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Çà ÄÀÍÈÌÈ   Êè¿âñüêîãî ìiæíàðîäíîãî
iíñòèòóòó  ñîöiîëîãi¿, òiëüêè 12 ïðîöåíòiâ
óêðà¿íöiâ – çäîðîâi.

Ó ÄÎÏÎÂIÄI ÎÎÍ  âiäçíà÷åíî, ùî ÷åðåç
àëêîãîëiçì íàñåëåííÿ Ðîñi¿ ñêîðîòèëîñÿ ìàé-
æå íà 11 ìiëüéîíiâ ÷îëîâiê.

ªÂÐÎÊÎÌIÑIß  çàÿâèëà, ùî  êîðóïöiÿ º ó
âñiõ  áåç âèíÿòêó êðà¿íàõ ªÑ, à çáèòêè  âiä íå¿
îöiíþþòü  ñóìîþ ïðèáëèçíî 120 ìëðä ºâðî íà
ðiê.

ÓÐßÄ Ïîëüùi  óõâàëèâ  Ïðîãðàìó ïîëüñüêî¿
àòîìíî¿ åíåðãåòèêè, ÿêà ïåðåäáà÷àº
áóäiâíèöòâî  äâîõ àòîìíèõ åëåêòðîñòàíöié.

ÄËß âñiõ, íàâiòü  äëÿ áðèòàíñüêî¿ êîðîëåâè,
íàñòàëè  âàæêi ÷àñè: ó ªëèçàâåòè II ó áàíêó
çàëèøèâñÿ  "îñòàííié" ìiëüéîí ôóíòiâ
ñòåðëiíãiâ.

ÂÏÅÐØÅ çà îñòàííi 40 ðîêiâ àìåðèêàíöi ïî-
íîâëþþòü Ìiñÿ÷íó  ïðîãðàìó i ñòâîðþþòü ðî-
áîòà äëÿ âiäïðàâêè  éîãî íà ºäèíèé ñóïóòíèê
Çåìëi.

ÍÀÖIÎÍÀËÜÍÈÉ  îëiìïiéñüêèé êîìiòåò
Óêðà¿íè ñïiëüíî ç Íàöáàíêîì Óêðà¿íè i
ìiíiñòåðñòâîì  ìîëîäi i ñïîðòó âèïóñòèëè
ïàì’ÿòíi ìîíåòè íîìiíàëîì 2 i 10 ãðèâåíü,
ïðèñâÿ÷åíi  Îëiìïiàäi â Ñî÷i.

Ó ÑØÀ  ïëàíóþòü âiäçíÿòè  áiîãðàôi÷íó êàð-
òèíó  ïðî ìàòið Òåðåçó. Ïîñòàíîâùèêè ôiëüìà
íåçàëåæíi ïðîäþñåðè Òîíi Êðàíòö i Äæåéìñ
Âîëê îáiöÿþòü çðîáèòè ôiëüì ìàêñèìàëüíî äî-
êóìåíòàëüíèì.

ÏÎËÜÑÜÊÈÉ âåëîñïåäèñò-åêñòðåìàë
Êðiòií Ãåðáà ïîáèâ  ñâié âëàñíèé ðåêîðä. Ñïîðò-
ñìåí  íà ðîâåði çàáðàâñÿ íà âåðøå÷îê õìàðî-
÷îñà ó Ìåëüáóðíi, çäîëàâøè 2919 ñõîäèíîê çà
1 ãîäèíó 45 õâèëèí.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ  àâòîðèíîê  çà ïiäñóìêàìè
2013 ð. çàéíÿâ 13 ìiñöå ó ªâðîïi.

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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-
íèêà ìàéíà.

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

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

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

ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА

на газету “Мукачево”
на  20146й рік

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

Вартiсть передплати –
8 грн. на мiсяць.

Вiдповiдно на
3 мiсяцi — 24 грн.;

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

Дякуємо за пiдтримку.
Редактор газети “Мукачево”

В.ДВОРНИЧЕНКО.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС  61826
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За 2013 рік Мукачівською міською
виконавчою дирекцією для виплати
матеріального забезпечення та оз�
доровлення застрахованих осіб від
обласної виконавчої дирекції отри�
мано фінансування в сумі 28 706
тис. грн. , яке виділено страхуваль�
никам для виплати:

 допомоги по тимчасовій
непрацездатності –

11815,0 тис.грн;
  по догляду за хворою дитиною

та хворим членом сім’ї –
691,0 тис.грн;

 по вагітності і пологах  –
8 545,0 тис.грн;

 на поховання  –  123,0 тисгрн;
 на оздоровлення працюючих –

3 866,0 тис.грн;
 на оздоровлення дітей  –

336,5 тис.грн;
 на позашкільне обслуговуван�

ня дітей – 474,6 тис.грн.
Щорічно правлінням Фонду зат�

верджується Програма зміцнення
здоров’я застрахованих осіб та
членів їх сімей. Метою Прогами є
покращення здоров’я населення,
збільшення тривалості активного
життя, зниження захворюваності, а
також зменшення затрат на випла�
ту допомоги в зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності по хворо�
бам та по догляду за хворими
дітьми. Однією із пріоритетних
форм реалізації Програми являєть�
ся санаторно�курортне лікування

ÔÎÍÄ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß Ç ÒÈÌ×ÀÑÎÂÎ¯
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застрахованих осіб та членів їх
сімей

За 2013 рік в санаторно�курорт�
них закладах покращили своє здо�
ров’я 651 застрахована особа (се�
редня вартість путівки 5939 грн.), в
тому числі на лікування матері і ди�
тини виділено – 33 путівки (серед�
ня вартість путівки – 10562 грн.).
Крім того за рахунок коштів Фонду
придбано 218 путівок для  відпочин�
ку дітей.

За рахунок дольової участі коштів
Фонду, влітку 2013 року пройшли
лікування діти застрахованих осіб
в оздоровчих закладах санаторно�
го типу “Човен” та “Малятко”. Ви�
конавчою дирекцією Фонду виділя�
лися кошти на проходження віднов�
лювального лікування в реабілітац�
ійних відділеннях санаторіїв. За
2013 рік в санаторій “Карпати” вид�
ілено 41 путівку для хворих, які пе�
ренесли інфаркт міокарду та гострі
церебральні порушення. Виділено
12 путівок для хворих, які перенес�
ли оперативне втучання на органах
травлення. Для лікування порушень
обміну речовин у дорослих – виді�
лено 2 санаторні путівки, для дітей
в супроводі дорослого – 1 путівку в
санаторій «Янтар» Трускавецьку�
рорт.

Не осторонь Фонд соціального
страхування і від проблем , які по�
в’язані із здоров’ям майбутнього
покоління та їх матерів, з цією ме�

тою на базі санаторію “Карпати”
відкрито реабілітаційне відділення
паталогії вагітності, де покращили
своє здоров”я   15 жінок.

У 2013 році на підставі поданих
заявок виділено за рахунок коштів
Фонду безкоштовно 19800 штук но�
ворічних подарунків для дітей заст�
рахованих осіб 599 страхувальни�
кам.

Велику роботу в питаннях соц�
іального страхування, безпосеред�
ньо на місцях, здійснюють комісії по
соціальному страхуванню. Вони та
головні бухгалтери несуть відпові�
дальність за правильним і своєчас�
ним призначенням допомоги по
тимчасовій непрацездатності, ваг�
ітності і пологах. Саме, комісії, ве�
дуть облік застрахованих осіб, які
часто і довго хворіють та потребу�
ють санаторно�куротного лікуван�
ня. За рішенням комісії виділяють�
ся путівки на оздоровлення праців�
ників та членів їх сімей.

На сьогодні, наш Фонд стабільно
забезпечує усі передбачені законо�
давством виплати допомог по соц�
іальному страхуванню. Насампе�
ред, виплати у зв’язку з тимчасо�
вою непрацездатністю, вагітністю
та пологами , на поховання а також
інші соціальні послуги.

М.ЛАМБРУХ, директор Мукач�
івської міської виконавчої ди�
рекції з тимчасової втрати пра�
цездатності.

Ïðî òîíêîù³ ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïëàòíèêè

 Ìóêà÷³âùèíè ä³çíàþòüñÿ ï³ä ÷àñ òðåí³íã³â Â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ íà-
÷àëüíèêà Ìóêà÷³âñüêî¿
ÎÄÏ² ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó
Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ Ðî-
ìàíà Ëóíèêà ç á³çíåñîì ³
ãðîìàäñüê³ñòþ ì³ñòà òà
ðàéîíó ç ìåòîþ îòðèìàí-
íÿ ïðîïîçèö³é ùîäî óäîñ-
êîíàëåííÿ ïîäàòêîâîãî ³
ìèòíîãî çàêîíîäàâñòâà òà
îáãîâîðåííÿ ïèòàíü, ÿê³
òóðáóþòü ïëàòíèê³â ïî-
äàòê³â.

«Ðîçáóäîâà â³äâåðòîãî
òà êîíñòðóêòèâíîãî ä³àëî-
ãó ç ïðåäñòàâíèêàìè
á³çíåñó ç ìåòîþ ñòâîðåí-
íÿ ñïðèÿòëèâîãî á³çíåñ-
êë³ìàòó – îäèí ç íàïðÿì³â
ðîáîòè íàøîãî Ì³í³ñòåð-
ñòâà â³äïîâ³äíî äî Ñòðà-
òåã³÷íîãî ïëàíó ðîçâèòêó
â³äîìñòâà äî 2018 ðîêó, -
çâåðíóâñÿ äî ïðèñóòí³õ
î÷³ëüíèê ïîäàòêîâî¿
³íñïåêö³¿. - Ì³í³ñòåðñòâî
ñèñòåìíî ïðàöþº íàä
ñïðîùåííÿì ïðîöåäóð ³
÷àñó äëÿ ñïëàòè ïîäàòê³â.
Çìåíøåííÿ äîêóìåíòàö³¿,
ñêîðî÷åííÿ çâ³òíîñò³, ïðè-
ñêîðåííÿ ôîðìàëüíîñòåé,
ðîçâèòîê åëåêòðîííèõ
ñåðâ³ñ³â – óñå öå äàº çìî-
ãó ïëàòíèêàì åêîíîìèòè
÷àñ ³, â³äïîâ³äíî, ðîáèòü
óìîâè âåäåííÿ á³çíåñó
êîìôîðòí³øèìè».

Ðîìàí Ëóíèê çàçíà÷èâ:
«Ìè ïðàãíåìî íàëàãîäè-
òè ïàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè

Ä³àëîã ç ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñ-ñï³ëüíîòè Ìóêà÷³âùèíè

ç á³çíåñîì øëÿõîì ïðîâå-
äåííÿ çóñòð³÷åé, ñåì³-
íàð³â, «êðóãëèõ ñòîë³â».
Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ òàêèõ
çàõîä³â ìè ìàºìî çìîãó
ïî÷óòè ïðî òðóäíîù³ ïðè
çä³éñíåíí³ ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³, à â³äòàê íà-
ìàãàºìîñÿ ¿õ âèð³øèòè».

Ïëàòíèêè ïîäàòê³â ìà-
þòü çìîãó êîðèñòóâàòèñÿ
îí-ëàéí ñåðâ³ñàìè, ÿê³
ðîçì³ùåíí³ íà âåá-ïîðòàë³
Ì³íäîõîä³â Óêðà¿íè, çîê-
ðåìà ³íôîðìàö³éíî-äîâ³ä-
êîâèì ðåñóðñîì, åëåêò-
ðîííèì êàá³íåòîì ïëàòíè-
êà ïîäàòê³â, çâåðíóòèñü ç³
ñêàðãîþ ÷è ïðîïîçèö³ºþ
íà àíòèêîðóïö³éíèé ñåðâ³ñ
«Ïóëüñ», îòðèìàòè áåç-
êîøòîâíî êëþ÷³ åëåêòðîí-
íîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó,
ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî ñâî-

ãî á³çíåñ-ïàðòíåðà, îòðè-
ìàòè àâòîìàòè÷íå â³äøêî-
äóâàííÿ ÏÄÂ ÷åðåç ñåðâ-
³ñíèé ìåõàí³çì, â³äêðèòèé
ÿê äëÿ âåëèêîãî, òàê ³ äëÿ
ìàëîãî á³çíåñó.

«Ì³íäîõîä³â ïðàöþº íàä
çàïðîâàäæåííÿì íîâèõ
åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñ³â:
ñåðâ³ñ ïîïåðåäíüîãî çà-
ïîâíåííÿ äåêëàðàö³é «å-
Filing», ñåðâ³ñ ³íòåðíåò-
ïëàòåæ³â äëÿ ñïëàòè ïî-
äàòê³â (e-Payments)», –
íàãîëîñèâ Ðîìàí Ëóíèê.

Çàïðîøåí³ êåð³âíèêè
ï³äïðèºìñòâ òà ï³äïðèºìö³
ðîçïîâ³ëè, ùî ¿ì ³ìïîíóº
òàêèé ôîðìàò çóñòð³÷³. Òà,
â ñâîþ ÷åðãó, âèñëîâèëè
âëàñíó äóìêó ç ïðèâîäó
îñòàíí³õ çì³í ó ä³þ÷îìó
çàêîíîäàâñòâ³.

Íà çàâåðøåííÿ íà÷àëü-

íèê ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿
ïîäÿêóâàâ ïðèñóòí³ì çà
àêòèâíó ó÷àñòü òà çàçíà-
÷èâ, ùî Ì³íäîõîä³â ãîòî-
âå ñâîº÷àñíî òà îïåðàòèâ-
íî ðåàãóâàòè íà ïîòðåáè
ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, àáè
ñïðèÿòè ïîêðàùåííþ
á³çíåñ-êë³ìàòó, à îòæå, é
ðîçâèòêó åêîíîì³êè  äåð-
æàâè. Òîìó, áóäü-ÿê³ ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³
Ì³í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³
çáîð³â, óäîñêîíàëåííÿ ïî-
äàòêîâîãî ³ ìèòíîãî çàêî-
íîäàâñòâà ïëàòíèêè ïî-
äàòê³â ìîæóòü íàäñèëàòè
íà åëåêòðîííó ñêðèíüêó:
www.zak.sta.gov.ua.

²íôîðìàö³éíî-êîìóí-
³êàö³éíèé ñåêòîð Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ÎÄÏ² ÃÓ
Ì³íäîõîä³â   â Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³

Â Öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â Ìóêà÷³âñüêî¿ ÄÏ²
ó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ì³íäîõîä³â ó Çàêàðïàòñüê³é îá-
ëàñò³ ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó êîæíîãî òèæíÿ ïðîâîäÿòüñÿ
òðåí³íãè äëÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ç ïèòàííÿ ïðà-
âèëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â â³äêðè-
òèõ êëþ÷³â, à òàêîæ åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñ³â Ì³íäîõîä³â Óê-
ðà¿íè.

Ì³íäîõîä³âö³ âêîòðå íàãàäóþòü ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ïðî
ïåðåâàãè ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Ï³ä
÷àñ òðåí³íã³â ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó çíàéîìëÿòüñÿ ç ³íôîð-
ìàö³ºþ ïðî ïîðÿäîê îòðèìàííÿ åëåêòðîííîãî öèôðîâî-
ãî ï³äïèñó, â÷àòüñÿ çàïîâíþâàòè çâ³òí³ñòü, âèêîðèñòîâó-
âàòè ð³çí³ ïðîãðàìí³ ïðîäóêòè òà íàêëàäàòè ÅÖÏ.

Â õîä³ òðåí³íã³â ïëàòíèêè îòðèìàëè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàí-
íÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïåðåóêëàäåííÿ äîãîâîðó «Ïðî âèç-
íàííÿ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â» ó ðàç³ çàê³í÷åííÿ ä³¿ äî-
ãîâîðó, ñïåöèô³êè ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ ç ºäèíîãî ñîö³àëü-
íîìó âíåñêó äî îðãàí³â Ì³íäîõîä³â. Â³äïîâ³äàþ÷è íà çà-
ïèòàííÿ ïðèñóòí³õ, ìóêà÷³âñüê³ ôàõ³âö³ ïîÿñíþþòü, ùî
äîãîâ³ð ä³º äî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ ïîñèëåíèõ ñåðòèô³-
êàò³â â³äêðèòèõ êëþ÷³â. ßêùî ïëàòíèê ïîäàòê³â ïîäàº äî
îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â íîâ³ ïîñèëåí³ ñåðòèô³êàòè ÅÖÏ,
öåé äîãîâ³ð ââàæàºòüñÿ ïðîëîíãîâàíèì äî çàê³í÷åííÿ
òåðì³íó ä³¿ íîâèõ ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â êëþ÷³â. Òàêèì
÷èíîì, ïåðåóêëàäàòè äîãîâ³ð ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ éîãî ä³¿ ç
îðãàíîì äîõîä³â ³ çáîð³â íåìàº íåîáõ³äíîñò³.

²íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèé ñåêòîð
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÎÄÏ² ÃÓ Ì³íäîõîä³â

â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³

ÇÂ²ÒÓÉÒÅÑÜ Â×ÀÑÍÎ ÒÀ ßÊ²ÑÍÎ
УПРАВЛІННЯ  СТАТИСТИКИ

 У МУКАЧІВСЬКОМУ  РАЙОНІ  ПОВІДОМЛЯЄ:
У відповідності до Закону України “Про бухгалтерський

облік та фінансову звітність” всі юридичні особи (крім
банків та бюджетних установ) незалежно від їх організац�
ійно�правових форм господарювання і форм власності по�
винні складати і подавати органам державної статистики
фінансову звітність.

Порядок складання та подання підприємствами фінансо�
вої звітності визначається не органами державної статис�
тики, а встановлюється такими нормативними актами:

�  Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансо�
ву звітність в Україні”;

�  Порядком подання фінансової звітності, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №
419 (із змінами);

�  Національним положенням (стандартом) бухгалтерсь�
кого обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
07.02.2013 №73, зареєстрованим в Мін’юсті України
28.02.2013 за № 336/22868;

�  Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25
“Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, зат�
вердженим наказом Мінфіну України від 25.02.2000 №39,
зареєстрованим в Мін’юсті України 15.03.2000 за №161/
4382 (із змінами);

�  Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм
фінансової звітності, затвердженими наказом Мінфіну Ук�
раїни від 28.03.2013 № 433. Для звітності за 2012 рік вико�
ристовуються форми, затверджені відповідними наказа�
ми Міністерства фінансів України, наведені у Положеннях
(Стандартах) бухгалтерського обліку.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
№820 від 07.11.2013 року “Про внесення змін до постано�
ви Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000р. №419”
термін подання річної фінансової звітності змінено з 9 лю�
того на 28 лютого.

Термін подання фінансової звітності за 2013 рік на адре�
су органів статистики області – не пізніше 28 лютого 2014
року.

Запрошуємо до співпраці всіх респондентів в плані по�
дання фінансової звітності відповідно до вимог встанов�
лених чинним законодавством.

Нагадуємо, що за неподання органам державної статис�
тики даних для проведення державних статистичних спос�
тережень або подання їх недостовірними, не в повному об�
сязі чи із запізненням, передбачено накладання штрафу на
винних посадових осіб від десяти до п’ятнадцяти неоподат�
ковуваних мінімумів доходів громадян.

      В.КЕЛЬМАН, начальник управління
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Дві життєві дати цього
року злилися в одну й при�
красили святковий ювілей
головного лікаря Мукачівсь�
кої ЦРЛ, заслуженого ліка�
ря України, депутата Закар�
патської обласної,  Мукачі�
вської міської  і районної
рад, кавалера  ордена «За
заслуги» ІІІ ступеня, номі�
нанта Грамоти Верховної

Ради України Василя Васи�
льовича ВАСЮТИ. Щойно
він зустрів  власне 65�річчя,
а  влітку  відзначатиме 45�
річчя медичної діяльності, з
якої,  ось уже шістнадцятий
рік очолює кращий не тільки
в нашому краї, а й за визнан�
ням фахівців з міністерства
охорони здоров’я України,
які побували в Мукачівській
ЦРЛ, медичний заклад у
нашій державі. І сьогодні він
неустанно й несхибно три�
має курс  на доведення очо�
люваного ним медичного
закладу до європейського
стилю.

Бути лікарем Василь Васюта
мріяв зі шкільної лави. Із розмов з
лікарями поступово у нього скла�
дався портрет медичного праців�
ника – вимогливого, справедливо�
го, відданого своїй справі, а ще –
працьовитого, ерудованого, до�
питливого, милосердного… А.П.�
Чехов писав, що «професія лікаря
– подвиг, вона потребує само�
відданості, чистоти душі й чисто�
ти помислів».  З цими думками
підліток,  по закінченню Зняцівсь�
кої восьмирічки,  відвіз документи
в Міжгірське медичне училище.
Вчився добре і по завершенні на�
вчання був направлений на роботу
завідуючим Пістрялівським фель�
дшерсько�акушерським пунктом.
Трудився недовго, бо того ж літа
став студентом медичного факуль�
тету Ужгородського держуніверси�
тету. Потому з дипломом медич�
ного фахівця вищої кваліфікації
очолив   дільничну лікарню  в Ко�
билецькій Поляні, що на Рахівщині.
Коли вивів цей медичний заклад у
число кращих, передових,  моло�
дого, здібного, перспективного
фахівця підвищили  до заступника
головного лікаря Рахівської ЦРЛ.

«Єдина краса, яку я знаю, – це
здоров’я» – казав відомий німець�
кий поет Г.Гейне, іншої думки був
Ж.Лабрюйєр: «Здоров’я – це те,
що люди найбільше прагнуть збе�
регти і найменше бережуть». Ніби
роздумуючи над суттю цих поспу�
латів, Василь Васильович вголос
розмірковує:

– Важко не погодитися, бо й
справді, що може бути прекрасні�
шим, аніж вигляд здорової, міцної
тілом і духом людини.  За більш як
сорокарічну медичну практику не
зустрічав людини, яка б не хотіла
похвалятися цією красою, упро�
довж всього життя.  Але й ті, хто
наділений  міцним здоров’ям від
самого народження, не завжди
належно оцінюють той унікальний
Божий дар. Та, коли втрачають
здоров’я, дорікають собі й по�
спішають до лікарів у надії знов
стати здоровим…

Скількох таких за свій солідний
медичний стаж зустрів Василь
Васильович Васюта?! Скількох
проконсультував, лікував, рятував
від кістлявої – сьогодні годі й по�
рахувати. Зате головний лікар з
упевненістю може сказати, що для
кожного хворого, котрий звертав�
ся до нього, робив усе можливе,
аби відвести біду.

Який солдат не бажає стати ге�
нералом? Хто не прагне досягти
захмарних висот у тій чи іншій га�
лузі? То чому тільки одиниці ста�
ють переможцями й лідерами, а
решта так і залишається мрійни�
ками? Над цими запитаннями Ва�
силь Васильович навіть не заду�
мується. Він діє! Його досягнення,
здобутки, та й просто вдало зроб�
лені справи починаються з моти�
вації: так буде краще для пацієнтів.
І кожне нове звершення головного
лікаря починається там, де закін�
чується зона звиклої примирен�
ності.

Василь Васильович, перебрав�
шись в Мукачівську ЦРЛ із Рахів�
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щини, й одержавши у спадок ко�
лишній пологовий будинок у якому
мав обладнати інфекційне
відділення, одразу взявся до ро�
боти. Сам подавав приклад неве�
личкому колективу відділення, які
у вільний від роботи час приводи�
ли в порядок територію навколо
будинку: вирізували кущі, що за
десятиліття розрослися наче
джунглі. Коли із заростей з’яви�
лись здичавілі квітники,  скопали
їх, засадили  квітами, побілили
бордюри… Прибрали й вивезли
сміття, скосили траву, пофарбува�
ли паркан… Тим часом майстри

провели зовнішні опоряджувальні
роботи корпусу, внутрі виконали
косметичний ремонт палат,  кори�
дорів… І все це Василь Васильо�
вич здійснив коштом спонсорів, бо
зумів знайти стежину до сердець
небайдужих керівників промисло�
вих підприємств  міста.

Незабаром про ошатність інфек�
ційного відділення,  зручності в
ньому для хворих, ввічливість та
уважність до пацієнтів заговори�
ли на повен голос. Ознайомлення
з лікарнею для перевіряючих чи й
просто медиків з інших регіонів
області,  тодішній головний лікар
починав саме з інфекційного
відділення. А В. В.Васюта пішов
далі, він зосередився на проблемі
швидшого одужання  пацієнтів,
запровадив новітні схеми лікуван�
ня, зробив необхідний запас
дієвих ліків, побував у всіх дільнич�
них лікарнях, амбулаторіях, фель�
дшерсько�акушерських пунктах
Мукачівщини, зажадав, щоб і там
основну увагу звернули на проф�
ілактику інфекційних хвороб. Це
гідно оцінили в управлінні охоро�
ни здоров’я облдержадміністрації
й призначили Василя Васильови�
ча  головним позаштатним інфек�
ціоністом області. Так і залишаю�
чись на посаді завідуючого інфек�
ційним відділенням Мукачівської
ЦРЛ,  і з новими обов’язками  він
справився  відмінно. На цій, до
речі безоплатній посаді, В.В.Васю�
та  постійно турбувався про зни�
ження рівня захворюваності на
інфекційні недуги, добивався пол�
іпшення умов для їх лікування, не
тільки в обласному центрі, район�
них лікарнях, але й на місцях, особ�
ливо у гірській глибинці. І таки до�
бився свого: випадки інфекційних
хвороб майже звів нанівець. За�
карпатську область відмічали на
нарадах у міністерстві охорони
здоров’я як найблагополучнішу.

Коли 16 років тому В. В. Васюту
призначили головним лікарем,  він
не схопився у розпачі  за голову,
бо вже мав чіткий план дій спря�
мований на виведення незугарної
лікарні в число  передових, сучас�
них. Повів рішучу боротьбу з непо�
добствами, які накопичувалися тут
не десятиліттями а мало не сто�
літтями. Вулиця Пирогова була
проїзною, прохідною… Уявіть, що
хворі в палаті, яких цілу ніч мучили
болі, під ранок поринули в тривож�
ний сон. І раптом їх розбуджують
голоси жителів району, які по�

спішають з автобусної станції на
зелений ринок, або вулицею про�
їжджають вантажівки, мотоцикли,
легковики,сигналять, одне слово,
створюють дискомфорт для
пацієнтів лікарні. За неодноразо�
вим  наполяганням,   головного ліка�
ря міськвиконком прийняв рішен�
ня про перекриття вулиці Пирого�
ва. Були нарікання, були листи в
редакцію, міськвиконком «обуре�
них» пішоходів.  Та Василь Васи�
льович не поступився. У нього був
аргумент: заспокоєні хворі почали
одужувати швидше…

Затим В.В.Васюта разом із зав�

ідуючими відділеннями взялися за
внутрішній ремонт. Були поміняні
старі вікна й двері  на сучасні, ко�
ридори покриті лінолеумом,  замі�
нила сучасна європейська плитка.
Усі палати було, відремонтовано,
побілено, почалося оснащення ліку�
вальних кабінетів сучасним облад�
нанням, функціональними ліжка�
ми. Якщо хворих раніше на томог�
раф доставляли в Ужгород, або
військовий госпіталь, то тепер це,
й більш сучасне медичне облад�
нання є в Мукачівській ЦРЛ. За
добрі зміни в Мукачівській ЦРЛ
В.В.Васюта щиро вдячний народ�
ним депутатам України Віктору Ба�
лозі, Василю Петьовці, голові об�
ласної ради Івану Балозі, дружині
Віктора Балоги, Оксані Балозі, їх
сину – Андрію Балозі, керівникам
промислових підприємств Василю
Рябичу та іншим.

А скільки сил, старання головно�
го лікаря, медичних працівників
було докладено, щоб  впорядкува�
ти територію. Тут довелося вирі�
зати зарості здичавілих  кущів,
видалити старезні дерева, що таї�
ли небезпеку для оточуючих буді�
вель, прокласти  алеї, зручні тро�
туари, вкрити плиткою територію,
що пролягала від корпусу до кор�
пуса, заквітчати територію троян�
довими кущами, спорудити фон�
тани, опорядити фасади лікуваль�
них корпусів…

Та найперше дійшли руки голов�
ного лікаря до підвалів. Вони були
осушені, впорядковані. Тут розмі�
стилися допоміжні служби, май�
стерні для електриків, сантехніків,
інших спеціалістів, без яких не об�
ійтися жодній лікарні.

А ще Василь Васильович
здібний економіст. Переказуючи
щомісяця  чималі суми грошей
електрикам, працівникам тепломе�
режі, водопровідно�каналізаційно�
го господарства з так бідного бюд�
жету лікарні, він задумався: а чи
не можна обійтися без них, або
звести  послуги комунальників  до
мінімуму? Прорахував із спеціалі�
стами такий рішучий крок. Поба�
чив, що вигоди, і не малі, неодмін�
но прийдуть. Та й почали з рекон�
струкції котлів, переходу на авто�
номне опалення лікарні. Довелося
подекуди замінити систему тепло�
постачання. Зате вигода не заба�
рилася. Своя котельня забезпечи�
ла усі відділення не тільки теплом,
а й гарячим водопостачанням. Чи
не першим саме колектив  лікарні

відмовився від  подачі електрое�
нергії оголеними дротами, а замі�
нив їх електрокабельним поста�
чанням.  Таких добрих змін, народ�
жених у голові головного лікаря та
його однодумців можна продовжу�
вати й  продовжувати. Кажуть, що
час тче полотно людського буття
ніби самовільно. Тому звикнувши
до зручностей, які нас оточують, які
стають для нас буденними,  ми не
часто задумуємось над тим, що
життя і дії кожної людини – части�
на історичного процесу.  А в історії
сучасної Мукачівської лікарні те�
перішній головний лікар В.В.Ва�

сюта увійшов творцем, який не�
впинно трудиться для того, щоб
залишити  гідний і плідний слід
для потомків.

В.В.Васюта належить до тієї ко�
горти людей, які за своє життя
зробили дуже багато з трудовим
колективом. Так, у мудрій голові
Василя Васильовича народжують�
ся нові плани, здійснення яких не�
одмінно призведе до поліпшення
умов лікування, перебування  хво�
рих у Центральній  районній
лікарні. Його високий професіо�
налізм  невід’ємний  від пропаган�
ди новітніх наукових досягнень.
Сам постійно вчиться і того ж ви�
магає від кожного медичного пра�
цівника лікарні.

Щастя невід’ємне від здоров’я.
Як би не вдосконалювалися ліки,�
наскільки б владно не втручалася
сучасна, розумна електроніка в сте�
рильність операційних залів і ма�
ніпуляційних кабінетів – вирішаль�
ним фактором  залишається про�
фесія лікарів, де на перше місце
виступають професіоналізм,
чуйність та людяність. Адже не
менш важливі  в лікувальному про�
цесі милосердя і добро. Не випад�
ково хворі, перебуваючи на ліку�
ванні в Мукачівській ЦРЛ, одужу�
ють не лише завдяки медикамен�
там: добре слово, чуйність, сер�
дечність лікарів, сестричок – це
теж дуже дієві  ліки.

Гіппократ повчав, що людина по�
винна знати, як допомогти собі
самій у хворобі, пам’ятаючи, що
здоров’я є її найбільшим багат�
ством. Ми начебто і пам’ятаємо про
це, та чомусь нерідко й легкова�
жимо. І цінувати здоров’я по�
справжньому починаємо тоді, коли
вже його втрачаємо. Цю думку зас�
новника медицини повністю под�
іляє В.В.Васюта.  Але вважає, що
наше здоров’я на 50 відсотків за�
лежить від нас самих,  40 відсотків
визначаються  спадковими факто�
рами і навколишнім середовищем
та чистотою їжі яку вживаємо. І
лише 10 відсотків – то вже від ме�
дицини. Тому й наставляє і застав�
ляє дільничних лікарів поліпшити
серед населення міста й району
профілактичні заходи. Лікарі�
фахівці за так поставленої справи
– то вже остання  інстанція, коли
звертаються до них  за порадою
або коли їх втручання вкрай необ�
хідне.

Василь Васюта – оптиміст за
складом розуму, духовно здорова

людина. Він любить і цінує життя,
відрізняє добро від зла, уміє на�
полегливо відстоювати свої пере�
конання. Він рішучий у діях, але
справедливий до підлеглих, вбол�
іває за своє і поважає чужу думку,
щиро вірить у Бога. Він поважає
тих медиків, які багато доброго
зробили у своєму житті. У нього
велика повага до старших, до вчи�
телів. Не поспішає «виставити за
борт» досвідчених фахівців, став�
ши головним лікарем. Його велика
працездатність, завидна еруди�
ція, професіоналізм і скромність
здобули Василеві Васильовичу

заслужену повагу серед колег, хво�
рих і всього персоналу лікарні.

Він уміє оцінити молодого ме�
дика уже по кількох днях роботи.
Вважає, і справедливо, що про�
фесія лікаря – це не зовсім собі
на втіху. Особливо для тих, хто
пішов у медицину без покликання
або лише тому, що це престижно.
Справжнього лікаря, вважає він,
не вийде без любові до людей. І
тому рішуче відмежовує справжніх
медиків, від людей випадкових у
медицині.

В.В.Васюта – гарний сім’янин,
люблячий чоловік, мудрий батько
двох синів і доньки. До речі, він і
засновник медичної династії. Син
Василь Васюта молодший, очолив
після батька інфекційне відділен�
ня. Вдома Василь Васюта  зайня�
тий роботою по господарству, тут
відновлює душевне здоров’я. Вва�
жає, що рідні стіни налаштовують
на позитив, бо  «у позитивних дум�
ках  – велика сила криється». Пе�
симізм не сприяє розвитку люди�
ни. Тому важливо, щоб у кожного
працівника  Мукачівської ЦРЛ була
мета, до якої він ітиме і заради якої
діятиме. Бо ж не випадково народ�
на мудрість повчає: «якщо хочете,
щоб життя усміхалося вам, то спо�
чатку подаруйте йому свій хоро�
ший настрій».  До лікарів, медсес�
тер, санітарок, хворих у Василя
Васильовича  особливо поважне,
турботливе ставлення.

Відомо, що про добру людину
відгукуються всюди добре. Запи�
си в журналах подяк пацієнтів, ли�
сти вдячних людей в редакції
місцевих і обласних газет, які ліку�
валися в Мукачівській ЦРЛ, почи�
наються з подяки головному ліка�
реві, тобто В.В.Васюті, завідую�
чим відділеннями, сумлінним ліка�
рям, медичним сестрам. У першу
чергу вдячні пацієнти приносять
свою щиру вдячність головному
лікареві за натхненну роботу, за
рятівну працю його колег, за те, що
допомагає жителям Мукачева,
району, а дуже часто й інших регі�
онів області, які охоче лікуються в
кращій у нашій області лікарні, щоб
бути здоровими. Дякують спра�
ведливо. Бо подвижник на ниві
медицини Василь Васильович
Васюта, лікар, який дуже дбає про
своє живого життя стебло, і вва�
жає, «не посада головне, а робо�
та», який за будь�яких обставин
пам’ятає одвічні, заповідані Госпо�
дом істини і живе так, щоб за свою
діяльність не було соромно ні пе�
ред Богом, ані перед людьми. І це
є справжня розкіш і справжнє ду�
ховне його  багатство.

   Читачі міськрайонної газети
«Мукачево», численні пацієнти
щиро привітали, й досі  здоров�
лять  Василя Васильовича Васюту
з ювілейним Днем народження,
бажають йому богатирського здо�
ров’я, великого людського щастя,
нових здобутків і задумів на бла�
городній медичній ниві.

Тож,  хай Ваш 65�річний ювілей
окрилює Вас, дає добро і наснагу
на нових життєвих шляхах�дорогах.
Творчого Вам неспокою, шановний
подвижнику в медицині, міцного
здоров’я й завидної снаги на
здійснення всього задуманого.

Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної Спілки

журналістів України



Äîðîãîãî þâ³ëÿðà
ÄÀÍÊÀÍÈ×À

Ìèõàéëà
Âàñèëüîâè÷à

â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî  ç  80-
ð³÷÷ÿì ³ áàæàºìî çäîðîâ’ÿ,
äîáðîáóòó, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó
òà Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ. Íå-
õàé ðîêè Âàø³ áóäóòü ñâ³òëè-
ìè, ñïîä³âàííÿ ðàä³ñíèìè, à
æèòòÿ äîâãèì ³ äóõîâíî áàãà-
òèì. Ìèðó ³ ñîíöÿ Âàì.

Ðîäèíà Ðèáàð³â
òà Ìàø³êè.

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!

РАСШИРИЛСЯ КРУГ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ

Постановление Кабинета министров «О внесе"
нии изменений в пункт 10 Порядка назначения и
выплаты государственной помощи малообеспе"
ченным семьям», принятое на прошлой неделе,
предусматривает выплату государственного со"
циального пособия по малообеспечеиности тем,
кто постоянно ухаживает за инвалидами II и III
групп, пожилыми людьми и лицами, которые по
заключению медиков требуют постоянной помо"
щи.

Как отметили в Министерстве социальной политики,
ранее данная категория граждан могла рассчитывать
лишь на компенсацию, составлявшую от 7 до 15 про�
житочных минимумов для трудоспособных (85�183 грн).
Права на помощь по малообеспеченное они не имели,
поскольку являлись трудоспособными, но в то же вре�
мя неработающими людьми. Уход за престарелым род�
ственником либо инвалидом II или Ш группы не счи�
тался уважительной причиной отсутствия официаль�
ного трудоустройства. Право на такую помощь предос�
тавлялось только тем, кто ухаживает за инвалидом !
группы.

После принятия постановления помощь по малообес�
печенное в 2014 году смогут получать более 20 тысяч
семей, которые осуществляют постоянный уход за наи�
более уязвимыми категориями граждан.

ÕÀÉ ÇÎÐÅÞ Ó ÆÈÒÒ²
ÑßÞÒÜ ÂÅÑÍÈ ÌÎËÎÄ²…

   … І тоді, коли на світ з’яви�
лась наша дорога однокласниця
Ганнуся Лесюк, малював візе�
рунки на вікнах мороз, шалені�
ла віхола, колисала�співала до�
нечці про молоду весну красну,
бо вже ж зима на відході, мама.
Вона бажала  маленькій щас�
тя�долі й не знала, які високі
й широкі світи відкриються
її Ганнусі. В другій середній
школі імені Т.Г.Шевченка Ган�
на Лесюк вчилася старанно,
досягала добрих результатів
у науці.  І в червні 1961 року
разом із атестатом зрілості
одержала, як і всі її одноклас�
ниці, направлення на роботу оздоблювальницями в
Мукачівський меблевий комбінат.  Тут із випускниць
створили комсомольсько�молодіжну бригаду. Про ус�
піхи дівочого колективу незабаром із захопленням пи�
сали міськрайонна й обласні газети, друкували фото�
графії. Передовиць виробництва відзначали Почес�
ними грамотами, грошовими преміями, їх фотографії
красувалися на Дошках пошани…

   А Ганна Іванівна Лесюк�Ворчак мріяла про вищу
освіту. Вступила на навчання в Одеський інститут на�
родного господарства. І з інженерським дипломом про
вищу освіту її радо привітало керівництво комбінату  й
запропонувало працювати у планово�економічному
відділі.  Комунікабельність, вміння працювати з людь�
ми, високий професіоналізм, відповідальність та ви�
могливість  не покидали старшого економіста ні на
мить, де б не працювала Ганна Іванівна. Ці риси ха�
рактеру й відданість своїм обов’язкам приносили  їй
повагу та довіру, нові нагороди за трудове сумління…
І нам, її однокласникам, було приємно читати про ці
професійні злети, про її  визнання… І на заслуженому
відпочинку вона непосида, поспішає до людей з доб�
ром, і додому приносить, як та бджілка�трудяга свою
порцію меду…

Íàñòóïíîãî â³âòîðêà ñâ³é ñâ³òëèé þâ³ëåé æ³íî÷î¿ ìóä-
ðîñò³ é çð³ëîñò³ â³äçíà÷àòèìå êðàñèâà, äîáðà ³ âèìîãëèâà
áåðåãèíÿ äîìàøíüîãî âîãíèùà, ìèðó, äîáðà, çëàãîäè, íàé-
ìèë³øà, íàéð³äí³øà äëÿ äâîõ ñèí³â-ñîêîë³â ìàìà, íàøà
ùèðà ñåðöåì ³ äîáðà äóøåþ øê³ëüíà ïîäðóãà, ÿê ³ â
þíîñò³ åíåðã³éíà, øâèäêà, ç æèâèì ãîñòðèì ðîçóìîì
æ³íî÷êà

Ãàííà ²âàí³âíà ÂÎÐ×ÀÊ-ËÅÑÞÊ.
Ïîçäîðîâëÿþ÷è þâ³ëÿðêó ³ç ïàì’ÿòíèì Äíåì íàðîä-

æåííÿ êàæåìî: Òâî¿ ðîêè – òî Òâ³é ñêàðá. ̄ ì ö³íè íåìàº.
Áî êîæåí ïðîæèòèé ð³ê áàãàòî âàðò, ìè ïðî öå âñ³ çíàºì.
Òâîþ ìóäð³ñòü çíàºì ìè, ö³íèìî Òâ³é äîñâ³ä. Øàíè â Òåáå
ïîì³æ ëþäüìè ³ ïîâàãè äîñèòü. Òîæ ïðèéìè óêë³í â³ä íàñ,
ùèð³ ñëîâà øàíè. Âñÿêèé äåíü é óñÿêèé ÷àñ, ãîðäèìîñü
Òîáîþ. Ùîá ë³ò áóëî íå ìåíøå ñòà, æèòòÿ ñâ³òèëîñü  ñîí-
öåì, à ùàñòÿ é ïðîìåí³ äîáðà äèâèëèñü ó â³êîíöå. Õàé
êîæåí ðàíîê ó æèòò³ ïðèíîñèòü ëèø óäà÷³, âñüîãî íàéê-
ðàùîãî òà áëàã ³ ðàäîñò³ ó õàò³.  Íåõàé ì³öíå çäîðîâ’ÿ,
ðîäèííå òåïëî, ëþáîâ ³ çàòèøîê, ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü òà
ïîøàíà, ùàñòÿ, ðàä³ñòü ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ áóäóòü â³ðíèìè
ñóïóòíèêàìè íà Òâî¿é äîâã³é ñîíÿ÷í³é äîðîç³ íà ìíîãàÿ ³
áëàãàÿ ë³ò!

Äóæå øàíóþ÷³ Òåáå – ñèíè ²øòâàí, Àíäð³é, äðóç³-
îäíîêëàñíèêè, âèïóñêíèêè Ìóêà÷³âñüêàî¿ ñåðåäíüî¿
øêîëè ¹ 2 ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà 1961 ðîêó, ð³äí³,
äðóç³…

*   *   *

Ùèðî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ
íàøó êîëåãèíþ

ÑÈÌÎÄÅÉÊÀ Îëåñþ ²âàí³âíó
Ïðèéìè ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè ñâÿòà! Áàæàºìî

ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ïàëêîãî êîõàííÿ, ùàñëèâî¿ äîë³,
íåâè÷åðïíîãî îïòèì³çìó, íàñíàãè ïðîôåñ³éíèõ
óñï³õ³â ó ðîáîò³, ùîäåííî¿ óäà÷³, íàä³éíèõ äðóç³â òà
Áîæî¿ ëàñêè.
Õàé óñì³øêà â î÷àõ Òâî¿õ ³ñêðèòüñÿ,
Ï³ñåíü âåñåëèõ ãðàº âîäîãðàé,
Íåõàé Òîá³ çèìà â î÷àõ ïðèñíèòüñÿ,
Íåõàé æèòòÿ Òâîº áðèíèòü, ÿê êàçêà.
À ñåðöå õàé ç³ãð³º ëàñêà.
Õàé ìð³¿ çáóäóòüñÿ Òâî¿
Áóäü æå ùàñëèâîþ â æèòò³!

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâè ÏÏ «Àóäèò»
òà ÏÏ «Êëóá Áóõãàëòåð³â»

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ
ç ïåðøèì ó æèòò³ 30-ð³÷÷ÿì
òàëàíîâèòîãî, ìóäðîãî
³íæåíåðà-ãåîäåçèñòà

²âàíà ²âàíîâè÷à
ÌËÀÂÖß

Ö³íóºìî Âàñ, ÿê àâòîðè-
òåòíîãî ³ çä³áíîãî ïðîôåñ³-
îíàëà, ïîâàæàºìî çà ëþ-
äÿí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, îï-

òèì³çì, áåçìåæíó ëþáîâ äî ð³äíèõ, äðóç³â, çà
ãîòîâí³ñòü ïðèéòè íà äîïîìîãó. Áàæàºìî Âàì,
äîðîãèé þâ³ëÿðå, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàòõíåííÿ,
ëþáîâ³, ùàñòÿ, ³ íàäàë³ çáåð³ãàòè ñâîº ìîëîäå
çàâçÿòòÿ â ðîáîò³ òà æèòò³.

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ
ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð», ð³äí³, äðóç³…

Çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³ é äîñòàòêó!
Ïðåêðàñíó, ÷óéíó ëþäèíó, ÷àð³âíó æ³íêó, íåâòîìíîãî

³ àâòîðèòåòíîãî ïðîôåñ³îíàëà ñâîº¿ ñïðàâè, ñòàðøó ìå-
äè÷íó ñåñòðó Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

ÃÎÍÀÊ Îäîòþ Ìèõàéë³âíó
ïîçäîðîâëÿºìî ç äíåì íàðîäæåííÿ.

Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Íàâ³òü íàéëþò³øèé ì³ñÿöü çèìè áåçñèëî ï³äêîðèâñÿ ñî-

íÿ÷íîìó òåïëó Âàøî¿ ùåäðî¿ íà äîáðî äóø³. Ìè ðàä³,
ùî ñåðåä íåç÷èñëåííèõ ñëóæáîâèõ òóðáîò Âè çíàõîäèòå
÷àñ ³ ìîæëèâîñò³ äîïîìàãàòè íàì ó ïðîïàãàíä³ ³ ïåðåäï-
ëàò³ íàøî¿ ãàçåòè. Óêë³ííå ñïàñèá³ Âàì çà
òàêó äîïîìîãó. Â³äïîâ³äàºìî Âàì ñåðäå÷-
íîþ  âçàºìí³ñòþ ³ ùèðî áàæàºìî:

Õàé çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê
Ñèïëþòüñÿ, íåìîâ âèøíåâèé öâ³ò,
Õàé ìàëþº äîëÿ ç áóäí³â ñâÿòî
² äàðóº Âàì áàãàòî ë³ò!

Ãëèáîêî øàíóþ÷à ³ âäÿ÷íà
 ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî»

Äîðîãîãî ×îëîâ³êà, òóðáîòëèâî-
ãî Áàòüêà, ÷óéíîãî Ñèíà, äîáðîãî
Áðàòà, êîìóí³êàáåëüíó Ëþäèíó, äè-
âîâèæíî ñâ³òëî¿, äæåðåëüíî ÷èñòî¿
äóø³, ÿêà óì³º ç³ãð³âàòè ñåðöÿ îñîá-
ëèâîþ òóðáîòîþ òà ëàñêàâèì ñëî-
âîì, ï³äáàäüîðèòè íàñòð³é, òàëàíî-
âèòîãî àäâîêàòà, ÿêèé çàâæäè äàñòü
ìóäðó ïîðàäó, íàäçâè÷àéíîãî æèò-
òºëþáà òà íåçàóðÿäíó îñîáèñò³ñòü
Âëàäèñëàâà  Âàñèëüîâè÷à  ÎËÅÃÀØÀ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç 40-ð³÷÷ÿì  â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ.
Íåõàé ùèð³ñòü íàøèõ ïî÷óòò³â, äîðîãèé þâ³ëÿðå, ç³ãð³âàº
Òâîº ñåðöå, äàº ñèëè, à ëþáîâ áëèæí³õ ïðèíîñèòü ðàä³ñòü.
Íåõàé Âñåìèëîñòèâèé Ãîñïîäü âîçäàñòü òîá³ ñòîðèöåþ çà
âñå äîáðî, ÿêå òâîðèø ëþäÿì. Áàæàºìî Òîá³, ð³äíèé íàø,
àêòèâíîãî äîâãîë³òòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, çàâçÿòî¿ âäà÷³,
âåëèêèõ æèòòºâèõ ñèë. Õàé àæ äî ñòîð³÷÷ÿ íà  æèòòºâ³é
äîðîç³ Òåáå ñóïðîâîäæóþòü óñï³õè, ðàäóþòü äðóç³, íà-
äèõàþòü íîâ³ ñïðàâè, îêðèëþº ëþáîâ, ç³ãð³âàº ðîäèííå
òåïëî.

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – äðóæèíà, äîíüêà
Àííà-Ìàð³ÿ, ìàìà, áàòüêî, ñåñòðè÷êà Âàíäà,

ð³äí³, äðóç³…

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß! ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!

Министр социальной
политики Наталья Ко�
ролевская на заседа�
нии Правления Пенси�
онного фонда Украины
заявила, что в 2014
году предусмотрено
три этапа повышения
минимальной пенсии.
“Повышение пенсий с
учётом принятых в про�
шлом году изменений в
законодательство нач�

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ ÏÎÐÀÄÓÞÒ ÒÐÈÆÄÛÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ ÏÎÐÀÄÓÞÒ ÒÐÈÆÄÛÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ ÏÎÐÀÄÓÞÒ ÒÐÈÆÄÛÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ ÏÎÐÀÄÓÞÒ ÒÐÈÆÄÛÓÊÐÀÈÍÑÊÈÕ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ ÏÎÐÀÄÓÞÒ ÒÐÈÆÄÛ
нётся уже с первого
марта этого года, —
пообещала чиновница.
— Это позволит посте�
пенно ликвидировать
диспропорции в раз�
мерах пенсий и обеспе�
чить их стабильный
рост”.

Второй этап придёт�
ся на 1 июля, третий —
на 1 октября 2014 года
в связи с ростом про�

житочного минимума.
“Таким образом, уже с
1 октября страна забу�
дет, что такое пенсия
ниже одной тысячи гри�
вен”, — заверила Коро�
левская.

Помимо этого, ми�
нистр поспешила успо�
коить тех, кто сомнева�
ется в том, что из�за
нынешнего экономи�
ческого и политическо�

го кризиса выплаты бу�
дут своевременными.
“Необходимо, чтобы
люди вообще забыли о
задержках выплат, —
убеждена она. — Для
этого Пенсионный
фонд должен контроли�
ровать банки и почту,
чтобы все народные
средства, направлен�
ные на места, вовремя
доходили до людей”.

Íè÷åãî íåò áîëåå æàëêîãî è áîëåå âåëèêîëåïíîãî, ÷åì ÷åëîâåê. (Ïëèíèé).Íè÷åãî íåò áîëåå æàëêîãî è áîëåå âåëèêîëåïíîãî, ÷åì ÷åëîâåê. (Ïëèíèé).Íè÷åãî íåò áîëåå æàëêîãî è áîëåå âåëèêîëåïíîãî, ÷åì ÷åëîâåê. (Ïëèíèé).Íè÷åãî íåò áîëåå æàëêîãî è áîëåå âåëèêîëåïíîãî, ÷åì ÷åëîâåê. (Ïëèíèé).Íè÷åãî íåò áîëåå æàëêîãî è áîëåå âåëèêîëåïíîãî, ÷åì ÷åëîâåê. (Ïëèíèé). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 13 ëþòîãî 2014 ð.
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 Ìèëóþ, äîáðóþ, î÷àðîâàòåëü-
íóþ, êðàñèâóþ, óìíóþ, íåæíóþ,
îáàÿòåëüíóþ

Íåëþ ßêîâëåâíó
ÔÀÐÓÒÈÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì  Äíåì
ðîæäåíèÿ! Ìû æåëàåì, ÷òîá áûëà
Òû ñ÷àñòëèâîé áåñêîíå÷íî, ìîëîäîé
îñòàëàñü âå÷íî. Ïóñòü Òâîé þáè-

ëåéíûé ãîä òîëüêî ðàäîñòü ïðèíåñåò. Áóäü âñåãäà Òû êðà-
ñèâîé, çäîðîâîé, ñ÷àñòëèâîé – è çèìîé è âåñíîé…  Çà
ëàñêó, äîáðîòó, çàáîòó õîòèì Òåáÿ áëàãîäàðèòü: ìû æå-
ëàåì íàñòðîåíèÿ ëèøü îòëè÷íîãî âñåãäà, è çäîðîâüÿ – íà
ãîäà. Ïóñòü âåäåò Òåáÿ Ãîñïîäü, âîïðåêè ëþáûì ïî-
ìåõàì, ëèøü ê óäà÷å è óñïåõàì. Ïóñòü þáèëåé
êðàñèâûì áóäåò, ÿñíûì, ïóñòü ñ÷àñòüå íå îáõî-
äèò íèêîãäà. Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðå-
êðàñíûì, æåëàíüÿ ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñåãäà.
Óëûáíèñü âåñåëåé – ýòî Òâîé þáèëåé, ìû
öåëóåì Òåáÿ, îáíèìàåì. Ìíîãî ðàäîñòíûõ
äíåé è ñ÷àñòëèâûõ íî÷åé, äîëãîé æèçíè, çäî-
ðîâüÿ æåëàåì!

Î÷åíü óâàæàþùèå Òåáÿ –
Âàëåíòèíà  ÊÓÄËÈÍÊÎÂÀ ñ äî÷êàìè Íàòàëüåé,

Îëüãîé, Òàòüÿíîé,  ðîäíûå, äðóçüÿ…
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Ëþáîâü ê ñâîáîäå – ºòî ëþáîâü ê ëþäÿì. (Ó. Ãºçëèòò)

О любви очень много ска�
зано и написано, но эта тема
будет вечно молодой и вос�
требованной, как величай�
шая жизненная ценность.

Каждый человек мечтает о
любви, потому что это чув�
ство представляет собой
наивысшую степень само�
выражения. Это и есть то,
ради чего мы пришли на
Землю, — получить знания,
опыт и научиться любить. К
звёздам идут через тернии,
поэтому путь к истинной
любви не может быть лёг�
ким.

Часто полюбив, мы дума�
ем, что это на всю жизнь. Но
почему тогда возникают от�
чуждение и одиночество
между ранее близкими
людьми? Потому что любовь
как ценность перестала быть
жизненно важной, раство�
рившись в суете повседнев�
ной жизни, в стремлении
успеть, достичь, заработать,
обеспечить. Так мы посте�
пенно начинаем забывать о
самом главном — о любви
как величайшей жизненной
ценности. Учиться любить
надо всю жизнь. Только об�
новление себя позволит
всегда поддерживать огонь
любви в сердце: любить и
быть любимой, восхищать�
ся, вдохновлять и творить
чудеса.

Мы все родом из детства.
Основы любви мы начина�
ем постигать очень рано че�
рез родительскую любовь и
через добрые сказки, герои
которых, преодолевая труд�
ности, совершая подвиги и
изменяя себя, учатся лю�
бить. Любовь — это готов�
ность обновлять себя и
учиться любить. Помните,
как в сказке «Аленький цве�
точек» Настенька, преодолев
страх и отвращение, полю�
била безобразное чудище,
которое потом превратилось
в прекрасного принца. Но
подвиг бескорыстной люб�
ви совершил и принц, пре�
вращённый злыми чарами в

Æèçíü â âèáðàöèÿõ Ëþáâè
Когда людей окружает любовь,
она будит их глубинную энергию,
движет ими, раскрывает самые неожиданные
возможности и таланты.

Стивен Кови

Наступает Новая Эпоха — та, о которой говорили все Великие Пророки и Посвя�
щённые, — Эпоха Любви, Единения, Сотрудничества и Кооперации. А люди, по�
глощённые суетой, мечущиеся по Земле в стремлении преуспеть, достичь, пост�
роить карьеру, перещеголять соседа, накопить материальные блага, всё чаще и
чаще начинают испытывать в сердце щемящую тоску, неудовлетворённость жиз�
нью, непонятную тревогу, понимание тленности всего достигнутого и ощущают
неистребимое желание Любить и быть Любимыми. Это новые энергии Космоса
достигают поверхности планеты и пробуждают сердца тех, кто ещё не очерствел
окончательно, и у людей растёт понимание того, что всё вокруг преходяще, вечна
только Любовь. Поговорим сегодня о Любви…

чудовище. Полюбив девуш�
ку, он готов был умереть в
этом обличье, только чтобы
не нарушить её покой. Так
через обновление себя, они
смогли совершить свой под�
виг и познать любовь как ве�
личайшую цен-ность в мире.

Как же научиться любить
и что не-обходимо обновить
в себе, чтобы познать это
прекрасное чувство? На са�
мом деле мы любим очень
немногих, но и тех не умеем
любить без оглядки и усло�
вий. Часто мы плохо, нетер�
пеливо, неласково, не по�
доброму любим даже тех, о
которых говорим, что они
нам дороги. И тогда такая
любовь превращается не в
радость, а в тягость.

Мы ссоримся, холодеем,
отворачиваемся и уходим. А
всё дело в том, что мы пере�
стали учиться любить.

Любовь — это всегда поз�
нание себя и другого. Лю�
бить — значит,открыть дру�
гого для себя. Помните, как
у Сент�Экзюпери Лис про�
сит Маленького Принца:
«Пожалуйста, приручи
меня!»

Когда Маленький Принц
ссылается на то, что у него
мало времени, много рабо�
ты и он многое должен уз�
нать, Лис произносит очень
мудрую фразу: «Узнать мож�
но только те вещи, которые
приручишь».

На вопрос Маленького
Принца: «А как это — приру�
чить?» Лис отвечает: «Это
давно забытое понятие. Оно
означает: создать узы». Это
значит познать друг друга и
открыть то, что объединяет,
оставив в стороне то, что
разъединяет. Необходимо
обновление себя. «С каждым
днём садись немного бли�
же», — советовал Лис Ма�
ленькому Принцу.

То есть с каждым днём мы
открываем в другом какую�
то новую, иную часть души и
становимся ближе друг к
другу и богаче вдвойне. И

если это процесс обоюдный,
то мы начинаем думать вме�
сте, чувствовать вместе,
мечтать и преодолевать
трудности тоже вместе. Об�
разуется духовная связь, ко�
торая превращает любящих
в сообщающиеся сосуды.
Так, обновляя себя и разви�
ваясь, мы постигаем новый
уровень любви.

Но прежде чем мы смо�
жем установить любящие
взаимоотношения с други�
ми, мы должны заново у�
читься любить и уважать
себя. Для этого необходимо
познание себя, чтобы через
обновление начать превра�
щать недостатки в достоин�
ства. Надо не забывать, что
в основе продолжительных
взаимоотношений с други�
ми лежит глубокое, любящее
принятия своего «Я», имен�
но таким, каким вы являе�
тесь в настоящий момент и
каким стремитесь стать.
Вначале надо полюбить
себя, иметь то, чем можно
делиться с другими.

Со временем оказывается,
что в любви очень важно �
выстроить общение (создав
«общее») и взаимоотноше�
ния с позиции «мы» на еди�
ных жизненных ценностях.
Ведь как говорил Антуан де
Сент�Экзюпери: «Любить —
это значит смотреть не друг
на друга, а смотреть в од�
ном направлении». Именно
единомышленники способ�
ны преодолеть все диском�
фортные ситуации благода�
ря силе общения.

Когда мы учимся общать�
ся открыто, честно обсуждая
все вопросы, убирая то, что
разъединяет, и формируя
то, что объединяет, мы на�
чинаем обновлять себя и
жизнь. Чтобы научиться лю�
бить, надо научиться об�
щаться с любимым. Когда
возникают проблемные си�
туации — их необходимо ре�
шать, а не ходить, спотыка�
ясь о них, создавая почву
для отчуждения. Самое глав�

ное в любви — это постоян�
ный диалог.

Любить — означает учить�
ся отдавать и дарить себя,
искренне и бескорыстно де�
лясь всем, что у тебя есть:
временем, информацией,
чувствами, материальными
благами, а самое главное,
своим восхищением миром,
своим счастьем, чтобы всем
рядом с тобой было теплее
и светлее. Ведь именно в
этом состоит главное обуче�
ние и предназначение чело�
века на Земле. При этом
надо учиться с благодарно�
стью выстраивать правиль�
ный энерго�информацион�
ный обмен, а не игру в одни
ворота.

Чтобы научиться любить,
надо непременно учитывать
потребности другого чело�
века. Ведь любовь — это по�
нимание любимого, как
себя. Осознание того, в чём
он нуждается в данный мо�
мент, и дарение с радостью
необходимого, создаст воз�
можность энерго�информа�
ционного обмена, а это и
есть сотворчество.

Любовь берёт только то,
что отдаётся с радостью, и
отдаёт то, что принимается
с благодарностью. Чем боль�
ше ты отдаёшь, тем больше
получаешь в ответ, потому
что отдал с радостью, осча�
стливил другого, а значит,
стал счастливее сам («с�ча�
стицей» другого). Поэтому,
если вы хотите получить лю�
бовь, нужно просто дарить
её. Дарите себя, без оплаты
и оговорок и практикуйте
проявление доброты просто
так. Ведь любовь — это не
обладание, а дарение и от�
давание. Именно в этом про�
является космическое свой�
ство энергии любви: чем
больше её отдаешь, тем
больше её становится внут�
ри тебя и в мире.

Учиться любить означает
учиться дружить, ведь друж�
ба — это почва, на которой
растут семена любви. Это
развитие совместной интел�
лектуальной составляющей,
уважение и принятие чело�

века таким, каков он есть, со
всеми его достоинствами и
недостатками. Друг — это
тот, кто всё про вас знает и
всё равно любит; кто раду�
ется, когда происходит что�
то хорошее, и искренне со�
страдает в трудные минуты.
Дружба — это понятие круг�
лосуточное, и время здесь
приобретает иной смысл.
Именно в дружбе любовь как
ценность имеет своё наи�
высшее проявление, т.к. она
бескорыстна и честна.

Учиться любить — значи�
т, учиться доверять. Дове�
рие жизненно важно для на�
стоящей любви. Без него
один человек становится по�
дозрительным, тревожным,
полным опасения и ревнос�
ти, а другой чувствует себя
без вины виноватым. Здесь
потребуется глубинное об�
новление себя в качествах,
т.к. невозможно по�настоя�
щему любить, если полнос�
тью не доверять любимому.
Надо учиться доверять себе
и миру. Доверие порождает
доверие ипроверяется сво�
бодой.

Истинной любви между
людьми столько, сколько
они дарят друг другу свобо�
ды, простора для роста и
развития. Иногда наша лю�
бовь может удушить челове�
ка, когда она для него не сво�
бода, а рабство. Это и не
любовь вовсе, а яркое про�
явление эгоизма и соб�
ственничества. Если челове�
ка лишить искорки свободы,
он никогда не будет спосо�
бен на со�творчество, т.к.
будет лишён созидательной
энергии взлёта. Если вы
любите кого�то, отпустите
его на свободу. Если он воз�
вращается к вам, он ваш,
если нет, значит, он никогда
не был вашим. Если двум
летящим птицам скрепить
крылья, они упадут. Вам про�
сто нужно лететь рядом и в
одном направлении. Это
мудрая любовь: когда с то�
бой хорошо, но и без тебя я
останусь цельной.

И самое главное — это �
жить здесь и сейчас, любить

каждое мгновение как самый
главный момент в жизни.
Любить — это значит по�
мнить о том, что границ для
любви не существует, она
терпеливее и долговечнее
всего, она может абсолютно
всё, она творит чудеса! Не
возводите границы внутри
себя, обновляйте себя, ос�
вободитесь от страхов, со�
мнений, разочарований, до�
думываний и ограничений,
ведь любое ограничение
приводит к ограниченности.
Где есть границы, там нет
любви. Существует только
искреннее принятие насто�
ящего момента с радостью:
прошлого УЖЕ нет, а буду�
щее ЕЩЁ не наступило.
Именно поэтому надо учить�
ся любить и принимать, це�
нить и дорожить взаимоот�
ношениями, созидать каж�
дое мгновение и наполнять
его обновляющей энергией
любви. Тогда в будущем лю�
бовь вернёт нам всё стори�
цей.

В заключение хочу напом�
нить, что любовь возможна
для каждого из нас, но здесь
нужно сделать сознательный
выбор: быть правым или
быть любимым; простить
или мстить; быть одному
или с любимым. Всё это наш
выбор и наше обновление
себя. Одинокие люди, у ко�
торых нет любви в этой жиз�
ни, сознательно или подсоз�
нательно сами выбирают
свою жизненную позицию. И
изменить это способны толь�
ко они! Невозможно создать
истинно любовные отноше�
ния, если не научишься лю�
бить сам. Как только ты ста�
нешь любящим, неизбежно
придут любовь и отношения.
Выбери любовь и иди к ней,
сделай шаг навстречу люб�
ви, преврати её в свою ве�
личайшую жизненную цен�
ность в этой жизни, и она
будет озарять тебя до пос�
леднего вздоха.

Наталья ФИСЕНКО,
г. Харьков

Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè â³òàº ç ïåð-
øèì 90 -ð³÷÷ÿì â³ä Äð³ÿ íàðîäæåííÿ âåòåðàíà ïðàö³, ó÷àñ-
íèêà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè Ãåîðã³ÿ Âàñèëüî-
âè÷à ÌÀÄ², ÿêå áóäå â³äçíà÷àòè 15 ëþòîãî 2014 ðîêó.

Øàíîâíèé Ãåîðã³é Âàñèëüîâè÷ó !
Ñêëàäíèé øëÿõ ïðîéøëè Âè ó ñâîºìó æèòò³. Ï³ñëÿ çà-

ê³í÷åííÿ â 1944 ðîö³ Ìóêà÷³âñüêî¿ òîðãîâî-åêîíîì³÷íî¿
àêàäåì³¿ åì³ãðóâàëè ó ×åõîñëîâà÷÷èíó, äå ñëóæèëè â àðì³¿
Ë.Ñâîáîäè. Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ ç àðì³¿ çàê³í÷èëè ñåðåä-
íþ øêîëó â ì. Ìóêà÷åâî ³ ïîñòóïèëè íà íàâ÷àííÿ ó
Ëüâ³âñüêèé çîîâåòåðèíàðíèé ³íñòèòóò, îäåðæàëè ñïåö-
³àëüí³ñòü âåòë³êàðÿ, ïðàöþâàëè ó ×åðí³âåöüêèé,
Ëüâ³âñüêèé îáëàñòÿõ, à òàêîæ ó ñ.Áîáîâèùå íàøîãî ðà-
éîíó.

Ç 1967 ðîêó ïðîòÿãîì ñ³ìíàäöÿòè ðîê³â Âè – âèêëàäà÷
Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó. Ó 1984 ð. âèéøëè íà
ïåíñ³þ. Îäíàê íå âñèä³ëè äîìà. ² íà çàïðîøåííÿ êåð³â-
íèöòâà êîëãîñïó „Íîâå æèòòÿ” ñ.Äåðöåí ùå ñ³ì ðîê³â ïðà-
öþâàëè â öüîìó ãîñïîäàðñòâ³ âåòë³êàðåì. Ó ñâî¿ 90 ðîê³â
ìàºòå ÷óäîâó ïàì’ÿòü, æèâåòå ïîä³ÿìè ñüîãîäåííÿ, çóñò-
ð³÷àºòåñÿ ç êîëèøí³ìè   ñâî¿ìè ñòóäåíòàìè, áåðåòå àêòèâ-
íó ó÷àñòü â ðîáîò³ âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ êîëåäæó. Â³ä
äóø³   áàæàºìî  Âàì  çäîðîâ’ÿ,  ùàñòÿ,  äîáðà  íà  áàãàòî
ðîê³â, çóñòð³òè ùå ñâ³é ñîòèé þâ³ëåé.

Ç ïîâàãîþ ². ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéðàäè âåòåðàí³â.

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Ùèðî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì
íàðîäæåííÿ, ÿêèé áóäå â³äçíà÷àòè
16 ëþòîãî 2014 ðîêó ãîëîâà âåòå-
ðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñ. Æóêîâî

Îëåíà Äìèòð³âíà
ÁÀÑÀÐÀÁ,

â³äîìèé ïåäàãîã Ìóêà÷³âùèíè ç
ï’ÿòèäåñÿòèð³÷íèì ñòàæåì ðîáîòè,
Çàñëóæåíèé â÷èòåëü Óêðà¿íè,
„Â³äì³ííèê íàðîäíî¿ îñâ³òè”:

Øàíîâíà Îëåíà Äìèòð³âíà!
Ïðèéì³òü ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü â³òàííÿ ç íàãîäè Âàøî-

ãî þâ³ëåþ. Áàæàºìî Âàì ïðèãîðù³ ïîâí³ çäîðîâ’ÿ é êðà-
ñè, ñâ³òëî¿, ÿê ñîíöå äîë³, ó íèí³øí³é äåíü ³ â ìàéáóòí³
÷àñè.

Íåõàé äóøà ó Âàñ í³êîëè íå ñòàð³º, íà á³ë³é ñêàòåðòèí³
áóäå õë³á ³ ñ³ëü, ñâî¿ì òåïëîì Âàñ ñîíöå çàâæäè ãð³º é
ñëîâà ïîäÿêè ëèíóòü çâ³äóñ³ëü. Â³ä äóø³ Âàì çè÷èìî øàíè
³ ïîâàãè, ëàäó ó äîì³âö³, óñï³õ³â ó æèòò³.

À ùå íà öå ñâÿòî
Ùàñòÿ Âàì äàðóºìî áàãàòî,
Õàé Âàñ Áîã áëàãîñëîâëÿº,
Ìíîãàÿ ë³ò Âàì ïîñèëàº!

Ç ïîâàãîþ ². ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéðàäè âåòåðàí³â.

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß! Ç ÏÅÐØÈÌ 90-Ð²××ßÌ! Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè ñâÿòêóþòü ñâî¿ þâ³ëåéí³ Äí³ íàðîä-

æåííÿ ÷àð³âí³ æ³íêè, øàíîâí³ êîëåãè –

ÄÅËÅÃÀÍ  Ìàð³ÿ  Ëàäèñëàâ³âíà
– ôàõ³âåöü ² êàòåãîð³¿ áóõãàëòåð³¿,

ÊÎÐÎËÎÂÈ×  Îêñàíà  Îìåëÿí³âíà
– ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè îáë³êó òà ô³íàíñ³â.

Äîðîã³ ³ìåíèííèö³!
Â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî Âàñ!
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òâîð÷îãî íàòõ-

íåííÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Íåõàé êîæíèé äåíü ïðèíîñèòü óñï³õè òà ñâÿòêî-

âèé íàñòð³é, à Âàøà åíåðã³éí³ñòü òà ö³ëåñïðÿìî-
âàí³ñòü çàâæäè áóäóòü çàïîðóêîþ
çä³éñíåííÿ íàéñì³ëèâ³øèõ çàäóì³â ³
ïëàí³â.

Õàé Âàøó äóøó òà ñåðöå ç³ãð³âàº
ùåäð³ñòü òåïëîãî ñîíöÿ, ïîâàãà â³ä
ð³äíèõ òà äðóç³â.

Ìèðó, äîáðà òà ëþáîâ³ Âàì òà Âà-
øèì áëèçüêèì íà äîâã³ ðîêè!

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

14 ëþòîãî – Ñâÿòî âñ³õ çàêîõàíèõ!



Ó÷èòåëü – ÷åëîâåê, êîòîðûé ìîæåò äåëàòü òðóäíûå âåùè ëåãêèìè. (Ð. Ýìåðñîí).Ó÷èòåëü – ÷åëîâåê, êîòîðûé ìîæåò äåëàòü òðóäíûå âåùè ëåãêèìè. (Ð. Ýìåðñîí).Ó÷èòåëü – ÷åëîâåê, êîòîðûé ìîæåò äåëàòü òðóäíûå âåùè ëåãêèìè. (Ð. Ýìåðñîí).Ó÷èòåëü – ÷åëîâåê, êîòîðûé ìîæåò äåëàòü òðóäíûå âåùè ëåãêèìè. (Ð. Ýìåðñîí).Ó÷èòåëü – ÷åëîâåê, êîòîðûé ìîæåò äåëàòü òðóäíûå âåùè ëåãêèìè. (Ð. Ýìåðñîí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 13 ëþòîãî 2014 ð.
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До чергової частини
Мукачівського міськ�
відділу міліції надійшло
повідомлення від черго�
вого лікаря швидкої до�
помоги, що до них було
госпіталізовано 83�
річного мукачівця з про�
никаючим ножовим по�
раненням.

На місце події відразу
виїхала слідчо�оперативна
група міськвідділу. Дідусь
розповів правоохоронцям,
що  до його квартири зай�
шов знайомий та став вима�
гати від нього гроші, ста�
ренький звісно ж не пого�
дився і сказав, що грошей в
нього нема і нехай чоловік
покине його квартиру.
Відтак, зловмисник  погро�

Ìóêà÷³âñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ âèêðèëè çóõâàëîãî
ïðàâîïîðóøíèêà-ðåöåäèâ³ñòà

жуючи ножем, схопивши
старенького чоловіка,  вима�
гав віддати йому гроші. Під
час сутички чоловік  вдарив
ножем у руку пенсіонеру, і
скористався його безпорад�
ним станом.  Чоловіку таки
вдалося відібрати у пенсіо�
нера близько дев’яти тисяч
гривень і втікнути.

В ході оперативно�розшу�
кових заходів вже на наступ�
ний день оперативники
встановили особу підозрю�
ваного. Ним виявився 59�
річний мукачівець, за плечи�
ма у якого 25 років «загаль�
ного стажу» у в’язниці. Крім
того, як з’ясували мукачівські
правоохоронці, чоловік рік,
як вийшов на волю  і за цей
період вже встиг вчинити ще
кілька кримінальних право�
порушень. Наразі правоохо�

ронцями доведено його
причетність до п’яти зло�
чинів.

“Слідчим міського відділу
міліції  дана подія внесена
до Єдиного реєстру досудо�
вих розслідувань за ознака�
ми злочину, передбаченого
ч. 2 ст.186 Кримінального
кодексу України (грабіж, по�
єднаний з насильством, яке
є небезпечним для життя чи
здоров’я потерпілого) – заз�
начає перший заступник на�
чальника Мукачівського
міського відділу міліції Ми�
хайло Петрище. – Йому заг�
рожує покарання у вигляді
позбавлення волі на строк
від чотирьох до шести років.
Триває слідство.

Євгенія КРАСИЛИНЕЦЬ
Мукачівський МВ УМВС

Водій, не надавши жінці
допомоги, з місця наїзду
зник. Внаслідок дорожньо�
транспортної пригоди  50�
річна жінка отримала тілесні
ушкодження та була достав�
лена до лікарні.

Повідомлення про те, що
по вулиці Вокзальній в м.
Мукачеві скоєно наїзд на
жінку надійшло до чергової
частини міського відділу
міліції. Негайно на місце
пригоди виїхали інспектори
ВДАІ та слідчо�оперативна
група Мукачівського місько�
го відділу міліції. Прибувши,
міліціонери з‘ясували, що
близько 19 години вечора по
вул. Вокзальній рухався не�
встановлений автомобіль
під керуванням невстанов�
леного водія. Водій скоїв
наїзд на жінку, яка перети�
нала проїжджу частину по

Â Ìóêà÷åâ³ çàòðèìàíî âîä³ÿ, ÿêèé ñêî¿â
íà¿çä íà æ³íêó é çàëèøèâ ì³ñöå ïðèãîäè

пішохідному переходу. Після
цього, не надавши жінці до�
помоги, водій з місця при�
годи зник. Внаслідок ДТП
жінка отримала тілесні уш�
кодження та була доставле�
на до лікарні.

Пошук зниклого автомобі�
ля ускладнював той факт, що
очевидців пригоди було не�
багато, і вони не могли опи�
сати автівку та її номерний
знак.

В ході оперативно�пошу�
кових заходів працівниками
Мукачівського міського
відділу міліції було знайде�
но водія, який причетний до
скоєння автопригоди. Ним
виявився 27�річний чоловік,
мешканець м.Мукачева,
який зізнався у скоєному.
Працівникам міліції пояс�
нив, що злякався, і тому  зник
з місця пригоди.

Наразі автомобіль по�
міщено на штрафмайдан�
чик. Слідчим відкрито  кри�
мінальне провадження за ч.1
ст. 286 “Порушення правил
безпеки дорожнього руху
або експлуатації транспорту
особами, які керують транс�
портним засобом” Кримі�
нального кодексу України.

“Державтоінспекція на�
голошує, що кожен водій,
який покинув місце ДТП,
замість того, аби надати
першу медичну допомогу
постраждалим і виклика�
ти лікарів (багато кому з
них це врятувало б життя),
обов’язково буде затри�
маний і постане перед
Законом”�зазначив на�
чальник ВДАІ Мукачівського
МВ УМВС Томаш Дулов.

Євгенія КРАСИЛИНЕЦЬ
Мукачівський МВ УМВС

МІЛІЦЕЙСЬКА  ХРОНІКА

1.Годьмаш  Петро Іванович – 1929 р.н.
2.Полянських  Ніна Олександрівна –1938 р.н.
3.Паук Іван Іванович – 1945 р.н.
4.Варга Зінаїда  Олексіївна – 1935 р.н.
5.Іванчов  Василь Іванович – 1940 р.н.
6.Софілканич Тетяна Андріївна – 1958 р.н.
7.Шепа Любов  Григорівна – 1951 р.н.
8.Варга  Іван Михайлович – 1944 р.н.
9.Мисла Марія Михайлівна – 1924 р.н.
10.Талайло  Ілля Васильович – 1972 р.н.
11.Маргіта Катерина Йосипівна – 1958 р.н.
12.Шандра  Галина  Миколаївна – 1957 р.н.
13.Пуга  Марія Михайлівна – 1920 р.н.

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

з 03.01.2013 р.  по  09.02.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Повідомлення про чолові�
ка з ножовим пораненням
надійшло до міліції з прий�
мального відділення Мукач�
івської центральної районної
лікарні, куди каретою швид�
кої допомоги доставили 45�
річного мешканця району.
Медики діагностували у чо�
ловіка  ножове поранення
плеча. На місце події відра�
зу ж виїхала слідчо�опера�
тивна група міськвідділу.

Медикам чоловік повідо�
мив, що тілесні ушкодження
він отримав  з власної нео�
бережності, однак  правоохо�
ронці встановили, як усе було

Íà Ìóêà÷³âùèí³ ï³ä ÷àñ ñâàðêè æ³íêà âäàðèëà
íîæåì âëàñíîãî ÷îëîâ³êà

насправді. З’ясувалося, що
того дня подружжя за місцем
проживання розпивало
спиртне.  Пізніше, обоє були
вже добряче напідпитку...
Звісно, між подружжям ви�
никла сварка. У результаті
жінка отримала кулаком в об�
личчя. Не стерпівши такої
наруги та не маючи бажан�
ня вислуховувати докори чо�
ловіка, жінка у відповідь вда�
рила ножем у плече.

З місця події вилучено ре�
човий  доказ – ніж. Наразі
жінці, яка ніколи не мала про�
блеми  із законом, дове�
деться відповідати за вчи�

нене за част.1 ст.125 Кримі�
нального кодексу України
«Умисне легке тілесне уш�
кодження». Cанкція даної
статті передбачає  штраф до
п’ятдесяти неоподаткованих
мінімумів доходів громадян
або громадськими робота�
ми на строк до двохсот го�
дин, або виправними робо�
тами на строк до одного
року. Триває досудове розс�
лідування, у ході якого будуть
встановлені всі обставини
цієї події.

Євгенія КРАСИЛИНЕЦЬ
Мукачівський МВ УМВС

10 ëþòîãî 2014 ðîêó çà-
âåðøèâ ñâîþ ðîáîòó êîí-
êóðñíèé êîì³òåò Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç âèç-
íà÷åííÿ ðîáî÷îãî îðãàíó
ï³äïðèºìñòâà (îðãàí³çàö³¿)
ïî ï³äãîòîâö³ ³ ïðîâåäåí-
íþ êîíêóðñ³â ç âèçíà÷åí-
íÿ àâòîìîá³ëüíèõ ïåðå-
â³çíèê³â íà ì³ñüêèõ àâòî-
áóñíèõ ìàðøðóòàõ çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì.
Ìóêà÷åâî, ÿêèé ðîçïî÷àâ
ñâîþ ðîáîòó 17 ãðóäíÿ
ìèíóëîãî ðîêó.

Îñíîâíèì ïèòàííÿì çà-
ñ³äàííÿ êîì³òåòó áóëî îò-
ðèìàííÿ òà îãîëîøåííÿ
â³äïîâ³ä³ â³ä Äåïàðòàìåí-
òó àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñ-
ïîðòó, ÷è íàäàííÿ äèñïåò-
÷åðñüêèõ ïîñëóã º ä³ÿëü-
í³ñòþ ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿
ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâå-
çåíü?

Â³äïîâ³äü îäíîçíà÷íà:
«Ïîñëóãà ç ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â ÷è âàíòàæ³â –
öå ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â
÷è âàíòàæ³â òðàíñïîðòíè-
ìè çàñîáàìè íà äîãîâ³ð-
íèõ óìîâàõ ³ç Çàìîâíèêîì
ïîñëóãè»

Òàêèì ÷èíîì äèñïåò-
÷åðñüê³ ïîñëóãè íå ÿâëÿ-
þòüñÿ ä³ÿëüí³ñòþ ç ïèòàíü
îðãàí³çàö³¿ ïàñàæèðñüêèõ
ïåðåâåçåíü, à ïðåòåíäåíò
Ìóêà÷³âñüêå ì³ñüêå êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ðå-
ìîíòíî – áóä³âåëüíå óï-
ðàâë³ííÿ», ÿêå ÿâëÿºòüñÿ

Ïðîäîâæåííÿ äîâãî¿ äîðîãè
â äþíàõ ïî-Ìóêà÷³âñüêè,

àáî ïåðåìîãà â êîíêóðñ³ ö³íîþ ñîâ³ñò³
ï ð à â î í à ñ ò ó ï í è êî ì
ÌÌÊÏ «Ì³ñüêà ñëóæáà
ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâå-
çåíü» çã³äíî óìîâ êîí-
êóðñó ³ âèìîã ïîñòàíîâè
ÊÌÓ ¹ 1081 â³ä 03.12.
2008 ðîêó äîñâ³äó ðîáî-
òè íå ìåíøå ÿê òðè ðîêè ç
ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ïàñà-
æèðñüêèõ ïåðåâåçåíü ³
çã³äíî ñò. 18 Ïîñòàíîâè íå
äîïóñêàºòüñÿ äî ó÷àñò³ â
êîíêóðñ³, ïðî ùî íå áóëî
îãîëîøåíî.

Íà çàäàí³ ïèòàííÿ, ÿê ³
íà äâîõ ïîïåðåäí³õ çàñ³-
äàííÿõ, îäíà â³äïîâ³äü:
«êîíêóðñíèé êîì³òåò ðîç-
áåðåòüñÿ…». ² ðîç³áðàâñÿ.
Ïðîòÿãîì ãîäèíè áóâ îãî-
ëîøåíèé ïåðåìîæåöü ïî
ðåçóëüòàòàõ ãîëîñóâàííÿ:
«Çà» ³ «Ïðîòè» - ÌÌÊÏ
«Ðåìîíòíî-áóä³âåëüíå
óïðàâë³ííÿ».

Çã³äíî ñò. 19 Ïîñòàíîâè
ÊÌÓ ¹ 1081 â³ä
03.12.2008 ðîêó, «ïåðå-
ìîæöåì êîíêóðñó âèçíà-
÷àºòüñÿ ï³äïðèºìñòâî
(îðãàí³çàö³ÿ), ÿêå çà îö³í-
êîþ êîíêóðñíîãî êîì³òå-
òó íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàº
óìîâàì êîíêóðñó».

Ìè íå ïî÷óëè îö³íî÷íèõ
êðèòåð³¿â , ïî ÿêèõ  ÌÌÊÏ
«Ðåìîíòíî-áóä³âåëüíå óï-
ðàâë³ííÿ» ñòàëî ïåðåìîæ-
öåì êîíêóðñó, à òàêîæ ³ îö-
³íêó äðóãîìó ïðåòåíäåíòó
ÏÏ «Ìóêà÷³â – ÀÒÏÏ»,
ÿêå óæå ÿâëÿºòüñÿ ðîáî-

÷èì îðãàíîì â ï’ÿòè ðàé-
îíàõ îáëàñò³ òà ïðîâîäèòü
êîíêóðñè, ìàº ôàõ³âö³â ç
âèùîþ ñïåö³àëüíîþ (àâ-
òîòðàíñïîðòíîþ) îñâ³òîþ,
äîñâ³ä ðîáîòè  ç ïèòàíü
îðãàí³çàö³¿ ïàñàæèðñüêèõ
ïåðåâåçåíü.

Îá³éøîâøè çàêîíîäàâ÷³
àêòè Óêðà¿íè, Ìóêà÷³âñü-
êèé ì³ñüêâèêîíêîì âñ³ìà
ïðàâäàìè ³ íå ïðàâäàìè
ïðèòÿãíóâ äî ïåðåìîãè
ï³äâëàäíó éîìó îðãàí³çà-
ö³þ ÌÌÊÏ «Ðåìîíòíî –
áóä³âåëüíå óïðàâë³ííÿ».

Â ðåçóëüòàò³ ïîâíà âåð-
òèêàëü âëàäè: «Ñàì âîæó,
ñàì âèçíà÷àþ ïåðå-
â³çíèê³â òà ùå ìîæëèâ³ñòü
ñàìîìó ëàòàòè ÿìè».

Òîæ âèõîäÿ÷è, ùî ç
îäí³º¿ ñòîðîíè ìîæíà çà-
êîí ïîðóøóâàòè, îá³éòè, à
ç äðóãî¿ ñòîðîíè ðàòóâàòè
çà äåìîêðàòè÷í³ çàñàäè ³
³íòåãðàö³þ â ªâðîñîþç, à
äå äåðæàâíèé ï³äõ³ä, æèò-
òºâà ïîçèö³ÿ ³ íà ê³íåöü
ñîâ³ñòü? Òîìó äåêîëè òðå-
áà ïðèñëóõàòèñü äî ãîëî-
ñó íàøèõ ïðåäê³â, ùî â
ïðèðîä³ âñå ìóäðî ïðèäó-
ìàíî ³ îáóñòðîºíî, êîæåí
ïîâèíåí çàéìàòèñü
ñâî¿ì ä³ëîì, ³ â ö³é ìóä-
ðîñò³ – âèùå ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü æèòòÿ.

Ìè ïîçäîðîâëÿºìî ïå-
ðåìîæöÿ, àëå êðàïêó ïîêè
ùî íå ñòàâèìî…

Þ. ÏÅÒÐÅÍÊÎ,
äèðåêòîð

ÏÏ «Ìóêà÷³â – ÀÒÏÏ»

ЗАГИНУВ 33�ЛІТНІЙ
ВОДІЙ ЛЕГКОВИКА
8 лютого близько першої го�

дини ночі  у селищі Кольчино в
напрямку міста Мукачево ру�
хався автомобіль “Hyundai
Tucson”під керуванням водія
1980р.н., мешканця Мукачівсь�
кого району, який не впорався з
керуванням та допустив зіт�
кнення з великогабаритною
вантажівкою «VOLVO», яка була
припаркована на узбіччі доро�
ги.

Внаслідок дорожньо�транс�
портної пригоди водій від от�
риманих тілесних ушкоджень
помер на місці ДТП.

 Відомості про подію слідчи�
ми міськвідділу внесено до
Єдиного реєстру досудових�
розслідувань. Тривають досу�
дові перевірки.

Повідомляє
Мукачівський МВ УМВС
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ñò.

Óäà÷à ñëåäóåò çà âåëèêèì ÷åëîâåêîì. (Íàïîëåîí ²).

Äîðîã³ âåòåðàíè
Àôãàíñüêî¿ â³éíè

Â³ä ³ìåí³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿-
íñüêî¿ Ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó ñåðäå÷íî
â³òàþ âàñ ç íàãîäè 25-¿ ð³÷íèö³ âèâåäåííÿ Ðàäÿíñü-
êèõ â³éñüê ç òåðèòîð³¿ Àôãàí³ñòàíó.

Íå ï³äâëàäíà ðîêàì âåëè÷ âàøî¿ ÷åñò³, ñëàâè òà
ìóæíîñò³ ÿêó âè ïðîÿâèëè ï³ä âèêîíàííÿ ³òåðíàö-
³îíàëüíîãî îáîâ’ÿçêó.

Áàæàþ âàì, íàø³ äîðîã³ áîéîâ³ ïîáðàòèìè, äîá-
ðîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, ìèðíîãî áåç-
õìàðíîãî íåáà ³ â³ðè ó ñëàâíå ìàéáóòíº íàøî¿
ð³äíî¿ Óêðà¿íè.

Ç ïîâàãîþ — çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ Îðãàí³çàö³¿ ÓÑÂÀ, ÃÎËÎÂÀ

Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÓÑÂÀ  Â. ÑÓ-
ÂÈÐÄÀ.

Äÿêóºìî çà ï³äòðèìêó
³ äîïîìîãó

Çà ³í³ö³àòèâè ïðåçèäåíòà ôåäåðàö³¿ Ê³îêóøèí-êàí êà-
ðàòå Çàêàðïàòòÿ Êàïóðà ².Ï. òà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó
9 ëþòîãî â ì. Ìóêà÷åâî áóëî ïðîâåäåíî òóðí³ð ç Ê³î-
êóøèí êàðàòå ïðèñâÿ÷åíèé 25-¿ ð³÷íèö³ âèâåäåííÿ Ðà-
äÿíñüêèõ â³éñüê ç òåðèòîð³¿ Àôãàí³ñòàíó.

Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ ÓÑÂÀ âèñëîâëþº
ùèðó ïîäÿêó âñ³ì ïðè÷åòíèì äî îðãàí³çàö³¿ òóðí³ðó.
Îñîáëèâà ïîäÿêà ïðåçèäåíòó ôåäåðàö³¿ Ê³îêóøèí-êàí
êàðàòå Çàêàðïàòòÿ Êàïóðà ².Ï. ÿêèé ñâîºþ íåâòîìíîþ
ïðàöåþ âèõîâóº ìîëîäå ïîêîë³ííÿ íà ïðèêëàäàõ ïàòð³î-
òè÷íîñò³, ëþáîâ³ òà ïîâàãà äî ñâîº¿ áàòüê³âùèíè, ïðîïà-
ãóº çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ ñåðåä ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ.

Áàæàþ Âàì, ²ãîðå Ïåòðîâè÷, òà Âàøèì âèõîâàíöÿì
çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, ìèðíîãî íåáà ³ íîâèõ,
ùå á³ëüø çíà÷íèõ, ñïîðòèâíèõ ïåðåìîã.

Ç ïîâàãîþ — çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ Îðãàí³çàö³¿ ÓÑÂÀ, ÃÎËÎÂÀ

Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÓÑÂÀ  Â. ÑÓ-
ÂÈÐÄÀ.

В кінці грудня 2013 року у
нашої мами Ольги Семенівни
Туряниці, якій вже минуло 88
років трапився інсульт з дуже
тяжкими наслідками для її здо�
ров’я. Її негайно було відправ�
лено на лікування в відділення
судинної неврології ЦРЛ.

В відділені проходять ліку�
вання хворі, в яких хвороба
відібрала саме головне –
здатність рухатися. Параліч
робить людей немічними, при�
ковує їх до ліжка.

Для відновлення здоров’я
хворих медичний персонал
відділення докладає багато зу�
силь. Тут необхідна увага, тер�
піння, ласка, теплота серця для
того, щоб допомогти тяжко
хворим переносити ці страж�
дання, які на них наклала доля.

Очолює це відділення лікар
від Бога – Луц Віталій Василь�
ович. Ця людина наділена та�
кими якостями, як людяність,
інтелігентність, принци�
повість, духовність, повага. як
до хворих, так і до їх рідних.
Крім того, слід відмітити його
фаховість, як лікаря. Скільки
зусиль він докладає, щоб зро�
бити все для того, щоб допо�
могти хворим покращити стан
свого здоров’я. В вихідні і в
свята він завжди знаходить
час, щоб побувати в відділенні
і попіклуватися про своїх
пацієнтів

Безпосередньо лікуванням
нашої мами займався лікар
відділення Олександр Анатол�
ійович Семенко. Він також при�
діляв багато уваги в її лікуванні.

Ìè çàâæäè áóäåìî çãàäóâàòè ìåäè÷íèé
ïåðñîíàë â³ää³ëåííÿ ñóäèííî¿ íåâðîëîã³¿

Наукові праці Олени Рудлов�
чакіз питань літератури, журна�
лістики, драматурги, культурно�
освітнього руху закарпатських
українців посідають у її твор�
чості чільне місце. Впродовж
останніх десятиліть досліджу�
вала літературно�культурні
зв'язки з російським, чеським,
словацьким, угорським та інши�
ми народами у ХУІІІ�ХХ сто�
літтях. Вона доклала чимало
зусиль, досліджуючи літератур�
ний процесу минулому, вивчи�
ла архіви наукових бібліотек
Москви, Петербурга, Києва,
Львова, Будапешта, Праги, Бра�
тислави, Ніредьгази, Дебреце�
на, Марії�Повчі, Ужгорода, Бе�
регова, Мукачева, Кошиць, Пря�
шева. Зібрані нею матеріали
допомогли відтворити картину
культурного і літературного
життя закарпатських українців.
Вона заповнила не одну білу
пляму в історії Закарпаття.

Олена Рудловчак зробила
цінний внесок у дослідження
творчості Олександра Духнови�
ча, три томи якого вже вийши, а
над четвертим працювала ос�
таннім часом, а також творчість
Олександра Павловича, Юлія
Ставровського�Полрадова,
Якова Головацького, Маріяна
Шушкевича та інших.

Працюючи в архіві відомого ук�
раїнського фольклориста Яко�

ВІДОМИЙ КАРПАТОЗНАВЕЦЬ

Олена  Рудловчак
До 95�річчя від дня народження

Відома далеко за межами рідного краю Олена Михайлівна Руд�
ловчак (дівоче прізвище Микита) народилася в Мукачеві 1 лютого
1919 року. Закінчила Мукачівську гімназію, вчителювала на Во�
ловеччині й Свалявщині. Вийшовши заміж за Андрія Рудловчака,
виїхала до Братислави, де здобула вищу освіту на філософсько�
му факультеті Словацького університету, а потім у Карловому
університеті в Празі, де склала іспит на доцента. Викладала з
1945 по 1948 рік російську мову на факультеті філософії Братис�
лавського університету. Переїхавши в Пряшів, стала завкафед�
рою української мови і літератури університету ім. Павла Шафа�
рика.

ва Головацького, що зберагієть�
ся в рукописному відділі
Львівської бібліотеки НАН Украї�
ни імені В. Стефаника, Олена
Рудловчак знайшла 15 збірок
записувачів пісень Закарпаття
та Східної Словаччини, серед
яких три зошити Олександра
Митрака і по одному – Анатолія
Кралицького та Олександра
Павловича. Всі вони завдяки
Олені Михайлівні одержали
прописку в Наукових збірниках
Музею української культури у
Свиднику.

Наукові праці й літературно�
критична діяльність карпатоз�
навця Олени Рудловчак відомі
не лише в Чехії та Словаччині,
але й в Україні та Угорщині. З
науковцями цих країн вона тісно
співпрацювала, разом з ними
публікувала наукові досліджен�
ня. Так, у співпраці з професо�
ром Василем Микита�сем вида�
ла антологію закарпатської
поезії

під назвою „Поети Закарпат�
тя", в якій зібрано понад 450
поезій 123 авторів, у тому числі
й досі маловідомих. Це без�
цінна наукова праця, в якій
найбільш повно відбита поетич�
на творчість українців Закар�
паття і Східної Словаччини май�
же за чотири століття. 3 чис�
ленних публікацій 0. Рудловчак
варто згадати такі як „Олек�
сандр Духнович", „Зелений
віночок, червоні квіточки", „Ан�
тологія творчості народних по�
етів", „Хрестоматія закар�
патської української літерату�
ри XIX століття" (два томи),
„Шляхом слова" – післямова у
книзі „Пером і словом", „На
порозі другого півстоліття" –
передмова до книги „50 років
українського радіомовлення в
Чехосло�ваччині", „До вивчен�
ня історії карпатоукраїнського
фольклору й етнографії в XIX і
на початку XX століть", „Біля
джерел сучасності", „Світло й

тіні історії Пряшівської греко�
католицької препарандії", „Він
посадив дерево, яке розросло�
ся на всіх закутках Закарпат�
тя" (про Олексу Приходька),
„Йосиф Гаганець і чотири това�
риства закарпатських ук�
раїнців", репертуарні збірники
„О. В. Духнович", „Школярики
йдуть" — пам'яті Марійки
Підгірянки та ряд інших ваго�
мих праць, опублікованих у пе�
ріодиці. Бібліографія наукових
робіт О. Рудловчак нараховує
кілька сот назв великих за
змістом та обсягом праць.

Олена Рудловчак була пост�
ійним учасником наукових кон�
ференцій не тільки в Чехії та
Словаччині.. Вона заклала ос�
нову славістики та богемістики
в Ужгородському університеті,
де кілька семестрів викладала
словацьку мову і літературу.
Якщо поставити на вагу педа�
гогічну і наукову роботу Олени

Михайлівни, то, безумовно, пе�
реважить наукова, якій віддава�
ла більше часу, особливо із кар�
патознавства.

За визначні досягнення в
науці й заслуги у розвитку
співробітництва між Пряші�
вським і Ужгородським універ�
ситетами Олені Рудловчак вру�
чено диплом Почесного докто�
ра Ужгородського національно�
го університету із підтверджен�
ням права користуватися титу�
лом Доктор Гоноріс Кауза (Ог�
Н�С). З нагоди присвоєння
Олені Михайлівні Рудловчак
звання Почесного доктора наук
УНУ у видавництві В. Падяка
вийшла 2001 року бібліографія
праць та літопис життя „Олена
Рудловчак", автори якої О. Зак�
ривидорога, Л. Ільченко і В. Па�
дяк.

Наша землячка Олена Руд�
ловчак останнім часом хворіла,
але листувалася з шанувальни�
ками їїтворчості, давала пора�
ди студентам при вивченні крає�
знавства. Сумна звістка пре її
кончину на вісімдесят дев'ято�
му році життя надійшла 17 лис�
топада 2007 року. Прощання з
покійною в Пря�шеві відбулося
21 листопада і похована вона в
Празі на Ольшанському кладо�
вищі.

Олена Михайлівна Рудлов�
чакціла епоха карпатознавства,
що суттєво вплинула на розви�
ток традицій, заклала основи
нових концепцій, нових фунда�
ментальних підходів до літера�
турного руху, повного динаміз�
му, драматизму та злетів. Вона
залишила нам вагому сторінку
в історії Краю.

Василь ПАГИРЯ

Á²ËÜ Â²ÉÍÈ
Òîä³ âæå ÿê çàïàðóâàëà
Ó ïîë³ ïåðøà áîðîçíà,
ß çíàëà, ñåðöåì â³ä÷óâàëà,
Ùî ñêîðî ñê³í÷èòüñÿ â³éíà.

Çàê³í÷àòüñÿ áåçñîíí³ íî÷³,
Äóìîê òðèâîæíèõ áóðíèé ïëèí.
² çáóäóòüñÿ ñëîâà ïðîðî÷³ –
Ïîâåðíåòüñÿ äîäîìó ñèí.

*  *  *
Êâ³òóº ó ñàäó êàëèíà,
Êóº çîçóëÿ çà â³êíîì...
Íå äî÷åêàëàñü ìàòè ñèíà –
Â³í íå ïðèéøîâ.
Ñïèòü â³÷íèì ñíîì.

Çäîëàâ âñ³ ôðîíòîâ³ äîðîãè
Ñîëäàò â³éíè – ñåëÿíñüêèé ñèí.
² íå äîæèâ äî Ïåðåìîãè
Âñüîãî ëèø äåê³ëüêà ãîäèí.

*  *  *
Â³éíà – ïðîêëÿòòÿ – ðàäè ÷îãî?
Â ³ì’ÿ ÿêèõ áëàãèõ ³äåé
Éäå çíèùåííÿ âñüîãî ñâÿòîãî –
² íàéäîðîæ÷îãî – ëþäåé?

Â³éíà – öå ãîðå, ñóì, ñòðàæäàííÿ,
Öå á³ëü ðîçëóêè é ìîðå ñë³ç.
«Âîæäÿì» íå áóäå îïðàâäàííÿ,
Õòî ó êðèâàâó áîéíþ âë³ç.

Íå áóäå ¿ì ³ âñåïðîùåííÿ,
Áî çëî íå âèòðàâèòè çëîì.
Õàé ìèðó ñòâåðäèòüñÿ çíàìåííÿ,
À ñï³ð â³í÷àºòüñÿ äîáðîì.

Своїм відношенням до хворих,
він давав їм віру в те, що неза�
баром стан їх здоров’я покра�
щиться, тільки треба набрати�
ся терпіння, а час, як кажуть,
зробить все.

В відділенні створені всі не�
обхідні умови для повноцінно�
го лікування хворих.

Медичні сестри, санітарки
дуже добросовісно виконують
свою нелегку роботу.

Повага до хворих є головним
пріоритетом в  їх роботі.

 В відділенні чистота, поря�
док, створені комфортні умови
для повноцінного лікування
хворих.

Не можна залишити без ува�
ги той факт, що завдяки зусил�
лям головного лікаря ЦРЛ Ва�
сюти Василя Васильовича,
Заслуженого лікаря України в
міській лікарні, в цей скрутний
для країни час, створені на�
лежні умови для лікування хво�
рих пацієнтів.

Нині стан здоров’я нашої
мами значно покращився.
Процес її лікування продов�
жується вже в домашніх умо�
вах.

На знак глибокої вдячності,
хочемо побажати всьому ме�
дичному персоналу відділення
судинної неврології здоров’я,
наснаги, невтомності і успіхів у
щоденних добрих справах, а
також Божої благодаті на бага�
то років.

 З повагою
Лілія та Віктор Туряниця



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.

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

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

  Êîìåðö³ÿ
     Продается  1�кімн. квартира в 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.  096 639 06 96.

     Продається недорого невеликий
будиночок у Мукачеві. Дзвонити 095�
137�70�56.
     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
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову.
Довідки тел.: 095�840�40�13.

     Продається недобудований  2�по�

  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. Муд�
рого (ближче до центру міста) оф�
існе приміщення 45 кв. м. на друго�
му поверсі 2 кабінети з  кондиціо�
нерами 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.

  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 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

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)

     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

     Продається піаніно ко�
ричневого кольору в хорошо�
му стані. Ціна договірна.
Дзвонити:  0506887224 (Ігор).

     Продаються: сталь листова
1,55х1,44х1,5 мм; труба газова
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 бух�

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

Здається приміщення під
масажний кабінет в центрі
міста. Звертатися по тел.:
050 9369849, 050 560 05 75

     Продається дублянка чор�
но�червоного кольору. Натураль�
на. Розмір 36�38, на ріст 165�
175. В дуже хорошому стані. Теп�
ла. З великим комірем. Ціна 1750
грн. Тел.: 050 8855557.

     Продається телевізор
SONY, модель KV�29C1D
TRINITRON COLOR. Виробник Ан�
глія. Практично новий. Ціна 1000
грн. Діагональ 68 см.

Тел.: 050 8855557

     Продається чоловіча демі�
сезонна шкіряна куртка з черво�
но�білими вставками. В хорошо�
му стані. Розмір XXL. Ціна 1545
грн. Тел.: 050 8855557
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1) Продається будинок по вул. Кубанська, пл. 125 м.кв.,
6 сот землі,  потребує ремонту, ст. ціна 47000 у.од. Тел.
0661543416

2) Продається земельна ділянка 7 сот (14*50) по вул.
Червоноармійська, позаду 7 училища, тел. 0661543416

3) Терміново продається земельна ділянка 15 сот
(20*75) в с.Павшино, є фундамент, гарне розташування,
поруч новобудови, ст. ціна 12000 у.од.  тел. 0509425800

4) Продається земельна ділянка 10 сот в с. Павшино
біля АЗС "Маркет" поруч траса, ст. ціна 9500 у.од. тел.
0661543416

5) Терміново продається 3 км. квартира пл.58 м.кв., 5
поверх по вул. Закарпатська, середній стан, ст. ціна 22000
у.од.  0661543416

6) Продається 2 км. квартира на 2 поверсі в р-ні Пен-
тагон, автономне опалення, металопластикові вікна, ст.
ціна 30000 у.од., торг.  тел. 0661543416

7) Продається земельна ділянка 15 сот з нежилим
приміщенням по вул. Миру, ст. ціна 65000 у.од. тел.
0509425800

8) Продаються складські приміщення пл. 1200 м.кв.
по вул. Пряшівська об'їзна на ділянці 39 сот( земля в
оренді)  ст. ціна 22000 у.од. тел. 0661543416

9) Продається земельна ділянка 10 сот в с. Н.Коро-
пець мальовниче місце, під лісом, поруч новобудови, є
газ, електрика,  ст. ціна 12000 у.од. торг, 0509425800

10)Здаються в оренду офісні приміщення по вул. Пуш-
кіна  пішохідна зона ( у дворі )пл. 30 м.кв., та 45 м.кв.
0509425800

11)Здається або продається павільон на ринку ГІД пл.
32 м.кв., розгляну всі варіанти, тел. 0509425800

12)Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

13)Продається цегляний напів особняк 60 кв.м., 7 сот
землі,  що потребує ремонту в  с. Ключарки  при цент-
ральній дорозі, ст. ціна 9500 у.од. тел. 0661543416

14)Терміново продається кімната пл..16 м. кв, в гурто-
житку, (приватна власність) , в кімнаті є вода, каналіза-
ція. Ст..ціна 5500 ум.од. можливий торг. Тел..0661543416

15)Терміново продається  гараж в кооперативі "Жи-
гулі", по вул..Павліка Морозова. Гараж великий, утепле-
ний,об лаштований, знизу великий підвал.ст.ціна 3000
ум.од, можливий торг. тел. 0509425800

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.

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

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
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 17 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
07.20 Òåìà äíÿ. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.30 Åðà á³çíåñó.
07.50 Øâèäêèé ñí³äàíîê. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
09.25 Ðîÿëü â êóùàõ. 10.00,
02.25 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ñíîó-
áîðäèíã. Ñíîóáîðä-êðîñ (÷îë.).
12.55, 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.00
ßê öå?. 13.20 Ïðàâî íà çàõèñò.
13.50 Êðîê äî ç³ðîê. 14.40 Â³êíî
â Àìåðèêó. 15.05, 05.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.10
Àãðî-News. 15.40, 03.30
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ôð³ñòàéë.
Àêðîáàòèêà. Êâàë³ô³êàö³ÿ
(÷îë.). 16.55 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Á³àòëîí. Ìàñ-ñòàðò (æ³í., 12,5
êì). 18.00 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Áîáñëåé. Äâ³éêè. 19.05, 04.35
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ô³ãóðíå êà-
òàííÿ. Òàíö³, äîâ³ëüíà ïðîãðà-
ìà. 20.30 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Ôð³ñòàéë. Àêðîáàòèêà. Ô³íàë
(÷îë.). 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Îë³ìï³éñüêà ñòóä³ÿ.
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.45 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Íà ñëóõó. 23.40
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.00 Õ/ô
"Íàäáàííÿ ðåñïóáë³êè". 1 ñ..
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ

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,
23.40 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ
"Àñ³" (1). 11.05 Õ/ô "Àôîíÿ" (1).
13.00 Õ/ô "Äðóãèé øàíñ" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15,
21.20 Ò/ñ "Â³ð ìåí³".  22.25,
04.25 "Ãðîø³". 23.55, 05.15 Ò/ñ
"Êàñë" (2). 00.40 Õ/ô "Á³ë³ òðî-
ÿíäè íàä³¿" (1). 05.30 "Òåëåìà-
ãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Õ/ô "Áåðåãè êîõàííÿ".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20, 12.25 Ò/
ñ "Ïîêè æèâó, ëþáëþ". 13.30,
03.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.00
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.55 "Æäè
ìåíÿ". 18.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
02.45 "Ïîäðîáèö³". 20.35 Ò/ñ
"Ñèí áàòüêà íàðîä³â". 23.35,
04.05 Ò/ñ "Êðóò³ áåðåãè". 01.15
Õ/ô "Ôîòî íà äîêóìåíòè"

 ICTV
05.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.55 Ñâ³òàíîê. 06.45 Ôàêòè
òèæíÿ. 07.50, 09.15, 13.00 Ò/ñ
"Àïîñòîë". 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 20.05 Ò/ñ "×óæèé
ðàéîí". 22.30, 03.50 Ñâîáîäà
ñëîâà. 00.20 Õ/ô "Ìàìîíò" (2).
02.00 Ïðî-Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.45,
13.40 " ²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45 "Ìîäíèé âèðîê". 11.50,
16.25 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
12.20, 00.20 "Ñë³ä".  13.00
"×àñ îá³äàòè!". 14.15 "Âîíè òà
ìè". 15.05, 03.15 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.55
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.50 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" .  19.00
"×àñ". 19.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.25 Ò/ñ "Öå áóëî íà Êóáàí³".
22.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.20
"Îäíèì ðîç÷åðêîì êîâçàíà".
01.05 Õ/ô "Êîìåä³ÿ ïîìèëîê"

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Õòî â õàò³
ãîñïîäàð". 06.25, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.05, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.45 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüîçàì íå
â³ðèòü"(1). 12.25, 20.00, 23.45
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 13.15 "ÌàñòåðØåô". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Õ/
ô "Ìàìà-äåòåêòèâ"(1). 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 5". 00.40
"Îäèí çà âñ³õ". 01.50 Õ/ô "Êà-
òàëà"(2)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10
Õ/ô "Íå â³äïóñêàé ìåíå" (1).
13.00, 17.25 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
15.00 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1). 16.00 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà"
(1). 19.20, 04.20 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ãîðþ-
íîâ" (1). 22.00, 03.50 Ïîä³¿ äíÿ.
22.30 Õ/ô "Íà ìåæ³" (2). 00.30

Ò/ñ "Äåâ'ÿòèé â³ää³ë" (2). 02.20
Õ/ô "Êóðîðòíèé ðîìàí" (2)

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.20
ªðàëàø. 09.55, 00.00 Îäíà çà
âñ³õ. 12.20 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèí-
öåñà-âî¿í" (1). 14.05 Ò/ñ "Äºòêà"
(1). 15.00, 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 16.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
17.00, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 21.00 Ò/
ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00 6
êàäð³â. 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 23.25 Äóðíºâ+1. 00.55 Ó
ÒÅÒà ïàðà. 01.40 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 02.25 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1)

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î" . 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â" (ïîâòîð). 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿ-
ãàº". 12.25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - Äîê/ñ. 14:00 - Ì/
ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "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

07.00, 07.35 Ï³äéîì. 07.30,
19.55, 00.55 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ
"Ìåòîä Ëàâðîâî¿". 08.50, 17.05
Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà".
09.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
14.45 Õ/ô "Ïðèêèíüñÿ ìîºþ
äðóæèíîþ". 18.00, 22.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 19.00, 00.50 Ðåïîð-
òåð. 19.20 Àáçàö!. 20.00 Ðåâ³-
çîð-2. 23.05 Õ/ô "Ñåêñ äðóæá³
íå ïåðåøêîäà" (3). 01.00 Õ/ô
"Óäàð ïî öíîòëèâîñò³" (2). 02.50
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.50,
03.50 Çîíà íî÷³. 02.55 Äæåðå-
ëà Â³ò÷èçíè. 03.10 Áðàò³º ³ äðó-
æèíî. 03.25 Çà ëèòîâñüêî¿ äîáè.
03.40 Äèêå ïîëå. 03.55 Êîçàöü-
êèé ôëîò

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 18 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25
Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 07.50 Øâèäêèé ñí³äàíîê.
08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 09.30, 13.35, 02.25
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ã³ðñüêîëèæ-
íèé ñïîðò. Ã³ãàíòñüêèé ñëàëîì
(æ³í.). 11.25 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Øîðò-òðåê (÷îë., æ³í.). 14.10
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæíå äâî-
áîðñòâî. 15.15, 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40, 03.40
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ôð³ñòàéë.
Õàô-ïàéï. Êâàë³ô³êàö³ÿ (÷îë.).
17.30, 05.05 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Áîáñëåé (æ³í.). 19.25
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ôð³ñòàéë.
Õàô-ïàéï. Ô³íàë (÷îë.). 20.40
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Êîâçàíÿðñü-
êèé ñïîðò (÷îë., 10000 ì). 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.25 Îë³ìï³éñüêà ñòóä³ÿ.
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.45 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Ï³äñóì-
êè. 23.20 Íà ñëóõó. 23.40 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.00 Õ/ô "Íàä-
áàííÿ ðåñïóáë³êè". 2 ñ.. 01.20
ÒåëåÀêàäåì³ÿ

  Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.50, 03.15 "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, 11.50, 20.15, 21.20 Ò/ñ
"Â³ð ìåí³". 12.50, 13.45, 01.00,
01.45 Ò/ñ "Ãðîìîâè" (1). 14.40,
02.30 "Êðàñóíÿ çà 12 ãîäèí -
2". 15.35 Ò/ñ "Ñâàòè - 3" (1).
16.45, 03.30 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
22.25, 03.55 Ðåàë³ò³-øîó
"Ñ³ì'ÿ". 00.05, 04.55 Ò/ñ "Êàñë"
(2)

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 11.15, 12.25 Ä/

ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35 Ï³äéîì. 07.30,
19.55, 01.05 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ
"Ìåòîä Ëàâðîâî¿". 08.55, 17.10
Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà".
09.45, 16.15 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè". 15.20 Ò/ñ "Äðóç³". 18.00,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.00,
01.00 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!.
22.45 Õ/ô "Óäàð ïî öíîòëè-
âîñò³" (2). 01.10 Õ/ô "Ê³íîïî-
áà÷åííÿ" (2). 03.40 Çîíà íî÷³.
03.45 Çàïîð³æñüêà Ñ³÷. Âèòîêè.
04.00 Çîðÿíèé ãîäèíà êîçàöò-
âà. 04.15 Êîçà÷÷èíà ðó¿íà

ÑÅÐÅÄÀ, 19 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.25 Êðà¿íà on line. 07.30
Åðà á³çíåñó. 07.50 Øâèäêèé
ñí³äàíîê. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðà-
äè. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.10, 13.10, 02.20 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò.
Ã³ãàíòñüêèé ñëàëîì (÷îë.).
11.10 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ñíîó-
áîðäèíã. Ïàðàëåëüíèé ã³ãàí-
òñüêèé ñëàëîì (÷îë., æ³í.).
14.15 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæí³
ãîíêè. Êîìàíäíèé ñïðèíò (÷îë.,
æ³í.). 15.15, 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.25 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 16.25, 04.10 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Á³àòëîí. Çì³øàíà åñòàôå-
òà. 18.00, 20.40, 03.15
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ô³ãóðíå êà-
òàííÿ. Æ³íêè, êîðîòêà ïðîãðà-
ìà. 19.20 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Áîáñëåé (æ³í.). 21.35 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.55 Îë³ìï³éñüêà ñòóä³ÿ.
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.40 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 22.50 Ìåãàëîò.
22.55 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Íà ñëó-
õó. 23.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.00 Õ/ô "Âàñüêà". 1 ñ.. 01.20
ÒåëåÀêàäåì³ÿ

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.55, 03.15, 03.55
"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05, 17.10
Ò/ñ "Àñ³" (1). 10.50, 11.50,
20.15, 21.20 Ò/ñ "Â³ð ìåí³".
12.50, 13.45, 01.00, 01.45 Ò/ñ
"Ãðîìîâè" (1). 14.45, 02.30
"Êðàñóíÿ çà 12 ãîäèí - 2". 15.40
Ò/ñ "Ñâàòè - 3" (1). 16.45, 03.30
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.25 "×îòè-
ðè âåñ³ëëÿ - 3". 00.10, 04.40 Ò/
ñ "Êàñë - 2" (2)

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 11.15, 12.25 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.00 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
17.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 03.05 "Ïîäðî-
áèö³". 20.35 Ò/ñ "Ñèí áàòüêà
íàðîä³â". 23.35, 04.05 Ò/ñ
"Êðóò³ áåðåãè". 01.20 Õ/ô "Öèâ-
³ëüíèé ïîçîâ" (2)

 ICTV
05.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.30 Ôàêòè. 05.55 Ñâ³òàíîê.
07.00 Ò/ñ "Ë³òºéíèé, 4". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.20 Ò/ñ "Çíèêë³".  14.15,
20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí-2".
16.50 Ò/ñ "Îïåðè". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 22.35 Õ/ô "Çîðÿíèé
äåñàíò-2. Ãåðîé Ôåäåðàö³¿" (2).
00.05 Õ/ô "Çîðÿíèé äåñàíò-3.
Ìàðîäåð" (2). 01.50 Ò/ñ "Íåé-
ìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ". 03.15 Ò/ñ
"Óñÿ ïðàâäà". 03.55 Ñòîï-10.
04.40 Ïðî-Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.45,
13.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45 "Ìîäíèé âèðîê". 11.50,
16.10 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
12.20, 00.15 "Ñë³ä". 13.00 "×àñ
îá³äàòè!". 14.15 "Âîíè òà ìè".
15.05, 03.10 "Ó íàø ÷àñ". 16.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.45 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà". 17.50 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.00 "×àñ".
19.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.25
Ò/ñ "Öå áóëî íà Êóáàí³". 22.35
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10 "²ðèíà
Ðîäí³íà. Íåïåðåìîæíà". 01.05
Õ/ô "Óÿâíèé õâîðèé"

ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.00 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
17.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòà-
íèöÿ ñïèòü". 20.00, 03.10 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.35 Ò/ñ "Ñèí áàòü-
êà íàðîä³â". 23.35, 04.05 Ò/ñ
"Êðóò³ áåðåãè". 01.15 Õ/ô
"Ñòð³ëîê" (2)

 ICTV
05.25 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.55, 17.00 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. 13.30 Ò/ñ "Çíèêë³". 14.30
Ò/ñ "×óæèé ðàéîí". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàé-
îí-2". 22.35 Õ/ô "Çîðÿíèé äå-
ñàíò" (2). 00.40 Õ/ô "Â³ê³íãè
ïðîòè ïðèáóëüö³â" (2). 02.30 Ò/
ñ "Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ". 03.55
Ò/ñ "Óñÿ ïðàâäà". 04.40 Êðèì³-
íàëüíèé îáëîì. 05.05 Ïðî-
Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.45,
13.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45 "Ìîäíèé âèðîê". 11.50,
16.30 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
12.20, 00.15 "Ñë³ä". 13.00 "×àñ
îá³äàòè!". 14.15 "Âîíè òà ìè".
15.05 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³-
ìà". 17.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.35 Ò/ñ "Öå áóëî íà
Êóáàí³". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.15 "Êîëè ïëàâèòüñÿ
ë³ä". 01.05 Õ/ô "Â³äïóñòêà ó
âåðåñí³"

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîäîðîæ
â îäèí ê³íåöü". 06.35, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.15, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ìàìèí³
ñèíî÷êè". 10.50 Õ/ô "Öå ì³é
ñîáàêà"(1). 12.35, 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 13.35 "ÌàñòåðØåô". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Õ/
ô "Ìàìà-äåòåêòèâ"(1). 22.25
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
00.15 Õ/ô "ÑÌÅÐØ. Ïðèõîâà-
íèé âîðîã"(1). 02.15 Í³÷íèé
åô³ð

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.15 Ðàíîê 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. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 15.00 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
16.00, 04.15 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.20,
05.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 22.00, 03.45 Ïîä³¿ äíÿ.
23.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (2). 00.20 Ò/ñ
"Äåâ'ÿòèé â³ää³ë" (2). 02.10 Ò/ñ
"Êàìåëîò" (2)

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.20 ªðàëàø. 09.55 Êðà¿íà Ó.
12.20 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-
âî¿í" (1). 14.05 Ò/ñ "Äºòêà" (1).
15.00, 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.00,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.00 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 21.00 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00 6
êàäð³â. 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 00.00 Îäíà çà âñ³õ. 00.55 Ó
ÒÅÒà ïàðà. 01.40 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 02.25 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (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"
(ïîâòîð). 11.05- Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 11:50 - Äîê/ñ. 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/ñ. 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/ñ  . 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà
. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î".
21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/
ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñìåð-
òåëüíèé ä³àãíîç". 06.15, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 07.55, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.20 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íå îòðå-
êàþòñÿ, ëþáÿ…". 10.20 "Êîõà-
íà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 12.05,
19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 13.00 "ÌàñòåðØåô".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.55 Õ/ô "Ìàìà-äåòåêòèâ"(1).
22.25 "Õàòà íà òàòà". 00.00 Õ/
ô "ÑÌÅÐØ. Ïðèõîâàíèé âî-
ðîã"(1). 02.00 Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00

Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê 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, 04.10 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàø-
êà" (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 "Äåâ'ÿ-
òèé â³ää³ë" (2). 02.10 Ò/ñ "Êà-
ìåëîò" (2)

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.20 ªðàëàø. 09.55, 00.00
Îäíà çà âñ³õ. 12.20 Ò/ñ "Êñåíà
- ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 14.05 Ò/ñ
"Äºòêà" (1). 15.00, 19.00 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 16.00 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 17.00, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ"
(1). 18.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
21.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
22.00 6 êàäð³â. 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 00.55 Ó ÒÅÒà
ïàðà. 01.40 Ò/ñ "Çàêðèòà øêî-
ëà" (2). 02.25 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (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" . 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 11:50 - Äîê/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Äîê/ñ . 14:00 -  Ì/ô. 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ  . 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 -
"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
07.00, 07.35 Ï³äéîì. 07.30,
19.55, 00.25 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ
"Ìåòîä Ëàâðîâî¿". 08.55, 17.05
Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà".
09.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
15.15 Ò/ñ "Äðóç³". 16.10 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè". 18.00, 20.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 19.00, 00.20 Ðåïîð-
òåð. 19.20 Àáçàö!. 22.40 Õ/ô
"Ê³íîïîáà÷åííÿ" (2). 00.30 Õ/ô
"Àìåðèêàíñüêèé ïèð³ã" (2).
02.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.15, 03.05 Çîíà íî÷³. 02.20
Óêðà¿íö³ Â³ðà. 03.10 Íàðîäæåí-
íÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî. 04.10,
05.00 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà

×ÅÒÂÅÐ, 20 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà.
07.25 Êðà¿íà on l ine.  07.30
Åðà á³çíåñó. 07.50 Øâèäêèé
ñí³äàíîê. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðà-
äè. 08.45 Êîðèñí³  ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.40,
02.20 Îë³ìï³éñüê³  ³ ãðè.
Ôð³ñòàéë. Ñê³-êðîñ (÷îë.) .
10.35, 13.15, 04.30
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæíå äâî-
áîðñòâî. 11.25, 03.05
Îë³ìï³éñüê³  ³ ãðè.  Ôð³ñòàéë.
Ñê³-êðîñ. Ô³íàë (÷îë.). 14.30
Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíà-
ìè. 15.15, 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.30
Îë³ìï³éñüê³  ³ ãðè.  Êåðë³íã.
Ìàò÷ çà "çîëîòî" (æ³í.). 17.00
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ô³ãóðíå êà-

òàííÿ. Æ³íêè, äîâ³ëüíà ïðî-
ãðàìà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25 Îë³-
ìï³éñüêà ñòóä³ÿ.  Ï³äñóìêè
äíÿ. 22.45 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00 Ï³äñóìêè. 23.20
Íà ñëóõó. 23.40 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.00 Õ/ô "Âàñüêà". 2
ñ.. 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 00.10 "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,
11.50, 22.00, 23.05 Ò/ñ "Â³ð
ìåí³". 12.50, 13.45 Ò/ñ "Ãðîìî-
âè" (1). 14.40 "Êðàñóíÿ çà 12
ãîäèí - 2". 15.40 Ò/ñ "Ñâàòè - 3"
(1). 16.45, 04.15 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 20.00, 02.40 Ôóòáîë. Ë³ãà
ªâðîïè. "Äèíàìî" (Êè¿â) - "Âà-
ëåíñ³ÿ" (²ñïàí³ÿ). 00.25, 04.40
Ò/ñ "Êàñë - 2" (2). 01.15 Õ/ô
"Á³ëèé ñëîí" (3)

IÍÒÅÐ
05.25, 09.20 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà-2". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 11.15, 12.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.00 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
17.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 03.15 "Ïîäðî-
áèö³". 20.35 Ò/ñ "Ñèí áàòüêà
íàðîä³â". 23.35, 04.05 Ò/ñ
"Êðóò³ áåðåãè". 01.20 Õ/ô "Ìè-
ðîòâîðåöü" (2)

 ICTV
06.50, 16.50 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.20 Ò/ñ
"Çíèêë³". 14.10, 20.05 Ò/ñ "×ó-
æèé ðàéîí-2". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.35 Õ/ô "Ä³ì ñîíöÿ, ùî
ñõîäèòü" (2). 00.05 Õ/ô "Òàºì-
íèé á³ê ì³ñòà" (2). 01.30 Ò/ñ
"Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ". 03.00 Ò/
ñ "Óñÿ ïðàâäà"

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.45,
13.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45 "Ìîäíèé âèðîê". 11.50
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 12.25,
00.25 "Ñë³ä". 13.00 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.15 "Âîíè òà ìè". 15.05,
03.15 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 16.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³-
ìà". 17.45 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.35 Ò/ñ "Öå áóëî íà
Êóáàí³". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.25 "Ïåðøà ïàðà.
Á³ëüøå, í³æ ëþáîâ". 01.05 Õ/ô
"Òðîº â ÷îâí³, íå ðàõóþ÷è ñî-
áàêè"

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîâåð-
íåííÿ Êàöìàíà". 06.05, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 07.50, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.15 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âèïðîáó-
âàííÿ áåçä³òí³ñòþ". 10.15 Õ/ô
"Ëåêö³¿ äëÿ äîìîãîñïîäà-
ðîê"(1). 12.15, 19.55 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 13.10
"ÌàñòåðØåô". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Õ/ô
"Ìàìà-äåòåêòèâ"(1). 22.25
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Îãîëåí³ òà çíå-
äîëåí³". 23.15 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Áàðá³ ç ïîêàë³÷åíèìè äóøàìè".
00.10 Õ/ô "² áóëà â³éíà"(1).
02.40 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00,
04.10 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 13.50, 17.25 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, 04.30 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 22.00 Ôóòáîë. Ë³ãà ªâðîïè
ÓªÔÀ. "Øàõòàð" (Äîíåöüê) -
"Â³êòîð³ÿ" (Ïëçåíü). 00.00 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (2). 01.00 Ò/ñ "Äåâ'ÿòèé
â³ää³ë" (2). 02.35 Ò/ñ "Êàìåëîò"
(2)

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
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    (íà 17.02.2014 - 23.02.2014 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35 Ï³äéîì. 07.30,
19.55, 01.02 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ
"Ìåòîä Ëàâðîâî¿". 08.55, 17.10
Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà".
09.45, 18.00, 20.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 15.25 Ò/ñ "Äðóç³". 16.10
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 19.00,
01.20 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!.
22.40 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
23.35 Õ/ô "Òóïèé ³ ùå òóï³øå
òóïîãî: Êîëè Ãàðð³ çóñòð³â Ëëîé-

äà" (2). 01.30 Õ/ô "Òóïèé ³ ùå
òóï³øå" (2). 03.20, 04.20 Çîíà
íî÷³. 03.20, 04.25 Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé

ÑÓÁÎÒÀ, 22 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.50 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäî-
ìó. 08.30 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð.
09.00 Àðì³ÿ. 09.10 Ïðàâîñëàâ-
íèé â³ñíèê. 09.45 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Á³àòëîí. Åñòàôåòà (æ³í.).
11.25 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæí³
ãîíêè. Ìàñ-ñòàðò (æ³í., 30 êì).
13.30 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ñíîó-
áîðäèíã. Ïàðàëåëüíèé ñëàëîì
(÷îë.,æ³í). 14.40 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò.
Ñëàëîì (÷îë.). 16.20, 03.20
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Á³àòëîí. Åñ-
òàôåòà (÷îë.). 18.20
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ô³ãóðíå êà-
òàííÿ. Ãàëà-âèñòàâà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Îë³ìï³éñü-
êà ñòóä³ÿ. Ï³äñóìêè äíÿ. 22.50
Ìåãàëîò. 22.55 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Çàâòðà.
PRO. 01.20 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Áîáñëåé. ×åòâ³ðêè. 02.20 "Íà-
ùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà
Ê.Ãíàòåíêîì. 04.55 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Ñíîóáîðäèíã. 05.50 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé

Êàíàë «1+1»
06.15, 19.30 "ÒÑÍ". 07.00 "Õòî
òàì?". 08.05, 08.30 Ì/ñ "Êî-
ðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1).
08.50 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ" (1).
08.55 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.50,
10.55, 12.00, 13.05 Ò/ñ "Ñâàòè
- 4" (1). 14.10 "Âå÷³ðí³é Êè¿â -
2013". 16.30, 20.00 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà - 4". 22.10 Õ/ô "9 ðîòà"
(2). 01.10 Õ/ô "Äîì³íî" (2).
03.05 Õ/ô "Êîõàííÿ ³íøîþ ìî-
âîþ" (2). 04.40 Õ/ô "Ôàëüøèâî-
ìîíåòíèêè". 05.55 "Òåëåìàãà-
çèí"

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Îäèí íà âñ³õ". 08.00
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêî-
ãî". 08.45 Õ/ô "Ìàð³ÿ, Ì³ðàáåë-
ëà". 10.00 Ä/ô "Êðèëàòîâ. Ñà-
óäòðåê åïîõè". 11.00, 02.35 Ò/
ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà-2".
12.55 Êîíöåðò "23 ëþòîãî ó
Âåëèêîìó ì³ñò³". 14.35 Ò/ñ "Íå
çð³êàþòüñÿ, êîõàþ÷è". 18.10,
20.35 Ò/ñ "Ãîñïîäàðêà âåëèêî-
ãî ì³ñòà". 20.00, 02.00 "Ïîäðî-
áèö³". 22.25 Õ/ô "Íàðå÷åíèé çà
îãîëîøåííÿì" (2). 00.15 Õ/ô
"Çâîðîòíèé êâèòîê". 04.10 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì"

ICTV
06.50 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí-2".
09.25 Ç³ðêà YouTube. 10.30
Äà÷à. 11.00 Ò/ñ "Ìè ç ìàáóòíü-
îãî". 14.00 Õ/ô "Ìè ç ìàéáóò-
íüîãî-2". 15.30, 19.50 Ò/ñ "×óæ³
êðèëà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 21.35 Õ/ô "Êàðà-
òåëü" (2). 23.40 Õ/ô Îñêàð-

09.20 ªðàëàø. 09.55 Êðà¿íà Ó.
12.20 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-
âî¿í" (1). 14.05 Ò/ñ "Äºòêà" (1).
15.00, 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.00,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.00 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 21.00 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00 6
êàäð³â. 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 00.00 Îäíà çà âñ³õ. 00.55 Ó
ÒÅÒà ïàðà. 01.40 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2)

«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/ñ. 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/ñ. 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/ñ. 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
07.00, 07.35 Ï³äéîì. 07.30,
19.55, 00.45 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ
"Ìåòîä Ëàâðîâî¿". 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,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.00,
00.40 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!.
22.45 Õ/ô "Àìåðèêàíñüêèé
ïèð³ã" (2). 00.50 Õ/ô "Òóïèé ³
ùå òóï³øå òóïîãî: Êîëè Ãàðð³
çóñòð³â Ëëîéäà" (2). 02.25
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.30,
03.25 Çîíà íî÷³. 02.35 Óê-
ðà¿íö³ Â³ðà. 03.30 Äåñÿòà ìóçà
â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì Òðåò³é). 04.20,
04.50 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà

Ï’ßÒÍÈÖß, 21 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.35, 07.35 Îãëÿä ïðåñè.
06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Òåìà äíÿ. 07.25, 07.40
Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 07.50 Øâèäêèé ñí³äàíîê.
08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 09.30 Ñâ³òëî. 09.55
Êíèãà.ua. 10.35, 03.25
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ôð³ñòàéë. Ñê³-
êðîñ (æ³í.). 11.25 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Ôð³ñòàéë. Ñê³-êðîñ. Ô³íàë
(æ³í.). 13.25 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþ-
áîâ. 14.25, 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 14.40, 18.15
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ã³ðñüêîëèæíèé
ñïîðò. Ñëàëîì (æ³í.). 16.20,
04.05 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Á³àòëîí.
Åñòàôåòà (æ³í.). 19.35
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Øîðò-òðåê
(÷îë., æ³í.). 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25 Îë³-
ìï³éñüêà ñòóä³ÿ. Ï³äñóìêè äíÿ.
22.45 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Íà
ñëóõó. 23.40 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 00.00 Õ/ô "Âàñüêà". 3 ñ..
01.20 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà
äâàäöÿòêà". 02.30 Ä/ô "Äîëè-
íà â'ÿçíèöü: òþðåìíà ³íäóñò-
ð³ÿ"

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30 "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, 11.50
Ò/ñ "Â³ð ìåí³". 12.50, 13.45 Ò/ñ
"Ãðîìîâè" (1). 14.40 "Êðàñóíÿ
çà 12 ãîäèí - 2". 15.40 Ò/ñ "Ñâà-
òè - 3" (1). 16.45, 04.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 20.50 "Âå÷³ðí³é Êè¿â -
2013". 23.00, 05.10 "Ñóïåðãå-
ðî¿ ". 00.05 Õ/ô "Ôàëüøèâîìî-
íåòíèêè". 01.45 Õ/ô "Á³ëèé
ñëîí" (3). 03.10 Õ/ô "Êîõàííÿ
³íøîþ ìîâîþ" (2). 05.55 "Òåëå-
ìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25, 09.20 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà-2". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 11.15, 12.25, 02.15 Ä/ñ

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.00 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
17.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 01.40 "Ïîäðî-
áèö³". 20.35, 04.55 Ò/ñ "Îäèí
íà âñ³õ". 00.15 Õ/ô "Â îñòàíí³é
ìîìåíò" (2)

 ICTV
05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.20 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.50, 16.50 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.25 Ò/ñ
"Çíèêë³". 14.20, 20.05 Ò/ñ "×ó-
æèé ðàéîí-2". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.35 Õ/ô "Óáèâö³ íà çà-
ì³íó" (2). 00.05 Õ/ô "Ä³ì ñîí-
öÿ, ùî ñõîäèòü" (2). 01.35 Ò/ñ
"Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ". 03.05 Ò/
ñ "Óñÿ ïðàâäà". 03.45 Ïðîâîêà-
òîð. 04.30 Ïðî-Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.45,
13.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45 "Ìîäíèé âèðîê". 11.50,
16.25 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
12.25 "Ñë³ä". 13.00 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.15 "Âîíè òà ìè". 15.05
"Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 16.55 "×åêàé íà ìåíå".
17.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.40 Õ/ô "Ó Áîãà ñâî¿
ïëàíè". 22.40 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.15 Õ/ô "Æîâòèé êàð-
ëèê". 01.10 Õ/ô "Äèâíà æ³íêà"

ÑÒÁ
05.55 "×óæ³ ïîìèëêè. Êàðòèíà
êðîâ'þ". 06.40, 18.20 "Íåéìîâ-
³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 08.10
Õ/ô "Äèøè ç³ ìíîþ"(1). 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.05,
22.25 Õ/ô "Ëþáîâ íå ä³ëèòüñÿ
íà äâà"(1). 00.15 Õ/ô "Ëåêö³¿
äëÿ äîìîãîñïîäàðîê"(1). 02.20
Õ/ô "Àëüîø÷èíå êîõàííÿ"(1).
03.45 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.50, 17.20, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 21.00 Ò/ñ "Ãîðþíîâ"
(1). 11.50 Ò/ñ "Êàòÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (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 "Äå-
â'ÿòèé â³ää³ë" (2)

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.20 ªðàëàø. 09.55 Â³òàëüêà.
12.05 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-
âî¿í" (1). 13.50 Ò/ñ "Äºòêà" (1).
14.45, 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
15.45 ²êîíà ñòèëþ. 17.00 Ï³â
öàðñòâà çà êîõàííÿ. 18.00 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 20.00 Õ/ô "Âèê-
ðóòàñè" (1). 22.00 6 êàäð³â.
23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
00.00 Ìåæäó íàìè. 00.55 Ó
ÒÅÒà ïàðà. 01.40 Ò/ñ "Çàêðè-
òà øêîëà" (2). 02.25 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (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 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 12.00 - Äîê/ñ. 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/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 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"

1994: "Êðèì³íàëüíå ÷èòâî" (2).
02.10 Õ/ô "Çíàéòè êîðîòóíà"
(2). 03.50 Ò/ñ "Óñÿ ïðàâäà"

ÎÐÒ
04.35 Õ/ô "Áàëàäà ïðî ñîëäà-
òà". 06.05 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþá-
ëåíà!". 06.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 06.55 "Ðîçóìíèö³ é
ðîçóìíèêè". 07.45 "Ñëîâî ïàñ-
òèðÿ". 08.15 "Ñìàê". 08.55 "Ëþ-
áîâ Óñïåíñüêà. "ß çíàþ òàºì-

íèöþ ñàì³òíîñò³". 10.15 "²äå-
àëüíèé ðåìîíò". 11.10, 16.15
Õ/ô "Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå
ìîæíà". 16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
19.00 "×àñ". 19.15 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.20 Õ/ô "Òîé ñàìèé
Ìþíõãàóçåí". 23.10 Õ/ô "Øàëå-
íà áàáà". 00.45 Õ/ô "Ëåâ Ãóðè÷
Ñèíè÷ê³í". 02.00 Õ/ô "Ãîëóáèé
ïîðòðåò"

ÑÒÁ
05.55 Õ/ô "Âèïàäîê â êâàäðàò³
36-80"(1). 07.05 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 07.55 "¯ìî âäîìà".
09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 09.50
"ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 11.00 "Õàòà
íà òàòà". 12.40 Õ/ô "Ëþáîâ íå
ä³ëèòüñÿ íà äâà"(1). 16.15 Õ/ô
"Äæåíòëüìåíè óäà÷³"(1). 18.00
Õ/ô "Ìàìî÷êà ìîÿ"(1). 21.40 Õ/
ô "Ñîíöåêðóã"(1). 23.30
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 5". 00.45 Õ/
ô "Íà ïð³çâèñüêî "Çâ³ð"(1).
02.15 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 02.50 Ïîä³¿. 07.10,
08.10 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.10
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.10 Ò/ñ
"Äîðîæí³é ïàòðóëü 3" (1). 13.00
Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 4" (1).
14.00 Ò/ñ "Äðóãå ïîâñòàííÿ
Ñïàðòàêà" (1). 19.20 Ò/ñ "Ïå-
ðåë³òí³ ïòàõè" (1). 23.20, 05.25
Õ/ô "Ìè îãîëîøóºìî âàì â³éíó"
(1). 03.10 Ò/ñ "Äåâ'ÿòèé â³ää³ë"
(2)

Ò Å Ò
07.30 Áàéäèê³âêà. 08.30 Ì/ñ
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05
Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.35 Ì/ô "Äðóç³ íàçàâæ-
äè" (1). 11.55 Ì/ô "Ïðèãîäè
²ìïåðàòîðà" (1). 13.20 Îáå-
ðåæíî, ä³òè!. 14.20 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 16.00 Õ/ô "Áîãè, ìà-
áóòü, ç'¿õàëè ç ãëóçäó" (1). 18.05
Õ/ô "Âèêðóòàñè" (1). 20.00
Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñì³øè êî-
ì³êà. 23.00 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.55 Õ/ô "Áîæåâ³ëüíèé
Äåíü ïîäÿêè" (1). 02.20 Ò/ñ
"Ðåàëüíà êðîâ" (3). 03.55 Ç
íî÷³ äî ðàíêó

«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
- "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 -
Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Õ/ô. 18.30 -
"Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 19:00 -
Íîâèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç

"Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô . 01:20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
08.10 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³". 09.50
Ôàéíà Þêðàéíà. 11.55
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 14.35 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 18.00 Õ/ô "Çàâæäè
ãîâîðè "ÒÀÊ"". 20.00 Õ/ô "Ìàñ-
êà" (2). 22.00 Õ/ô "Òóïèé ³ ùå
òóï³øå" (2). 23.55 Âæå êîòðèé
äåíü. 01.00 Õ/ô "Ôàêóëüòåò"
(2). 02.50, 03.50 Çîíà íî÷³.

02.55 Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå ìè-
íóëå. 03.25 Áîãäàí Õìåëüíèöü-
êèé. 03.55 Ñê³ôè. 04.05 ×åðâî-
íà Çåìëÿ (Terra Vermelha)

ÍÅÄ²Ëß, 23 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 07.30, 00.00 Òîê-øîó "Äðóæè-
íà". 09.00 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
10.00, 05.30 Îêîëèöÿ. 10.30
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæí³ ãîí-
êè. Ìàñ-ñòàðò (÷îë., 50 êì).
12.10,  12.55,  03.00
Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè.  Áîáñëåé.
×åòâ³ðêè.  14.15 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 14.35
ßê Âàøå çäîðîâ 'ÿ?.  15.35
Áëèæ÷å äî íàðîäó. 16.05 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 16.35 Ìè
õî÷åì, ùîá âè çíàëè. 17.00
Îë³ìï³éñüêà ñòóä³ÿ.  18.00
Öåðåìîí³ÿ çàêðèòòÿ Îë³ìï³à-
äè 2014. 21.00 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ.  21.55 "Íàäâå÷³ð 'ÿ"  ç  Ò.
Ùåðáàòþê.  22.55 Òð³éêà,
Êåíî,  Ìàêñèìà.  23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 01.20 Ñâ³ò
íàâêîëî íàñ.  01.35
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæí³ ãîí-
êè.  Ìàñ-ñòàðò (÷îë.,  50 êì)
ïîâòîð.  04.35 Ä/ô "Çîëîòà
åðà ñàóíäòðåê³â"

 Êàíàë «1+1»
06.10, 04.10 Ô³ëüì-êàçêà
"Ïðèíö ³ æåáðàê" (1). 07.40,
10.00 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10,
08.35 Ì/ñ "Êîðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³
Ïóìáà" (1). 09.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà ". 10.15 Õ/ô
"Ä³äè-ðîçá³éíèêè" (1). 12.10
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3". 13.30
"Ç³ðêîâà õðîí³êà". 14.30
"Ìàøèí³ êàçêè. Ìàøà ³
âåäì³äü". 15.25 Õ/ô "Ðóñàëêà"
(1). 19.30 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 20.15
"Ãîëîñ êðà¿íè 4. Ïåðå
çàâàíòàæåííÿ". 22.20 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 23.20 "Ùî? äå? êîëè?".
00.25 Õ/ô "Ñêàæè õî÷ ùîñü" (2).
02.10 Õ/ô "Äîì³íî" (2). 05.30
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Íå çð³êàþòüñÿ, êî-
õàþ÷è". 08.35 "Øêîëà äîêòî-
ðà Êîìàðîâñüêîãî. Íåâ³äêëàä-
íà äîïîìîãà". 09.15 Íîâèíè.
10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íà êðàþ
ñâ³òó". 11.00 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà-2". 12.45 Ò/ñ "Ãîñïî-
äàðêà âåëèêîãî ì³ñòà". 16.40
Íîâèíè. Ñïåöâèïóñê. 17.00 Ä/
ô "Ì³æ çåìëåþ ³ íåáîì. Ñåê-
ðåòè Öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ Îë³-
ìï³àäè". 18.00 Öåðåìîí³ÿ çàê-
ðèòòÿ Çèìîâèõ Îë³ìï³éñüêèõ
³ãîð ó Ñî÷³. 21.00 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 21.55 Õ/ô "Ïåðåâ³ðêà
íà êîõàííÿ". 23.35 Õ/ô "Ìè ç
ìàéáóòíüîãî". 01.45 Õ/ô "Ñîë-
äàòè íåâäà÷³". 03.25 Õ/ô "Çâî-
ðîòíèé êâèòîê"

 ICTV
06.05 Õ/ô "Ôë³íñòîóíè". 07.30
Äà÷à. 08.00 Ìóëüò îñîáèñòîñò³.
08.30 Òàê$³. 08.55 Êîñìîíàâ-
òè. 09.55 Ç³ðêà YouTube. 11.05
Êîçèðíå æèòòÿ. 11.35 Âàì ³ íå
ñíèëîñÿ!. 12.10 Ò/ñ "Ë³ñíèê".

18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.40 Ò/ñ
"Ìè ç ìàáóòíüîãî". 22.50 Õ/ô
"Ìè ç ìàéáóòíüîãî-2". 00.30 Õ/
ô "Êàðàòåëü" (2). 02.25 Õ/ô
"Äðàêîíè ³ ï³äçåìåëëÿ" (2).
04.00 Ò/ñ "Óñÿ ïðàâäà"

ÎÐÒ
04.35 Õ/ô "Ãàðÿ÷èé ñí³ã". 06.15
"Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 06.45
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 06.55
"Çäîðîâ'ÿ". 08.10 "Íåïóòí³ çàì-
³òêè". 08.30 Õ/ô "Íåáåñíèé òè-
õîõ³ä". 10.15 Õ/ô "Îô³öåðè".
12.10 "Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê.
Âîðîòàð áåç ìàñêè". 13.20 Õ/
ô "Ñëóæèëè äâà òîâàðèøà".
15.15 "Îëåã ßíêîâñüêèé. "ß,
ñîá³ íà á³äó, áåçñìåðòíèé".
16.20 Õ/ô "Òàéãîâèé ðîìàí".
19.00 "×àñ". 19.15 "Ç ï³ñíåþ
äî Ïåðåìîãè!" Êîíöåðò ó
Êðåìë³. 21.30 Õ/ô "Âîä³é äëÿ
Â³ðè". 23.35 Õ/ô "Íå æóðèñÿ!".
01.15 Õ/ô "Á³ëÿ öèõ â³êîí...".
02.40 "Âñÿ ïðàâäà ïðî ä³ºòè"

ÑÒÁ
06.15, 01.00 Õ/ô "Îô³öåðè"(1).
07.55 "¯ìî âäîìà". 09.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.15 "Êàðàî-
êå íà Ìàéäàí³". 11.10 Õ/ô
"Ìàìà-äåòåêòèâ"(1). 15.15 Õ/ô
"Ìàìî÷êà ìîÿ"(1). 19.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 19.55 "Îäèí çà âñ³õ". 21.05

Õ/ô "Äîçâîëüòå òåáå ïîö³ëóâà-
òè... íà âåñ³ëë³"(1). 22.55 Õ/ô
"Ìàíäð³âêà ó çàêîõàí³ñòü"(1).
02.35 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.45 Ïîä³¿. 07.05 Õ/ô "Ìè
îãîëîøóºìîâ âàì â³éíó" (1).
09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00,
11.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 12.00 Ò/
ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 4" (1).
14.00 Ò/ñ "Äðóãå ïîâñòàííÿ
Ñïàðòàêà" (1). 19.00, 02.45
Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00 Ïðèñòðàñò³
íà ïàðêåò³. 22.00 Ò/ñ "²íòåðíè"
(1). 23.30 Âåëèêèé ôóòáîë.
01.15 Õ/ô "Ëþäèíà ï³òüìè" (2).
03.30 Ò/ñ "Äåâ'ÿòèé â³ää³ë" (2)

Ò Å Ò
07.30 Áàéäèê³âêà. 08.30 Ì/ñ
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/
ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1).
10.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 11.00
Ì/ô "Áàðá³: ×óäîâå Ð³çäâî" (1).
12.20 Îáåðåæíî, ä³òè!. 13.15 Õ/
ô "Áîãè, ìàáóòü, ç'¿õàëè ç ãëóç-
äó" (1). 15.20, 00.55 Õ/ô "Òâî¿,
ìî¿ ³ íàø³" (1). 17.05 Êðà¿íà Ó.
19.00 Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 23.00 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 02.15 Õ/ô "Äóøåâíà
êóõíÿ" (2). 03.45 Ç íî÷³ äî ðàí-
êó

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ . 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:05 - "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 -
Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:20 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â". 21.15 - "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00 -
Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
08.00 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³".
09.40 Ôàéíà Þêðàéíà. 11.55
Õ/ô "Ïåíåëîïà". 13.55 Õ/ô
"Çàòóðà: Êîñì³÷íà ïîäîðîæ".
16.00 Õ/ô "Çàâæäè ãîâîðè
"ÒÀÊ"". 18.00 Õ/ô "Ìàñêà" (2).
20.00 Õ/ô "Æ³íêà-ê³øêà". 22.00
Õ/ô "Ôàêóëüòåò" (2). 00.00 Âæå
êîòðèé äåíü. 01.00 Õ/ô "Áåç-
æàë³ñí³ ëþäè" (2). 02.40, 03.45
Çîíà íî÷³. 02.45 Ëåîïîëüä, àáî
âòå÷à â³ä ñâîáîäè. 03.10 Àñ-
êàí³ÿ-Íîâà. Ïðî ùî êëè÷óòü
æóðàâë³.... 03.50 Ïåðåòâîðåí-
íÿ. 04.10 Òà¿íñòâà Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêî¿ Ëàâðè
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Ïðèâàòíèé íîòàðióñ

ÌÀÍÃÓÐ

ÂÀÑÈËÜ

ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×

ïðèéìàº çà àäðåñîþ:

ì.Ìóêà÷åâî,

âóë. Ìèðó, 19/À

Òåë.: 2-13-19;
 050-5407667.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü

ÒçÎÂ “Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №
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ОВЕНА (21.03�20.04).
Прийдеться багато
чого змінити у своїй
діяльності. У боротьбі

за справедливість постарай�
теся уникати конфліктів і по�
бережіть сили.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Усе добре
продумайте, після
чого можна присту�
пати до рішучих дій.

Намагайтеся бути більш тер�
плячішими з колегами по ро�
боті. Ви  здатні згорнути гори
і показати себе в усій красі.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви повинні
спокійно і чітко роби�
ти свою справу  і тоді
все задумане зможе

здійснитися. Зосереджуйте
на головному, але  намагай�
теся не упускати з поля зору
і дрібниці. Бажано не залуча�
ти до себе  увагу і обрати ви�
чікувальну позицію.

РАК (22.06�23.07).
Спробуйте глянути на
своє життя без ілюзій,
можливо для  вас на�
ступив момент конст�

руктивних змін. У прагненні
домогтися бажаного  розра�
ховуйте свої сили більш реа�
листично.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Не дозволяйте собі
розслаблюватися на
роботі, інакше  імо�
вірні конфліктні ситу�

ації. Ви зможете багато чого
встигнути зробити,  головне
не упустити порояву у вас
припливу небувалої працез�
датності.

ДІВА (24.08�23.09).
Новоини вас пораду�
ють, але прийдеться
розбиратися з занед�

баними побутовими пробле�
мами. Варто пошукати швид�
кий спосіб відновити  розтра�
чені сили.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Ваша попу�
лярність сильно під�
вищується не тільки

на роботі, але й за її межами.
Зненацька почнуть проявля�
тися навіть давно забуті  ваші
знайомі.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Необхідно
створити собі міцний
фундамент для ком�

фортних умов праці. Якщо не
все вдається добре  –  не хви�
люйтеся, всі труднощі та пе�
реживання закінчаться ы ви
зможете відпочити, насо�
лоджуючись  задоволенням
від добре виконаної роботи.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Залишилося
прикласти зовсім не�
багато зусиль і ви
обов'язково одержи�

те очікуваний результат.
Можна здійснювати найсмі�
ливіші  задуми і швидко руха�
тися вперед. Обставини мо�
жуть змусити вас змінити
точку  зору.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). На роботі мож�
ливе виникнення роз�
біжностей, і тільки

ваше мудре рішення може
виправити цю ситуацію. Вар�
то уважніше придивитися  до
оточуючих вас людей, вони
не настільки погані, а їхньої
ідеї можуть  виявитися до�
сить  оригінальними.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Дотримуйтеся
вичікувальної стра�
тегії, виключивши
зайву метушливість і

поспіх і це приведе до приго�
ломшливих результатів, тер�
піння не змінить вам.

РИБИ (20.02�20.03).
Боротися з обстави�
нами буде не так про�
сто, дозвольте собі

просто плисти за течією.
Спілкуючись з колегами по
роботі, переконайтеся, що
вони правильно вас розумі�
ють. Це дасть можливість
уникнути проблем.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  17.02.14 – 23.02.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ
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ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 12
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 4
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

10 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 5 ïàð;
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

Èç îñíîâ ñåìåéíîé æèç-
íè: æåëàíèå ìóæ÷èíû –
çàêîí, à æåëàíèå æåíùè-
íû –  ïîïðàâêà ê çàêîíó:

Åñëè òû  èçìåíèë è
óøåë  èç ñåìüè –  òû êî-
çåë, à åñëè  æåíà èçìåíè-
ëà è óøëà, òî òîëüêî  ïî-
òîìó, ÷òî òû êîçåë. Àëü-
òåðíàòèâû íåò.

Ñàìîå ëó÷øåå óïðàæíå-
íèå  äëÿ ðóê –  ïåðåñ÷è-
òûâàíèå äåíåã.  Ñíèìà-
åò  áîëü â ñóñòàâàõ, íîð-
ìàëèçóåò äàâëåíèå, ïîë-
íîñòüþ  óáèðàåò  çóáíóþ
è ãîëîâíóþ áîëü, óëó÷øà-
åò  çðåíèå, àïïåòèò, ãàð-
äåðîá, âíåøíèé âèä è æè-
ëèùíûå  óñëîâèÿ.

–  Ðîçà Ìîèñååâíà, à
ñêîëüêî âàì ëåò?

–  Òà âðîäå êàæäûé ãîä
ïî-ðàçíîìó!

Â ïñèõèàòðèè  âåäü êàê
áûâàåò: êòî ïåðâûé  õà-
ëàò íàäåë – òîò è äîê-
òîð.

–  ß çàêðîþ  ýòîn áîð-
äåëü! –  ñêàçàëà áàáà Òàíÿ
è ñïàëèëà ñåíîâàë.

Ìíîãî õîðîøåãî âçÿëè  ó
ñâîåãî ó÷èòåëÿ  åãî þíûå
ó÷åíèêè: ìóçûêàëüíûé
öåíòð, òåëåâèçîð, ìî-
áèëüíûé  òåëåôîí è âñå
çîëîòèøêî.

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.

ØÀÍÎÂÍ² ÌÓÊÀ×²ÂÖ²
É ÍÀØ² ËÞÁ² ÃÎÑÒ²!

Закарпатська дирекція
УДППЗ Укрпошт» пропонує
вам відмовитись від слів «бро�
нювання» і «замовлення». Бо
у будь�якому відділенні Укр�
пошти усі бажаючі мають
можливість купити квиток з

відкладеним друком у якому зазначені  усі необхідні
реквізити: номер поїзда, вагон, місце в ньому, час
відправлення та прибуття, час перебування в дорозі
та вартість квитка.

Звертаємо вашу увагу на те, що ви купуєте саме кви�
ток, хоч і з відкладеним друком, який у будь�який час,
навіть за 5 хвилин до відправлення поїзда, без черги та
доплати вам роздрукують у касі Укрзалізниці. Праців�
ники Укрпошти оформлять квиток за кілька хвилин.
Наявна база вільних квитків в Укрпошті повністю ана�
логічна базі Укрзалізниці.

Такий квиток можна придбати і в будь�якому
відділенні поштового зв’язку. Детальну інформацію про
цю послугу ви можете отримати  у будь�якому відділенні
поштового зв’язку Мукачева, області або на сайті:
www. ukrposhta. сom.

Ми завжди раді бачити вас у відділеннях
поштового зв’язку Укрпошти!

Тел. для довідок: 2634603, 5646639.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Åï³äåì³÷íà ñèòóàö³ÿ ç ÃÐÂ²
â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ çà

6 êàëåíäàðíèé òèæäåíü 2014 ðîêó
ßê ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó åï³äíàãëÿäó òà ñà-

í³òàðíî¿ îõîðîíè òåðèòîð³¿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè ó Çà-
êàðïàòñüê³é îáëàñò³ Â³êòîð³ÿ Äüîðäÿé  çà 6 êàëåíäàð-
íèé òèæäåíü 2014 ðîêó äî ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷-
íèõ çàêëàä³â îáëàñò³ çâåðíóëîñÿ 3186 îñ³á ç ïðèâîäó
çàõâîðþâàííÿ íà ÃÐÂ² òà ãðèï, ùî íà 541 âèïàäîê
á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì òèæíåì. Ñåðåä çàõ-
âîð³ëèõ 2221 (69,7%) ñòàíîâëÿòü ä³òè â³êîì äî 17 ðîê³â.
Ãîñï³òàë³çîâàíî 4,1% â³ä óñ³õ çàõâîð³ëèõ (132 îñîáè),
ç ÿêèõ 111 (84,8%) - ä³òè.

Òåìï ïðèðîñòó çàõâîðþâàííÿ íà ÃÐÂ² ³ ãðèï çà
çâ³òí³é òèæäåíü çìåíøèâñÿ ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì
òà ñêëàâ 17,6%. Ïîêàçíèê çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà
ÃÐÂ² ñåðåä íàñåëåííÿ îáëàñò³ ñòàíîâèòü 25,3 íà 10
òèñ. íàñåëåííÿ, ùî íà 74,7% íèæ÷å åï³äåì³÷íîãî ïî-
ðîãó.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
16 ëþòîãî 2014 ðîêó  î 12.00 â³äáóäåòüñÿ  âèñòàâà

äëÿ ä³òåé  Ã. Îñòåðà

«Øêîëà âðåäíûõ ïðèâû÷åê».
Òîãî æ äíÿ  î 17.00 – âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ

Í. Ñàéìîíà

«Çàêëþ÷¸ííûå Âòîðîé Àâåíþ».

Êàí³áàë³çì ï³ä ÷àñ òåëå-
øîó – ³ íå äåñü íà îñòðî-
âàõ Êóêà, à â Çàõ³äí³é
ªâðîï³, â Í³äåðëàíäàõ!
Äâîº ãîëëàíäñüêèõ òåëå-
âåäó÷èõ íà î÷àõ  ãëÿäà÷³â
íàêîëîëè íà âèäåëêè ³
ç’¿ëè ïî øìàòêó ì’ÿñà
îäèí îäíîãî.

Öå ñòàëîñÿ íà ïðîãðàì³
«Ï³ääîñë³äí³ ñâèíêè»
(Proefkonijnen) ìîëîä³æ-
íîãî êàíàëó BNN. Çà ïî-
ïåðåäíüîþ äîìîâëåí³-

ПІДДОСЛІДНЕ  СВИНСТВО
У Голландії телеведучі засмажили і з’їли по шматку один одного

ñòþ, Äåíí³ñ Ñòîðì òà Âà-
ëåð³î Çåíî ïåðåä åô³ðîì
ïåðåíåñëè íåâåëèê³ îïå-
ðàö³¿: ó Ñòîðìà õ³ðóðãè
â³äð³çàëè íåâåëèêèé øìà-
òîê ì’ÿñà ³ç ñ³äíèö³, à â
Çåíî – ç æèâîòà. Ï³ñëÿ
öüîãî ëþäñüêó ïëîòü ðå-
òåëüíî ïðîñìàæèëè, ³ âå-
äó÷³ ñêóøòóâàëè ¿¿ â ñòóä³¿.

ßê ïèøå ãàçåòà «Äåéë³
ìåéë», Äåíí³ñ ³ Âàëåð³î
çàÿâèëè: â òàê³é ñòðàâ³
«íåìàº í³÷îãî îñîáëèâî-
ãî». Ïðè öüîìó Ñòîðì
êîíñòàòóâàâ, ùî ïî÷ó-
âàâñÿ äèâíî, äèâëÿ÷èñü
â î÷³ ïðèÿòåëåâ³, ì’ÿñî ç
ÿêîãî â³í ó òîé ìîìåíò
æóâàâ.

Ïåðåäà÷à «Ï³ääîñë³äí³
ñâèíêè» – íîâà, â ¿¿ ðàì-
êàõ Ñòîðì ³ Çåíî ìàþòü
â³äïîâ³äàòè íà âñ³ëÿê³
äóðí³ çàïèòàííÿ òà âèêî-
íóâàòè íåïðîñò³ çàâäàííÿ.
Ïèòàííÿ, ÿêà íà ñìàê
ëþäñüêà ïëîòü, ñòàëî òå-
ìîþ ïðåì’ºðíîãî âèïóñ-
êó.

Òåëåâåäó÷³ çàÿâëÿþòü,
ùî â ¿õí³õ ä³ÿõ íå áóëî
í³÷îãî ïðîòèçàêîííîãî –
êîæåí ïàðòíåð äîáðî-
â³ëüíî ïîãîäèâñÿ íà îïå-
ðàö³þ é êàí³áàë³çì.

Ó ñâîþ ÷åðãó çàïðî-
øåíèé àäâîêàò ïðèïóñ-
òèâ, ùî ïðîáëåìè ìî-
æóòü áóòè ïðèíàéìí³ â
õ³ðóðã³â, àäæå âèäàëåí-
íÿ ÷àñòèíè ïëîò³ áåçìå-
äè÷íî¿ íåîáõ³äíîñò³ â
Í³äåðëàíäàõ çàáîðîíåíî.

Ïîãîäà â Ìóêà÷åâî íà âèõ³äí³

☺ ☺ ☺
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