,
нове планування, вставлені вікна,
двері, нова електропроводка.  Тел.:
066 024 25 24. (15 тис. у.о.).

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

Зверт.  0663800128.

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

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

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

     Продається 2�кімн . кварти�
ра  (62 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.

Т. 095�4604332, 0954751346.

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

Звертатися 0501719817.

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

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

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

з євроремонтом у Росвиговi на бу�
динок у межах мiста. Зверт. 095�44�
64�988.
     Продається будинок цегляний у два

поверхи (80 вiдсоткiв готовностi) на
центарльнiй вулицi  с.Iванiвцi (5 км вiд
Мукачева). Цiна за домовленiстю.

Тел. 099�7323657.
     Продається особняк у центральній

частині м. Свалява – двоповерховий
спарений будинок  на два входи (за�
гальна площа 270 кв.м., житлова�128
кв.м., 2 холи, літня кухня, 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 кух�
ня, господарськi прибудови, 5 сотин
землi. Цiна по домовленостi. Зверта�
тися: 099�3094492.

     Продається будинок на вул.
Ів. Франка пл. 100 кв. м.,   6 сотин
землі. Ціна за домовленістю.
Тел. 0955128177

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

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

     Продам, або здам у найм
умебльований будинок в с. Клю�
чарки сімейній парі на договірних
умовах. Звертатися 050�
2733765.

     В селі Обава на центральній вулиці

  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

Здам в оренду на вул. Яр.
Мудрого (ближче до центру
міста) офісне приміщення 45
кв. м. на другому поверсі 2
кабінети з  кондиціонерами
та коморка (придатне під
будь�який  вид діяльності) за
ціною 2000 грн. на місяць.
Тел. 0663858222

     Продається б/у письмен�
ный стол. Тел.: 2�23�14.

     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.: 066 822 70 07.
     Продається колючий дріт 3

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

  Êóïëþ

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 пре�
делами села Коропец., 2 км до
г.Мукачева. 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 на тривалий строк
3�кімнатна квартира  (умебльована з
побутовою  технікою) на Першотрав�
невій набережній.

Зверт. 0661253955.
     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. 066 532 74 79.

     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 стіл�тумба, газо�

вий конвектор ,сервіз столовий,
сервіз чайний, масляний обігрівач
1 КВт. Тел.: 066 176 63 70.

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 ГОЛОВНИЙ

БУХГАЛТЕР З ДОСВІДОМ
РОБОТИ.

Тел.:050 5048634

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)

 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).

     Продається корова “кар�
патська бура” тільна 3�ма те�
лятами (молочна) та теличка
1�річна, тільна.

Тел.: 050 211 65 66

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

БАРМЕНИ
 ТА ОФІЦІАНТИ

Тел.: 095 145 43 16



Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999996 ëþòîãî  2014 ð.

5 (1007)5 (1007)5 (1007)5 (1007)5 (1007)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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:

�водiй автомашини "КАМАЗ", "МАЗ�МАН" категорiя
� C, Е.

�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,
кранiв);

�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення
або ПТУ);

�формувальники  залiзобетонних виробiв;
�рамник (пилорами Р�63);
�рамник стрiчковоє пили;
�електрогазозварник  ручного зварювання;
�машинiст  козлового, мостового, баштового кранiв;
�стропальник (посвiдчення);
�iнженер виробничо�планового вiддiлу (освiта – вища,

стаж роботи).Квалiфiкацiя за дипломом – iнженер�тех�
нолог, iнженер�будiвельник);

�iнженер�технолог дервеообробної дiльницi (освiта
вища, стаж роботи); квалiфiкацiя за дипломом – iнженер
лiсового господарства);

�головний бухгалтер, бухгалтер (освiта – вища, стаж
роботи), квалiфiкацiя  за дипломом – бухгалтерський
облiк, програма � 1с).

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

завод ЗБВіК біля переїзду.

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ!
Відповідно до наказів ДСА України від 31.05.2013 №72, 73 в місце6

вих  судах загальної юрисдикції запроваджено  надсилання судових
повісток     у вигляді SMS6повідомлень.

Дані нововведення покликані автоматизувати процес інформування учасників про�
цесу про час і місце розгляду справи, забезпечити надсилання судових повісток та
повідомлень безпосередньо на мобільний телефон учасника судового провадження.

Для отримання тексту судової повістки в електронній формі за допомогою SMS6повідомлення
учаснику судового процесу потрібно подати до суду заявку на отримання повістки в електронній
формі за допомогою SMS6повідомлення.

Судова повістка в електронному вигляді буде надсилатися учаснику судового процесу, який
подав відповідну заяву до суду, на його номер мобільного телефону, вказаний в такій заяві.

Оформити заяву або отримати консультації з приводу використання послуги SMS6повідом6
лень ви можете отримати протягом робочого часу в канцелярії суду, або на веб6сайті Мукачівсько6
го міськрайонного суду Закакарпатської області за адресою:http://mkm.zk.court.gov.ua

Пропонуємо всім  учасникам судового процесу приєднатися до зручного, оперативного та доступного
способу отримання судових повісток.

 З повагою  М.ПРОДАН, керівник апарату

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

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втраченi  Посвiдчення  ветерана  органiв внутрiшнiх справ
(серiя Я № 677661 вiд 13 березня 2003 р; Посвiдчення  ветера�
на вiйни�iнвалiда (серiя Б № 227875 вiд 3 вересня 1997 р.
     Посвiдчення  учасника лiквiдацiї  наслiдкiв аварiї на ЧАЕС

(серiя А №  052992 вiд 7 липня 1992 р.), виданi на iм’я Герц Iван
Iванович, вважати недiйсними.
     Втрачений  паспорт гр. Ураїни ВР 045370, виданий

Мукачiвським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi  6 ли�
стопада 2002 року на iм’я Карабелеш Олена Iванiвна, вважати
недiйсним.

ПРОСИМО ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ
водiйськi права на iм’я Гудачек Святослав

Юрiйович  та техпаспорт  на авто Geely за
номерним знаком  АО 5667 АI.

Тел. 05062238891



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³” îáë³êîâóº Âàø³ âèêëèêè: êîæåí äåñÿòèé – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!!!. Òåë.: , 5-33-33.
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Íàøè ãëàçà àë÷óò áîëüøåãî, ÷åì ìîæåò âìåñòèòü æåëóäîê. (Ì. Ìîíòåíü).Íàøè ãëàçà àë÷óò áîëüøåãî, ÷åì ìîæåò âìåñòèòü æåëóäîê. (Ì. Ìîíòåíü).Íàøè ãëàçà àë÷óò áîëüøåãî, ÷åì ìîæåò âìåñòèòü æåëóäîê. (Ì. Ìîíòåíü).Íàøè ãëàçà àë÷óò áîëüøåãî, ÷åì ìîæåò âìåñòèòü æåëóäîê. (Ì. Ìîíòåíü).Íàøè ãëàçà àë÷óò áîëüøåãî, ÷åì ìîæåò âìåñòèòü æåëóäîê. (Ì. Ìîíòåíü).

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 10 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
10.00 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ñóïåð-
êîìá³íàö³ÿ. Øâèäê³ñíèé ñïóñê
(æ³í.). 11.45, 14.15 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Øîðò-òðåê (÷îë., æ³í.).
12.55 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ñóïåð-
êîìá³íàö³ÿ. Ñëàëîì (æ³í.).
15.10, 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.20 Ïðàâî íà çà-
õèñò. 15.40 Â³êíî â Àìåðèêó.
16.10 Ñâ³òëî. 16.35 Àãðî-News.
16.55 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Á³àò-
ëîí. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ
(÷îë., 12,5 êì). 18.00
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ñàííèé ñïîðò
(æ³í.). 18.50 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò (÷îë., 500
ì). 19.55 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Ôð³ñòàéë. Ìîãóë (÷îë.). 21.00,
05.30 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.25 Îë³ìï³éñüêà
ñòóä³ÿ. Ï³äñóìêè äíÿ. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.20
Îë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ñóïåð-
êîìá³íàö³ÿ. Ñëàëîì. Æ³íêè.
00.40 Íà ñëóõó. 01.00 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè

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,
23.30, 04.10 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05, 17.10
Ò/ñ "Àñ³" (1). 10.10 Ò/ñ "Ëàäî-
ãà". 14.10, 00.40 Õ/ô "Åê³ïàæ"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15 Õ/ô "Ïåíåëîïà". 22.15,
04.25 "Ãðîø³". 23.45 Ò/ñ "Êàñë"
(2). 02.40 Õ/ô "Õàé ãîâîðÿòü"
(1)

IÍÒÅÐ
06.10 Ò/ñ "Îäíó òåáå êîõàþ".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Õ/ô "Ùî
ïðèõîâóº êîõàííÿ". 11.05, 12.25
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³-
äîì Êàíåâñüêèì". 13.20 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.50 "Æäè ìåíÿ". 18.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 03.20 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Ñèëüí³øå
äîë³". 22.25, 03.50 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 13". 01.20 Ò/
ñ "Ñâîÿ ïðàâäà 2". 01.55 Õ/ô
"Îäåðæèìà"

 ICTV
06.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 07.40 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.10
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
11.10, 13.00 Ò/ñ "Ë³ñíèê".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "×óæèé
ðàéîí". 22.40, 03.40 Ñâîáîäà
ñëîâà. 00.45 Õ/ô "Áàáëî" (2).
02.20 Ïðî-Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05, 07.15 "Îë³ìï³éñü-
êèé ðàíîê íà Ïåðøîìó". 07.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.40
"Æèòè çäîðîâî!". 09.40, 13.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷".  10.15
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.45
"Ìîäíèé âèðîê". 11.50 "Ñë³ä".
12.25 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
13.00 "×àñ îá³äàòè!" .  14.15
"Âîíè òà ìè". 15.10 "Ó íàø
÷àñ".  16.00 Âå÷³ðí³  íîâèíè.
16.40, 02.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³-
ìà". 17.50 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!". 19.00 "×àñ". 19.30 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.35 Ò/ñ "Äî-
ïèòëèâà Âàðâàðà".  22.40
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.25 "Îëå-
íà ßêîâëåâà. ²íòåðËåíî÷êà".
00.30 Õ/ô "Áåðåæ³òü æ³íîê".

ÑÒÁ
04.55 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïðîêëÿòà
ïîïåëþøêà". 05.40 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Øëþáí³ ðåêîðäñìåíè".
06.35, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 10.05 Õ/ô "Æ³íî-
÷à ³íòó¿ö³ÿ"(1). 12.20, 20.05,
23.35 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 13.20 "ÌàñòåðØåô".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
21.00 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1).
22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 5".
00.30 "Îäèí çà âñ³õ". 01.40 Õ/
ô "Ñìåðòü øïèãóíàì. Êðèì"(1).
03.25 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.20, 05.25 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàò-
ðóëü 2" (1). 07.00, 09.00, 17.00,
19.00 Ïîä³¿. 07.10 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10 Õ/ô "Ì³é êîõà-
íèé ãåí³é" (1). 13.00, 17.25,
22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 15.00 Ò/ñ

"ÎÑÀ" (1). 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.20
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Ãîðþíîâ" (1). 22.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Õ/ô "Ìóì³ÿ.
Ãðîáíèöÿ ³ìïåðàòîðà äðàêîí³â"
(2). 01.30 Ïðîô³ëàêòèêà!!!

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.20
Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàíòè
í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðàëàø. 09.55,
00.30 Îäíà çà âñ³õ. 12.20 Ò/ñ
"Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
15.00 Ò/ñ "Äºòêà" (1). 16.55 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 17.50 Â³ä ïàöàí-
êè äî ïàíÿíêè. 19.00 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
21.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
22.00 6 êàäð³â. 23.20 Äóðíºâ+1.
23.55 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
01.00 Ïðîô³ëàêòèêà

 «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 - Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 12.25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Äîê/c.
14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
c. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16.40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15
- Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ". 19.25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà .
20.00 - Õ/ô. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21.55 - " Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.15, 06.55 Kids Time. 06.15,
13.10 Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
06.40, 13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".
07.00, 07.35 Ï³äéîì. 07.30,
19.55, 01.15 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ
"Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
08.50, 17.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 15.00 Õ/ô "Òàòóñ³ áåç
øê³äëèâèõ çâè÷îê". 18.00, 22.25
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.00, 01.10
Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!. 20.00
Ðåâ³çîð-2. 23.30 Õ/ô "Âåñ³ëüí³
â³éíè". 01.20 Õ/ô "Öÿ-äóðíà-
ëþáîâ" (2). 03.05 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 03.10, 03.40 Çîíà
íî÷³. 03.15 Çèìà íàä³¿. 03.45
Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàðòèíè

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 11 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 09.00, 21.00, 05.30 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.30 Îêîëèöÿ. 10.00 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 11.00 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 12.10,
21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Êîíò-
ðîëüíà ðîáîòà. 12.45
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ôð³ñòàéë.
Ñëîóïñòàéë (æ³í.). 13.55
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæí³ ãîíêè.
Ñïðèíò (æ³í., ÷îë.). 16.00
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Êîâçàíÿðñü-
êèé ñïîðò (æ³í., 500 ì). 16.55
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Á³àòëîí. Ãîí-
êà ïåðåñë³äóâàííÿ (æ³í, 10 êì).
17.50, 19.55 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Ïàðè, êîðîò-
êà ïðîãðàìà. 18.20 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Ñàííèé ñïîðò (æ³í.). 20.30
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ñíîóáîðäèíã.
Õàôïàéï. Ô³íàë (÷îë.). 21.25
Îë³ìï³éñüêà ñòóä³ÿ. Ï³äñóìêè
äíÿ. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00 Ï³äñóìêè. 23.20
Îë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè. Á³àò-
ëîí. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ.
Æ³íêè. 00.40 Íà ñëóõó. 01.00 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. 02.20 Íåõàé Âàì áóäå
êîëüîðîâî!

  Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.40, 05.00 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1).
10.50, 20.15 Õ/ô "Ïåíåëîïà".
12.40, 13.40, 00.50, 01.40 Ò/ñ
"Next-3" (1). 14.40 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.40 Ò/ñ "Ñâà-
òè - 3" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 22.15, 04.00 Ðåàë³ò³-øîó
"Ñ³ì'ÿ". 23.55 Ò/ñ "Êàñë" (2).
02.30 Õ/ô "Õàé ãîâîðÿòü" (1)

IÍÒÅÐ
05.30, 22.25, 04.25 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 13". 06.15,

20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î".
21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/
ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15,
13.10 Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
06.35, 13.35 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".
07.00, 07.35 Ï³äéîì. 07.30,
19.55, 01.05 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ
"Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
08.55, 17.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.45, 16.15 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè". 15.20 Ò/ñ "Äðóç³".
18.00, 20.15 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
19.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 19.20
Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ".
22.40 Õ/ô "Ö-äóðí-ëþáîâ" (2).
01.10 Õ/ô "Âåñ³ëëÿ ìîãî êðà-
ùîãî äðóãà" (2). 03.05, 04.00
Çîíà íî÷³. 03.10 Äðàé Õìàðà
îñòàíí³ ñòîð³íêè. 03.40 Ñîí
Àë³íè Êîñòîìàðîâî¿
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11.25 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæ-
íå äâîáîðñòâî. Çàë³êîâà ñåð³ÿ.
12.35, 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.50
Íàø ñïîðò. Äî 20-ð³÷÷ÿ îë³ìï-
³éñüêîãî äåáþòó Óêðà¿íè. 13.55
Ðîÿëü â êóùàõ. 14.30 Áëèæ÷å äî
íàðîäó. 15.10, 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15 "Ñåêðå-
òè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ.
15.55 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæíå
äâîáîðñòâî. Ëèæí³ ïåðåãîíè.
16.45 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Êîâçà-
íÿðñüêèé ñïîðò (÷îë., 1000 ì).
17.45 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ñàííèé
ñïîðò (÷îë.). 18.40 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Ïàðè, äî-
â³ëüíà ïðîãðàìà. 21.25 Îë³ìï-
³éñüêà ñòóä³ÿ. Ï³äñóìêè äíÿ.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
22.55 Ìåãàëîò. 23.00 Ï³äñóì-
êè. 23.20 Îë³ìï³éñüê³ çèìîâ³
³ãðè. Ô³ãóðíå êàòàííÿ. Ïàðè.
Äîâ³ëüíà ïðîãðàìà. 00.40 Íà
ñëóõó. 01.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.20 Ä/
ô "Òðèï³ëëÿ. Çàáóòà öèâ³ë³çà-
ö³ÿ Ñòàðî¿ ªâðîïè"

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.45, 02.35 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1).
10.40, 20.15 Õ/ô "Ïåíåëîïà".
12.35, 13.35, 00.55, 01.45 Ò/ñ
"Next-3" (1). 14.35, 04.25
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.40 Ò/ñ "Ñâàòè - 3" (1). 16.45,
04.00 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.15
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3". 00.00,
03.20 Ò/ñ "Êàñë" (2)

IÍÒÅÐ
05.30, 22.25, 04.15 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 13". 06.15,
19.05 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,
20.30 Ò/ñ "Ñèëüí³øå äîë³".
11.05, 12.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/
ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 13".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 01.20
Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà 2". 02.05 Õ/ô
"Äâà äí³ â äîëèí³". 03.45 Ò/ñ
"Ïîäðîáèö³"

 ICTV
06.55, 16.50 Ò/ñ "Ë³òºéíèé, 4".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.45 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 14.05, 20.05 Ò/ñ "×óæèé
ðàéîí". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
22.40 Õ/ô "Ó ïåêë³" (2). 00.40
Õ/ô "Â îáëîç³-2. Òåðèòîð³ÿ
òåìðÿâè" (2). 02.15 Ò/ñ "Äîñ-
òàâèòè çà áóäü-ÿêó ö³íó". 03.45
Ò/ñ "Ñïîãàäè ïðî ìèíóëå".
04.25 Êðèì³íàëüíèé îáëîì

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05, 07.15 "Îë³ìï³éñü-
êèé ðàíîê íà Ïåðøîìó". 07.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.40
"Æèòè çäîðîâî!". 09.40, 13.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 10.15 "Êîí-
òðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.45 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.50 "Ñë³ä". 12.25
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.00
"×àñ îá³äàòè!". 14.15 "Âîíè òà
ìè". 15.10 "Ó íàø ÷àñ". 16.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.15 "Åíöèê-
ëîïåä³ÿ çèìîâî¿ Îë³ìï³àäè".
16.50, 02.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".

19.05 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, 20.30 Ò/ñ "Ñèëüí³øå
äîë³". 11.05, 12.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.05 Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà
- 13". 18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 20.00, 03.55 "Ïîä-
ðîáèö³". 01.20 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâ-
äà 2". 01.55 Õ/ô "Ïëîòü â³ä
ïëîò³"

 ICTV
06.55, 16.50 Ò/ñ "Ë³òºéíèé, 4".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.45 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 14.05, 20.05 Ò/ñ "×óæèé
ðàéîí". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
22.40 Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ. Îñ-
òàíí³é ðàóíä" (2). 01.05 Õ/ô
"Á³é ç ò³ííþ. Ðåâàíø" (2). 03.15
Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ" (2)

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05, 07.15 "Îë³ìï³éñü-
êèé ðàíîê íà Ïåðøîìó". 07.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.40
"Æèòè çäîðîâî!". 09.40, 13.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 10.15 "Êîí-
òðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.45 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.50 "Ñë³ä". 12.30
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.00
"×àñ îá³äàòè!". 14.15 "Âîíè òà
ìè". 15.10 "Ó íàø ÷àñ". 16.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.30 "Åíöèê-
ëîïåä³ÿ çèìîâî¿ Îë³ìï³àäè".
16.45, 02.45 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".
17.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.45 Ò/ñ "Äîïèòëèâà
Âàðâàðà". 22.50 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.25 "Ñàì³ - ñàì³!".
00.20 Õ/ô "Òåàòð".

ÑÒÁ
05.15 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîëþâàí-
íÿ íà â³äüîì". 06.00, 15.55 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.40, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³
âä³âö³". 10.15 Õ/ô "Ìîñêîâñüê³
ñóò³íêè"(1). 12.10, 20.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 13.05 "ÌàñòåðØåô". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Õ/
ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1). 22.25 "Êî-
õàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 00.15
Õ/ô "Ñìåðòü øïèãóíàì.
Êðèì"(1). 01.15 Í³÷íèé åô³ð.
01.55 Ê³íåöü åô³ðó.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 2"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Ïîä³¿. 07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
09.10, 13.50, 17.25, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Ãî-
ðþíîâ" (1). 11.50 Ò/ñ "Êàòÿ.
Ïðîäîâæåííÿ" (1). 15.00 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (1). 16.00, 04.10 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
19.20, 04.55 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 22.00, 03.40 Ïîä³¿
äíÿ. 23.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (2). 00.20
Ò/ñ "Êîíòðãðà" (2). 02.00 Õ/ô
"Ìóì³ÿ. Ãðîáíèöÿ ³ìïåðàòîðà
äðàêîí³â" (2). 05.35 Ñð³áíèé
àïåëüñèí

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàí-
òè í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðàëàø.
09.55 Êðà¿íà Ó. 12.20 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 15.00
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 16.00 Ò/ñ
"Äºòêà" (1). 16.55, 20.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ" (1). 17.50 Â³ä ïàöàíêè
äî ïàíÿíêè. 19.00 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 21.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³"
(2). 22.00 6 êàäð³â. 23.30 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.30 Îäíà
çà âñ³õ. 01.20 Ò/ñ "Çàêðèòà øêî-
ëà" (2). 02.05 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 03.35 Ç íî÷³ äî
ðàíêó

  «Ì-ñòóä³î»
9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 10:55 -  "Ñïîðò
×àñ" (ïîâòîð). 11.05- Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 11:50 - Äîê/c. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
"Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/c. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/c. 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà.

17.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.35 Ò/ñ "Äîïèòëèâà
Âàðâàðà". 22.40 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.25 "Îëåêñàíäð Æó-
ëèí. Ñò³éêèé îëîâ'ÿíèé ñîëäà-
òèê". 00.30 Õ/ô "Áóìáàðàø"

ÑÒÁ
05.05 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 12.00 Õ/
ô "Ñàìîãîíùèêè"(1). 12.15,
20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 13.15 "ÌàñòåðØåô".
15.55 "Âñå áóäå äîáðå!". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
21.00 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1).
22.25 "Õàòà íà òàòà". 00.20 Õ/
ô "Ñìåðòü øïèãóíàì. Êðèì"(1).
03.10 Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.25 Ò/ñ "Äîðîæí³é

ïàòðóëü 2" (1). 07.00, 09.00,
17.00, 19.00 Ïîä³¿. 07.10 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 13.50,
17.25, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ãîðþíîâ" (1).
11.50 Ò/ñ "Êàòÿ. Ïðîäîâæåííÿ"
(1). 15.00 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1). 16.00,
04.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/
ñ "Ñàøêà" (1). 19.20, 04.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
22.00, 03.30 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20
Ò/ñ "ÎÑÀ" (2). 00.20 Ò/ñ "Êîí-
òðãðà" (2). 02.00 Õ/ô "Âàæêà
ì³øåíü" (2)

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàí-
òè í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðàëàø.
09.55, 00.30 Îäíà çà âñ³õ. 12.20
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
15.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 16.00
Ò/ñ "Äºòêà" (1). 17.10, 20.00 Ò/
ñ "Êóõíÿ" (1). 18.05 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 21.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
22.00 6 êàäð³â. 23.30 Ò/ñ "Ñåêñ
³ ì³ñòî" (2). 01.20 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 02.05 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
03.35 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
11:50 - Äîê/c. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/c. 14:00
-  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/c. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
c. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 19:25 -  "Ñïîðò
×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
"Ìàºø ïðàâî". 20.45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 19.55, 00.55 Ïîãîäà.
08.00 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ
Çàéöåâî¿". 08.55, 17.10 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 09.45 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.15 Ò/ñ
"Äðóç³". 16.10 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 18.00, 20.15 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 19.00, 00.50 Ðåïîðòåð.
19.20 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 22.40 Õ/ô "Âåñ³ëëÿ ìîãî
êðàùîãî äðóãà" (2). 00.55 Õ/ô
"Ëþáîâ ç ïîâ³äîìëåííÿì". 02.45
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.50,
04.05 Çîíà íî÷³. 02.55 ×åìï³-
îí ÷åìï³îí³â. 03.05 Ä³àëîãè Â.
Ñ³ëüâåñòðîâ
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11.25 Îë³ìï³éñüê³  ³ ãðè.
Ôð³ñòàéë. Ñëîóïñòàéë (÷îë.).
12.50 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæí³
ãîíêè. (æ³í. ,  10 êì).  13.40
Îë³ìï³éñüê³  ³ ãðè. Øîðò-òðåê
(÷îë., æ³í.). 14.40 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 15.10, 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò.  Àãðîñåêòîð. 15.20
Êíèãà.ua. 15.55 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Á³àòëîí. ²íäèâ³äóàëüíà
ãîíêà (÷îë, 20 êì).  18.15
Îë³ìï³éñüê³  ³ ãðè.  Ñàííèé
ñïîðò. Åñòàôåòà. 19.40
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ô³ãóðíå êà-

òàííÿ. ×îëîâ³êè, êîðîòêà ïðî-
ãðàìà. 22.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
22.05 Îë³ìï³éñüêà ñòóä³ÿ.
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Ï³äñóì-
êè. 23.20 Îë³ìï³éñüê³ çèìîâ³
³ãðè. Ñàííèé ñïîðò. Åñòàôå-
òà.. 00.40 Íà ñëóõó. 01.00 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. 02.20 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ"

     Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.35 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05, 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 10.50,
20.15 Õ/ô "Ïåíåëîïà". 12.40,
13.40, 14.40, 00.45, 01.35,
02.25 Ò/ñ "Next-3" (1). 15.40 Ò/
ñ "Ñâàòè - 3" (1). 16.45, 04.00
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.15, 04.25
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿. Ñåêòà".
23.50, 03.15 Ò/ñ "Êàñë" (2)

IÍÒÅÐ
05.30, 22.25, 04.15 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 13". 06.15,
19.05 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,
20.30 Ò/ñ "Ñèëüí³øå äîë³".
11.05, 12.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/
ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 13".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 01.20
Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà 2". 02.00 Õ/ô
"Ñâÿòèé" (2). 03.45 Ò/ñ "Ïîäðî-
áèö³"

 ICTV
06.55, 16.50 Ò/ñ "Ë³òºéíèé, 4".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.45 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 14.05, 20.05 Ò/ñ "×óæèé
ðàéîí". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
22.40 Õ/ô "Ø³ñòü êóëü" (2).
00.50 Õ/ô "Ó ïåêë³" (2). 02.25
Ò/ñ "Äîñòàâèòè çà áóäü-ÿêó
ö³íó". 03.10 Ò/ñ "Ñïîãàäè ïðî
ìèíóëå". 03.50 Ïðîâîêàòîð

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05, 07.15 "Îë³ìï³éñü-
êèé ðàíîê íà Ïåðøîìó". 07.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.40
"Æèòè çäîðîâî!". 09.40, 13.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 10.15 "Êîí-
òðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.45 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.50 "Ñë³ä". 12.25
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.00
"×àñ îá³äàòè!". 14.15 "Âîíè òà
ìè". 15.10 "Ó íàø ÷àñ". 16.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.15 "Åíöèê-
ëîïåä³ÿ çèìîâî¿ Îë³ìï³àäè".
16.50, 02.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".
17.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.45 Ò/ñ "Äîïèòëèâà
Âàðâàðà". 22.50 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.30 "Ïðîòè íî÷³". 00.25
Õ/ô "Ñìåðòü ï³ä â³òðèëàìè"

ÑÒÁ
05.05 "×óæ³ ïîìèëêè. ßê âèæè-
òè í³÷íîìó ìåòåëèêó". 05.50
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Çàì³æ çà ³íîçåì-
öÿ". 06.35, 15.55 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.00 "Êî-
õàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
11.50, 20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 12.50 "Ìàñòåð-
Øåô". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 21.00 Õ/ô "Ï³çíº êàÿò-
òÿ"(1). 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ñïîòâîðåí³ ïëàñòèêîþ". 23.25
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Êðàñà íà ê³í÷è-
êó ñêàëüïåëÿ". 00.10 Õ/ô
"Ñìåðòü øïèãóíàì. Êðèì"(1).
02.15 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 2"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Ïîä³¿. 07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
09.10, 13.50, 17.25, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Ãî-
ðþíîâ" (1). 11.50 Ò/ñ "Êàòÿ.
Ïðîäîâæåííÿ" (1). 15.00 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (1). 16.00, 04.10 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
19.20, 04.55 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 22.00, 03.40 Ïîä³¿
äíÿ. 23.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (2). 00.20
Ò/ñ "Êîíòðãðà" (2). 02.00 Ò/ñ
"Êàìåëîò" (2). 05.35 Ñð³áíèé
àïåëüñèí

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 12.00 - Äîê/c. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ì/ô. 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/c. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/c. 17.50
- Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 - "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35

- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà
çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 -
"Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 21:55 - "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15,
13.10 Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
06.35, 13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".
07.00, 07.35 Ï³äéîì. 07.30,
19.55, 01.10 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ
"Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
08.55, 17.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.45, 18.00, 20.15
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 15.25 Ò/ñ
"Äðóç³". 16.10 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 19.00, 01.05 Ðåïîðòåð.
19.20 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 22.40 Õ/ô "Äåíü ñâÿòî-
ãî Âàëåíòèíà" (2). 01.10 Õ/ô
"Ïîêî¿âêà ç Ìàíõåòòåíà".
03.05, 04.00, 05.10 Çîíà íî÷³.
03.10 Çàãóáëåíèé ðàé. 04.05
Ï³ä çíàêîì á³äè. 04.45 Ïòàõè
ãí³çäà Ìàð³¿

ÑÓÁÎÒÀ, 15 ËÞÒÎÃÎ
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09.05 Àðì³ÿ. 09.10 Ïðàâîñëàâ-
íèé â³ñíèê. 09.40 Ãîëîâíèé àð-
ãóìåíò. 10.00 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ñóïåð-
ã³ãàíò (æ³í.). 11.50 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Ëèæí³ ãîíêè. Åñòàôåòà
(æ³í., 4õ5 êì). 13.35 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Øîðò-òðåê (÷îë.,æ³í.).
15.05 Óêðà¿íñüêèé àêöåíò.
15.35 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?. 16.35
Áåç öåíçóðè. 17.00 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Êîâçàíÿðñüêèé ñïîðò
(÷îë., 1500 ì). 18.15
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ñêåëåòîí
(÷îë.). 19.25 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Ñòðèáêè íà ëèæàõ ç òðàìïë³íà
(÷îë.). 21.00, 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Îë³ìï³éñüêà ñòóä³ÿ.
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.50 Ìåãàëîò.
22.55 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Çàâòðà. PRO. 23.35
Îë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè. Ëèæí³
ãîíêè. Åñòàôåòà. Æ³íêè

Êàíàë «1+1»
07.00 "Õòî òàì?". 08.05, 08.30
Ì/ñ "Êîðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³ Ïóì-
áà" (1). 08.50 Ì/ô "Åíãð³
áåðäñ" (1). 08.55 "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 09.35, 19.30
"ÒÑÍ". 10.20, 11.25, 12.30,
13.35 Ò/ñ "Ñâàòè - 3" (1). 14.40
"Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013". 16.30,
20.00 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà - 4". 22.10,
03.25 Õ/ô "Ïåðë-Ãàðáîð" (1).
01.45 Õ/ô "Êîëîìá³àíà" (2).

IÍÒÅÐ
06.15 Ò/ñ "Ìîñãàç". 08.30 "Øêî-
ëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
09.20 Õ/ô "Ñàìîòí³ì íàäàºòü-
ñÿ ãóðòîæèòîê". 11.00, 01.25 Ò/
ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà-2".
12.15 Õ/ô "Òåðàï³ÿ êîõàííÿì".
14.15, 02.40 Ò/ñ "Ìîº íîâå æèò-
òÿ". 18.05, 20.30 Ò/ñ "Ëþäñü-

08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàí-
òè í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðàëàø.
09.55 Êðà¿íà Ó. 12.20 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 15.00
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 16.00 Ò/ñ
"Äºòêà" (1). 17.10, 20.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ" (1). 18.05 Ðîçñì³øè êî-
ì³êà. 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
21.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
22.00 6 êàäð³â. 23.30 Ò/ñ "Ñåêñ
³ ì³ñòî" (2). 00.30 Îäíà çà âñ³õ.
01.20 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.05 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1)

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïî-
âòîð). 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
11:50 - Äîê/c. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðà-
âî". 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ" (ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/c. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/c. 17:50 -
Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î".
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 -
Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15,
13.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
06.35, 13.35 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".
07.00, 07.35 Ï³äéîì. 07.30,
19.55, 00.50 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ
"Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
08.55, 17.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.45, 16.10 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè". 15.20 Ò/ñ
"Äðóç³". 18.00, 20.15 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 19.00, 00.45 Ðåïîð-
òåð. 19.20 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ
"Ñóïåð Ìàêñ". 22.40 Õ/ô "Ëþ-
áîâ ç ïîâ³äîìëåííÿì". 00.55 Õ/
ô "Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà"
(2). 03.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.10, 04.10 Çîíà íî÷³. 03.15
×îðíèé êîë³ð ïîðÿòóíêó. 03.40
Âîëÿ â³äõîäèòü ç áîÿìè. 03.55
Âåëèêèé çëàì

Ï’ßÒÍÈÖß, 14 ËÞÒÎÃÎ
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09.30 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 10.20
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ã³ðñüêîëèæíèé
ñïîðò. Ñóïåðêîìá³íàö³ÿ. Øâèä-
ê³ñíèé ñïóñê (÷îë.). 11.55
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæí³ ãîíêè.
(÷îë., 15 êì). 13.55 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ñó-
ïåðêîìá³íàö³ÿ. Ñëàëîì (÷îë.).
15.10, 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.15 ßê öå?. 15.50
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Á³àòëîí. ²íäè-
â³äóàëüíà ãîíêà (÷îë, 15 êì).
17.55 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ô³ãóð-
íå êàòàííÿ. ×îëîâ³êè, äîâ³ëü-
íà ïðîãðàìà. 18.50 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Ñêåëåòîí (æ³í.). 19.50
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ôð³ñòàéë. Àê-
ðîáàòèêà (æ³í.). 20.45
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ô³ãóðíå êà-
òàííÿ. ×îëîâ³êè, äîâ³ëüíà ïðî-
ãðàìà - çàê³í÷åííÿ. 22.00 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 22.05 Îë³ìï³éñüêà ñòó-
ä³ÿ. Ï³äñóìêè äíÿ. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Îë³ìï³éñüê³
çèìîâ³ ³ãðè. Á³àòëîí. ²íäèâ³äó-
àëüíà ãîíêà. Æ³íêè. 00.40 Íà
ñëóõó. 01.00 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 01.20 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³î-
íàëüíà äâàäöÿòêà"

   Êàíàë «1+1»
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05, 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 10.45
Õ/ô "Ïåíåëîïà". 12.40, 13.40,
14.40, 02.15, 03.05, 03.55 Ò/ñ
"Next-3" (1). 15.40 Ò/ñ "Ñâàòè -
3" (1). 16.45, 04.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â".
22.05 "Ò³íà Êàðîëü. Ñèëà ëþ-
áîâ³ òà ãîëîñó". 00.10 Õ/ô "²ãðè
äèÿâîëà" (2). 05.55 "Òåëåìàãà-
çèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â 13". 06.15, 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10 Ò/ñ "Ñèëüí³øå
äîë³". 11.05, 12.25, 03.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.20 "Ñóäîâ³

ñïðàâè". 15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.05 Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà -
13". 18.00 "Íîâèíè". 18.05 "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 02.55
"Ïîäðîáèö³". 20.30, 04.05 Ò/ñ
"Ìîñãàç". 01.25 Õ/ô "Êîõàííÿ
òà ³íø³ íåïðèºìíîñò³"

 ICTV
06.55, 16.50 Ò/ñ "Ë³òºéíèé, 4".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.45 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-

íñüêè. 14.10, 20.05 Ò/ñ "×óæèé
ðàéîí". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
22.40 Õ/ô "Î÷³ äðàêîíà" (2).
00.30 Õ/ô "Ø³ñòü êóëü" (2).
02.20 Ò/ñ "Äîñòàâèòè çà áóäü-
ÿêó ö³íó". 03.05 Ò/ñ "Ñïîãàäè
ïðî ìèíóëå". 03.45 Ñòîï-10

ÎÐÒ
04.00, 07.00, 10.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05, 07.15 "Îë³ìï³éñü-
êèé ðàíîê íà Ïåðøîìó". 07.50
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 08.40
"Æèòè çäîðîâî!". 09.40, 13.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 10.15 "Êîí-
òðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.45 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.50 "Ñë³ä". 12.30
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.00
"×àñ îá³äàòè!". 14.15 "Âîíè òà
ìè". 15.10 "Ó íàø ÷àñ". 16.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.15 "Åíöèê-
ëîïåä³ÿ çèìîâî¿ Îë³ìï³àäè".
16.50 "×åêàé íà ìåíå". 17.50
"Ïîëå ÷óäåñ". 19.00 "×àñ".
19.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.35
Õ/ô "Øèðë³-Ìèðë³". 23.15
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.50 Õ/ô
"31 ÷åðâíÿ". 02.10 Õ/ô "Õîêå¿-
ñòè"

ÑÒÁ
05.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Áåàòð³÷å
ïðàãíå ïîìñòè". 05.45 Õ/ô "Ëþ-
äèíà-àìô³á³ÿ"(1). 07.20, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.00 Õ/ô "Ïðèãîäè Øåðëîêà
Õîëìñà ³ äîêòîðà Âàòñîíà"(1).
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
20.05, 22.25 Õ/ô "Áóäèíîê ìà-
ëÿòè"(1). 00.15 Õ/ô "Àåë³òà, íå
ïðèñòàâàé äî ÷îëîâ³ê³â"(1).
01.55 Õ/ô "Íåæäàíî-íåãàäà-
íî"(1). 03.15 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 2"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00
Ïîä³¿. 07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
09.10, 13.50, 17.20, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00, 21.00 Ò/ñ "Ãî-
ðþíîâ" (1). 11.50 Ò/ñ "Êàòÿ.
Ïðîäîâæåííÿ" (1). 15.00 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (1). 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.20,
04.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 22.00, 03.30 Ïîä³¿ äíÿ.
23.20 ²ñòîð³ÿ êðèì³íàë³ñòèêè.
00.20 Ò/ñ "Êîíòðãðà" (2). 02.00
Ò/ñ "Êàìåëîò" (2). 05.25
Ñð³áíèé àïåëüñèí

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.20 ªðàëàø. 09.55 Îäíà çà
âñ³õ. 12.20 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèí-
öåñà-âî¿í" (1). 15.00 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 16.00 ²êîíà ñòèëþ.
17.10 Ï³â öàðñòâà çà êîõàííÿ.
18.05 Ðîçñì³øè êîì³êà. 19.00
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 20.00 Õ/ô
"Äæóãë³" (1). 21.45 Ñóïåðäèñ-
êîòåêà 90-õ. 01.20 Ò/ñ "Çàêðè-
òà øêîëà" (2). 02.05 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
03.35 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 11.05 - Ïðîãíîç ïî-

êèé ôàêòîð". 20.00, 02.10 "Ïîä-
ðîáèö³". 22.25 Õ/ô "×åòâåðòèé
ïàñàæèð". 00.10 Ä/ô "Òàºìíè-
öÿ êîðîëüîâñüêîãî áàòàëüéî-
íó"

ICTV
06.25 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí". 08.55
Ç³ðêà YouTube. 10.05 Äà÷à.
10.30, 19.55 Ò/ñ "Àïîñòîë".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
22.40 Õ/ô "Â³ê³íãè ïðîòè ïðè-
áóëüö³â" (2). 00.45 Õ/ô "Î÷³
äðàêîíà" (2). 02.20 Õ/ô "Ïàðà-

íîðìàëüíå ÿâèùå" (2). 03.40 Õ/
ô "Äîðîñòàþ÷èé á³ëü" (2).
05.05 Íåñåêðåòí³ ôàéëè

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 10.00 Íîâèíè.
04.10 Õ/ô "À ÿêùî öå ëþáîâ?".
05.45 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!". 06.25 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 06.50 "Ðîçóìíèö³ é
ðîçóìíèêè". 07.40 "Ñëîâî ïàñ-
òèðÿ". 08.15 "Ñìàê". 08.55 Ä/ô
"Ìèêîëà ªðåìåíêî. Øóêàéòå
æ³íêó". 10.10 Õ/ô "Ï³ðàòè ÕÕ
ñòîë³òòÿ". 11.40 "ªðàëàø".
12.00 Õ/ô "Øèðë³-Ìèðë³". 14.50
"Ïîâòîðè!" Ïàðîä³éíå øîó.
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.10 Õ/
ô "Ñòåðåæèñÿ àâòîìîá³ëÿ".
19.00 "×àñ". 19.30 "Ñüîãîäí³
ââå÷åð³". 21.15 Õ/ô "1+1".
23.20 Ä/ô "Äæîðäæ Ãàðð³ñîí:
Æèòòÿ â ìàòåð³àëüíîìó ñâ³ò³"..
01.20 "Òèõèé ä³ì". 01.50 Õ/ô
"Äâà ãîëîñè". 02.55 Õ/ô "Ôóò-
áîë íàøîãî äèòèíñòâà"

ÑÒÁ
05.55 Õ/ô "Êóõîâàðêà"(1). 07.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 07.55
"¯ìî âäîìà". 09.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 09.55 "Õàòà íà òàòà".
11.55 Õ/ô "Áóäèíîê ìàëÿòè"(1).
15.40 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüîçàì íå
â³ðèòü"(1). 18.35 Õ/ô "Ïàðò³ÿ
äëÿ ÷åìï³îíêè"(1). 22.10 Õ/ô
"Ìàìà íàïðîêàò"(1). 23.55
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 5". 01.10 Õ/
ô "Ëþäèíà-àìô³á³ÿ"(1). 02.45
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.10 Ïîä³¿. 07.10,
08.10 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00 Ò/ñ
"Äîðîæí³é ïàòðóëü 3" (1). 13.00
Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà" (1). 17.10,
19.20 Ò/ñ "Íå â³äïóñêàé ìåíå"
(1). 21.20 Õ/ô "Êëóøè, àáî íåé-
ìîâ³ðí³ ïðèãîäè ðîñ³ÿí ó Ïà-
íàì³" (1). 23.25 Õ/ô "Ì³íëè-
âîñò³ äîë³" (1). 01.20 Õ/ô
"Îñòð³â" (1). 03.30 Ò/ñ "Êîíòð-
ãðà" (2). 06.20 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí

Ò Å Ò
07.30 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 07.55
Áàéäèê³âêà. 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). 10.35 Ì/ô "Ìîðñüêà áðè-
ãàäà" (1). 12.35 Ì/ô "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Çîðÿí³ ñîáàêè" (1).
14.15 Îáåðåæíî, ä³òè!. 14.40
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.20 Õ/ô
"Îïòîì äåøåâøå 2" (1). 18.15
Õ/ô "Äæóãë³" (1). 20.00 Â³òàëü-
êà. 21.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
22.55 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.50 Õ/ô "×èòà÷" (3). 02.45 Ò/
ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1)

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ô³òíåñ-ðàíîê äëÿ
ïàíÿíîê". 9:30 - Ì/ô. 10:30 -

Íîâèíè "×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïî-
âòîð). 12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Õ/ô.
18.30 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 - Ò/ñ. 21:30
- Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô
. 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
06.45 Ì/ñ "Íàçàä ó ìàéáóòíº".
08.10 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³".
09.50 Ôàéíà Þêðàéíà. 11.55
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 14.35 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 18.00 Õ/ô "Âåñ-
³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 20.05 Õ/ô
"ßêùî ñâåêðóõà - ìîíñòð".
22.05 Õ/ô "Ïîêî¿âêà ç Ìàíõåò-
òåíà". 00.05 Âæå êîòðèé äåíü.
01.05 Õ/ô "V çíà÷èòü Âåíäå-
òà" (2). 03.20, 04.20 Çîíà íî÷³.
03.25 Ñåìåðåíêè

ÍÅÄ²Ëß, 16 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 09.15 Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ñóïåð-
ã ³ ãàíò (÷îë.) .  11.15
Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè.  Ñíîóáîð-
äèíã.  Ñíîóáîðä-êðîñ (æ³í. ) .
12.05 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæí³
ãîíêè. Åñòàôåòà (÷îë., 4õ10
êì). 14.35 Áàñêåòáîë. ×åìï³-
îíàò Óêðà¿íè. Ñóïåðë³ãà. ÁÊ
"Õ³ì³ê" - ÁÊ "Äîíåöüê". 16.50
Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè.  Á ³àòëîí.
Ìàñ-ñòàðò (÷îë, 15 êì). 18.10
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ô³ãóðíå êà-
òàííÿ. Òàíö³, êîðîòêà ïðîãðà-
ìà.  21.00,  01.20 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 21.25 Îë³ìï³éñüêà ñòó-
ä³ÿ. Ï³äñóìêè äíÿ. 22.45 Ìè
õî÷åì, ùîá âè çíàëè. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35
Îë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè. Ñíî-
óáîðäèíã.  Ñíîóáîðä-êðîñ.
Æ³íêè. 00.25 Îë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³ ³ãðè. Á³àòëîí. Ìàñ-ñòàðò.
×îëîâ³êè. 01.45 Ðîÿëü â êó-
ùàõ. 02.10 Îêîëèöÿ. 02.35,
05.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.40 Äîðîñë³ ³ãðè

 Êàíàë «1+1»
07.40 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10,
08.35 Ì/ñ "Êîðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³
Ïóìáà" (1). 09.00 "Ëîòî-çàáàâà".
09.55 "ÒÑÍ". 10.30 Õ/ô
"Ëþäèíà ç áóëüâàðó Êàïóöèí³â"
(1). 12.20 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2".
13.40 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3".
14.55 Õ/ô "Á³ë³ òðîÿíäè íàä³¿"
(1). 18.30, 20.15 Õ/ô "Äðóãèé
øàíñ" (1). 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 23.15 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 00.15 Õ/ô "Òåçêè" (2).
02.25 Õ/ô "Êîëîìá³àíà" (2)

IÍÒÅÐ
06.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 06.40
Õ/ô "×åòâåðòèé ïàñàæèð".
08.35 "Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñüêîãî. Íåâ³äêëàäíà äîïî-
ìîãà". 09.15 "Íîâèíè". 10.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó".
11.00 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 12.00 Ò/ñ "Ëþäñüêèé
ôàêòîð". 16.00 Õ/ô "Áåðåãè
êîõàííÿ". 18.00, 21.00 Ò/ñ
"Ïîêè æèâó, ëþáëþ". 20.00,
03.15 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
22.50 Õ/ô "Ôîòî íà äîêóìåí-
òè". 00.45 Õ/ô "Òåðàï³ÿ êîõàí-
íÿì". 02.25 Ä/ô "Òàºìíèöÿ
êîðîëüîâñüêîãî áàòàëüéîíó".
04.00 Õ/ô "Ñàìîòí³ì íàäàºòü-
ñÿ ãóðòîæèòîê"

 ICTV
07.05 Äà÷à. 07.40 Ìóëüò îñî-
áèñòîñò³. 08.15 Òàê$³. 08.40
Êîñìîíàâòè. 09.15 Ç³ðêà
YouTube. 10.25 Êîçèðíå æèòòÿ.
10.55 Âàì ³ íå ñíèëîñÿ!. 11.25
Ò/ñ "Ë³ñíèê". 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 19.40 Õ/ô "Çîðÿíèé äå-
ñàíò" (2). 22.05 Õ/ô "Çîðÿíèé
äåñàíò-2. Ãåðîé Ôåäåðàö³¿" (2).
23.45 Õ/ô "Çîðÿíèé äåñàíò-3.
Ìàðîäåð" (2). 01.35 Õ/ô "Ìîí-
ãîë" (2). 03.25 Õ/ô "Ì³ñòåð
Ìàòóñÿ çàãîíó"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 10.00 Íîâèíè.

04.10 "Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 04.35
Õ/ô "Ïðàâî íà ñòðèáîê". 06.10
"Ñëóæó Â³ò÷èçí³!". 06.40 "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä". 06.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 08.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
08.35 "Äîêè âñ³ âäîìà". 09.25
"Ôàçåíäà". 10.10 "Âåñ³ëüíèé
ïåðåïîëîõ". 11.15 Õ/ô "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïðèãîäè ³òàë³éö³â ó
Ðîñ³¿". 13.05 "Íîííà Ãðèøàºâà.
"ß ç Îäåñè, çäðàñòº!". 14.10 Ò/
ñ "Íîâîð³÷íèé ïåðåïîëîõ".
17.55 "Îäíèì ðîç÷åðêîì êîâçà-
íà". 19.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
20.00 "Âåëèêà ð³çíèöÿ ÒÁ".
21.45 Õ/ô "Áàðõàíîâ òà éîãî
îõîðîíåöü". 00.00 Õ/ô "Ìè ç
äæàçó". 01.30 Õ/ô "Ñåàíñ îä-
íî÷àñíî¿ ãðè". 02.40 Õ/ô "² ç
Âàìè çíîâó ÿ..."

ÑÒÁ
06.15 Õ/ô "Ñòàðèêè-ðîçá³éíè-
êè"(1). 07.55 "¯ìî âäîìà". 08.55
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.45 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.40 Õ/ô
"Ï³çíº êàÿòòÿ"(1). 15.10 Õ/ô
"Ïàðò³ÿ äëÿ ÷åìï³îíêè"(1).
19.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 19.55 "Îäèí çà âñ³õ".
21.05 Õ/ô "Öå ìîÿ ñîáàêà"(1).
23.00 Õ/ô "Äðóæèíà çà êîí-
òðàêòîì"(1). 00.50 Õ/ô "Ùîâå-
÷îðà îá 11"(1). 02.15 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.45 Ïîä³¿. 07.05 Õ/ô
"Ì³íëèâîñò³ äîë³" (1). 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00, 11.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 12.00 Ò/ñ
"Äîðîæí³é ïàòðóëü 3" (1). 15.00
Õ/ô "Êëóøè, àáî íåéìîâ³ðí³
ïðèãîäè ðîñ³ÿí ó Ïàíàì³" (1).
17.00 Õ/ô "Ðóäà" (1). 19.00,
02.30 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00, 21.30
Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 23.00 Comedy
Woman. 00.00 Comedy Club.
01.00 Õ/ô "Êóðîðòíèé ðîìàí"
(2). 03.15 Ò/ñ "Êîíòðãðà" (2)

Ò Å Ò
07.30 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 07.55
Áàéäèê³âêà. 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).
10.45 Ì/ô "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Çîðÿí³ ñîáàêè" (1). 12.15 Îáå-
ðåæíî, ä³òè!. 13.10 Õ/ô "Îïòîì
äåøåâøå 2" (1). 15.00 Õ/ô "Ùî-
äåííèêè ïðèíöåñè" (1). 17.05
Êðà¿íà Ó. 19.00 Â³òàëüêà. 21.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 22.55 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.50 Õ/ô
"Äæèíñè-òàë³ñìàí" (1). 02.35 Ò/
ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
03.20 Ç íî÷³ äî ðàíêó

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

Íîâèé Êàíàë
07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00
Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³". 09.40 Ôàé-
íà Þêðàéíà. 12.00 Õ/ô "Ê³ò
Ê³òòðåäæ - àìåðèêàíñüêà
ä³â÷èíêà". 14.00 Õ/ô "Âåñ³ëü-
íèé ïåðåïîëîõ". 16.00 Õ/ô
"ßêùî ñâåêðóõà - ìîíñòð".
18.00 Õ/ô "Êëè÷: ç ïóëüòîì ïî
æèòòþ" (2). 20.00 Õ/ô "Ïðè-
êèíüñÿ ìîºþ äðóæèíîþ". 22.00
Õ/ô "Íàðå÷åíà-âò³êà÷êà" (2).
00.10 Âæå êîòðèé äåíü. 01.15
Õ/ô "Ñåêñ äðóæá³ íå ïåðåøêî-
äà" (3). 02.50, 03.50 Çîíà íî÷³.
02.55 Äå òè, Óêðà¿íî?. 03.55
Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Íàâ³ùî
ïåðåêëàäàòè Âåðã³ë³ÿ. 04.10,
04.55 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà
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ОВЕН (21.03�20.04).
Не варто заводити
романтичні знайом�
ства. Ви можете

зіштовхнутися з непередба�
ченими ускладненнями.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Тиждень не
сприяє логічним
вчинкам, хоча ви і

зможете  знайти безліч вип�
равдань своїм діям. Вам до�
ведеться почати рішучі зусил�
ля,  якщо ви маєте намір
уникнути даремних витрат
часу і енергії.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Залишіть по�
заду сумніви, якщо на
щось зважилися.
Немає обмежень для

прояву активності. Якщо вас
більше надихають домашні
справи – будуйте наполе�
онівські плани, не обмежуй�
теся поверхневим  наведен�
ням порядку.

РАК (22.06�23.07).
Тиждень складається
досить вдало. Він доз�
воляє навести  поря�
док у найрізноманіт�

них справах, домогтися ба�
гатьох поставлених цілей.
Вам вистачає часу і на до�
машні справи, і на рішення
професійних питань.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Необхідно пам'ятати
про обережність і
триматися в тіні. Ви�

сока ймовірність прийняття
нерозумних рішень і
здійснення необачних
вчинків.

ДІВА (24.08�23.09).
Прийдеться розрива�
тися між роботою і бу�
динком. Можливо,  ви
відчуєте, що основна

робота починає забирати у
вас усе більше часу і сил,  а
родині виходить приділяти
усе менше уваги.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Ваші рішення
здивують навко�
лишнії своєю  нестан�

дартністю, але дозво�
лять швидко домогтися успі�
ху. Ви завжди будете в  центрі
уваги. Є шанс обзавестися
корисними знайомствами,
зв'язками в самих  високих
колах.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Корисно вес�
ти переговори про
перспективи бізнесу.

Не слід братися за нові спра�
ви. Займіться систематиза�
цією і прибиранням  свого
простору життєзабезпечен�
ня.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Про спокій
можна тільки мріяти:
емоційна напруга
зростає з кожним

днем. Ваша поведінка може
стати несподіванкою для
близьких людей, і не дивуй�
теся їхньої реакції на вчинки.
Дуже важливо правильно
розподіляти сили.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Не піддавай�
теся спокусам, якщо
почуваєте, що це

може похитнути основи
вашого життя. У родині на�
зріває ситуація, що зажадає
терплячого спільного розбо�
ру обставин.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Через власні
вчинки ви постійно
попадаєте в  не�
приємні ситуації. Мо�

жуть виникнути серйозні
проблеми на роботі. Не  вик�
лючені і фінансові труднощі.

РИБИ (20.02�20.
03). Не придумуйте
собі додаткову ро�
боту.  Підсилиться
потік  новин. Ви мо�

жете опинитися в новому
місці і  у новій компанії.
Вихідні гарні  для домашніх
робіт, відпочинку в колі ро�
дини і зустрічей з друзями
на своїй  території.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  10.02.14 – 16.02.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 18
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 18
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

7 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 36 ïàð;
ïîìåðëî – 19 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

Ïîäè ïîéìè ýòèõ æåí-
ùèí: ñíà÷àëà ïóãàþò
ìàìó, ÷òî âûéäóò çàìóæ,
à ïîòîì ïóãàþò ìóæà.
÷òî óéäóò ê ìàìå...

Îí áûë â ïðåêðàñíîé
ñïîðòèâíîé ôîðìå.

Ïðàâäà, íà ïóçå  îíà óæå
íå çàñòåãèâàëàñü.

×òîáû ïîìèíêè áûëè
äåéñòâèòåëüíî ãðóñò-
íûìè, èõ íóæíî äåëàòü
áåçàëêîãîëüíûìè.

– À ïîìíèøü, Âàäèê, êàê
ìû ñûãðàëè ñâàäüáó?

– Ïî-ìîåìó, âíè÷üþ.

Çâîíîê â äâåðü. Ãîñòè
íà ïîðîãå.

– Âû õîòü áû  ïðåäóïðå-
äèëè, – óïðåêàåò  èõ õî-
çÿèí.

– Äà õîòåëîñü âàñ äîìà
çàñòàòü.

– ×åì ìèëèöèÿ îòëè÷à-
åòñÿ îò  ïîëèöèè?

– Â ìèëèöèè ïüþò âîä-
êó, à â ïîëèöèè – âèñêè.

Áåñåäà äâóõ ïîäðóã:
– Äàøà, òû óæå â êóð-

ñå?
– Â êóðñå ÷åãî?
– Íàì çàðïëàòó  ñíèçè-

ëè.
– Îé... ×òî æå äåëàòü.

Õîòü íà ïàíåëü èäè..
– Òàì òî æå ñàìîå, ÿ

óçíàâàëà.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
У зв’язку з відкриттям  у місті  но6
вого масажного кабінету, з
дійснюється попередній запис
пацієнтів  на такі види масажу
6ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
6ЛІКУВАЛЬНО6ОЗДОРОВЧИЙ
6РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ6КЛАСИЧНИЙ
6АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ

Звертатися:  м. Мукачево,
вул. Садова, 25�А (2�й поверх).

Тел. 0996775614605.
Руслан Борисович

Áîã ñîçäàë äåâóøêó, à
ìóæ÷èíà--æåíùèíó

Íåäàâíî ñâ³é þâ³ëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ â³äñâÿòêóâàëà âåëüìèøàíîâíà ïàí³
Ãàëèíà ÁÀÁ²Ëß. Êðàñèâà æ³íêà, òóðáîòëèâà ìàìà, â³ðíà, ëàñêàâà äðóæè-
íà, ïðåêðàñíà ãîñïîäèíÿ – âñ³ ö³ ÿêîñò³ õàðàêòåðèçóþòü íàøó “ñîþçÿíêó” ïàí³
Ãàëèíó. Ùèðå, ÷óéíå ñåðöå ïðèâàáëþº äî Âàñ âñ³õ äîáðèõ ëþäåé. Ìè âäÿ÷í³
Âàì çà äîñòîéíå âèõîâàííÿ äâîõ ñèí³â, ÿêèì Âè ïðèùåïèëè ëþáîâ äî Áàòüê³â-
ùèíè òà ïðàãíåííÿ â³äñòîþâàòè ñïðàâåäëèâ³ñòü íà íàø³é Áîãîì äàí³é çåìë³.
Ñïàñèá³ çà ñàìîâ³ääàí³ñòü òà áåçäîãàííó ðîáîòó â ñêëàä³ ÃÎ «Ñîþç Óêðà¿íîê»
çà æåðòîâíó ïðàöþ íà áëàãî ð³äíî¿ Óêðà¿íè.

      Þâ³ëåé – çäîáóòê³â ùåäðèõ ñâÿòî –  Ñïîãàäè íàéêðàù³ îæèâëÿº,
      À ðîê³â íå âàðòî ðàõóâàòè, Õàé æèòòÿ äî ñòà ùå ïðîöâ³òàº!
      Äîëÿ óñì³õàºòüñÿ, ðàä³º,  Áëàãàìè áóòòÿ áëàãîñëîâëÿº.,
      Ùîãîäèíè ñïîâíþþòüñÿ ìð³¿,  Ùîõâèëèíè ùàñòÿ îêðèëÿº!

      Ç ïîâàãîþ ìóêà÷³âñüêå ÃÎ «Ñîþç Óêðà¿íîê».

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

І ТАКЕ МОЖЛИВЕ
В Університеті Західної Англії група науковців закінчує розробку те6

лефону, який  можна  зарядити сечею.

Щоб виробити потрібну кількість електроенергії для такого телефону,
потрібно буде наповнити сечею зарядку�біогенератор. Вчені запевняють:
коли технологія буде готова, її зможуть використовувати не лише для мо�
більних пристроїв, але й для заряджання машин різного типу, навіть
сільськогосподарських.

“Сьогодні 2,5 мільярда людей справляють природну потребу на природі
чи не мають санвузла. Тож ми шукаємо нові способи мінімізувати потрап�
ляння продуктів життєдіяльності людини в навколишнє середовище”, —
пояснив Браян Арбогест із фонду Біла Гейтса.

Американський співак�дивак Роберт Барк, відомий
як «Голий Ковбой», виступив на Таймс�сквер Нью�Йор�
ка під час снігової бурі. Барк виступає в центрі «Вели�
кого яблука» з 1998�го, мріючи заробити на своїх ву�
личних виступах 150 тис. дол.
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