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На землі, де віками дружно жили і пра�
цювали українці, росіяни, кримські татари,
вірмени, греки посіяно розбрат.

Деструктивні сили відчайдушно намага�
ються розірвати добрі стосунки між пред�
ставниками різних народів, поділити їх за
національною ознакою, перетворити квіту�
чий Крим у зону воєнно�політичного конфл�
ікту.

Вам випала непроста доля у важкий для
країни час першими стати на заваді непри�
хованої військової агресії, метою якою є по�
рушення територіальної цілісності України.

Незважаючи на численні спроби російсь�
ких військовослужбовців та радикально на�
лаштованих проросійських сил захопити або
заблокувати українські військові частини,
примусити вас скласти зброю, ви не піддає�
теся на провокації, жорстко засуджуєте зрад�
ників, демонструєте величезну витримку і
впевненість у правоті своїх дій.

Глибоко усвідомлюючи, що за вами прав�
да, ви зриваєте плани агресора та робите
усе залежне, щоб над військовими части�
нами України гордо майорів Державний
Прапор.

Від імені керівного складу Міністерства
оборони України  та Генерального штабу
Збройних Сил України та усього особового

З В Е Р Н Е Н Н Я
Виконуючого обов’язки Міністра оборони України та начальника
Генерального штабу до особового складу військових частин,

дислокованих на території Автономної Республіки Крим та членів
сімей військовослужбовців

Дорогі співвітчизники! Товариші генерали і адмірали, офіцери,
прапорщики і мічмани, сержанти і старшини, солдати і матроси!

Шановні члени сімей військовослужбовців!

складу Збройних Сил засвідчуємо всебічну
підтримку вашій принциповій позиції та
щиро дякуємо за вірність Військовій при�
сязі!

Окремо, хочемо висловити слова сердеч�
ної вдячності сім’ям військовослужбовців за
моральну підтримку, розуміння та витрим�
ку.

Ви маєте бути впевнені, що ви не зали�
шені без підтримки.

Керівництво держави вживає усіх можли�
вих політичних, дипломатичних та органі�
заційних заходів щодо розв’язання кризо�
вої ситуації, в першу чергу мирним шляхом.
Водночас, Міністерством оборони України
та Генерального штабу Збройних Сил Украї�
ни заплановано низку заходів щодо нормал�
ізації обстановки, забезпечення безпеки
військовослужбовців та членів ваших родин.

Віримо, що ваші патріотизм, професіо�
налізм та вірність Конституційному обов’яз�
ку  будуть гідно оцінені Українським наро�
дом, який незворотньо обрав шлях побудо�
ви вільної та демократичної  держави.

І.ТЕНЮХ, виконуючий обов’язки
Міністра оборони України

М.КУЦИН, начальник Генерального
штабу – Головнокомандувач Збройних
Сил України, генерал4лейтенант

Сьогодні наша спіль�
нота витримує найголов�
ніше випробування на
державну зрілість! Воро�
же налаштовані сили уже
перетнули межу держав�
ного кордону України і
господарюють на тери�
торії Автономної Рес�
публіки Крим.

РНБО наказала приве�
сти армію у повну бойо�
ву готовність і склала де�
тальний план відсічі аг�
ресорам. Також ухвале�
но рішення про посилен�
ня охорони атомних
електростанцій та інших
важливих об’єктів інфра�
структури. Також, РНБО
розробила детальний
план дій на випадок пря�
мої військової агресії.

Проти нас з вами по�
силено відбувається й
інформаційний пресинг.
Вороже налаштовані
друковані засоби масо�
вої інформації, Інтер�

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Регіональний медіа4центр Міністерства оборони України (м. Львів) ПОВІДОМЛЯЄ:

нет�ресурси, телебачен�
ня та радіо відкрито по�
ширюють неправдиву,
викривлену інформацію
для того, аби дестабілі�
зувати обстановку в
суспільстві, поширити
панічні настрої та
підштовхнути населення
держави до необдума�
них дій, що можуть ста�
новити загрозу  націо�
нальній безпеці.

Закликаємо вас у цей
непростий час зберіга�
ти витримку і детально
осмислювати усі потоки
інформації, виокремлю�
ючи відверту брехню й
провокації. Просимо у
своїх матеріалах корис�
туватися лише перевіре�
ними інформаційними
джерелами, якими є

офіційні сайти Прези�
дента України, Верхов�
ної Ради України, Ради
Національної безпеки та
оборони України, Мініс�
терства оборони Украї�
ни.

Доводимо до Вашого
відома, що на даний час
ситуація у Західних обла�
стях України є стабіль�
ною та  контрольова�
ною. Війська, які дисло�
куються у регіоні приве�
дені у вищу ступінь бой�
ової готовності. Бойо�
вий дух і настрій офі�
церів та рядового скла�
ду – високий. Військові
готові виконати свій
конституційний обов’я�
зок. Солдати і офіцери
рівняються на приклад
мужності українських

вояків у Криму. Свідчен�
ням цього є приклади
героїчної поведінки Фе�
одосійського батальйо�
ну морської піхоти,
бійців 36�ї бригади бе�
регової охорони ВМС
України, які категорично
відмовились виконувати
вимоги чужинців і зали�
шаються вірними Вій�
ськовій Присязі. Ук�
раїнські воїни хоча й пе�
ребувають у складній
ситуації, однак – готові
відстоювати інтереси
держави та суспільства,
у спосіб передбачений
чинним Законодав�
ством України та Стату�
тами Збройних Сил Ук�
раїни.

Щодо поширення
інформації про загаль�

нодержавну мобілізацію
військовозобов’язаних.
На даний момент вона
не проводиться! Разом
із тим, населення демон�
струє високий патріо�
тизм. Ті, хто приходять
сьогодні у військові ко�
місаріати за місцем
реєстрації, виключно на
добровільних засадах,
мають залишити черго�
вому офіцеру контактні
дані. Також наголошує�
мо, що у деяких облас�
тях питання про початок
призову військовослуж�
бовців запасу не йдеть�
ся. Рішеннями голів
місцевих та обласних
рад здійснюється ви�
нятково запис та облік
добровольців.

Колеги, вважаємо, що

ÄÎÐÎÃ²  Æ²ÍÊÈ!
Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé äåíü –

îäíå ç íàéïðåêðàñí³øèõ ñâÿò, ÿêå
ñïîâíþº íàø³ ñåðöÿ íàéùèð³øè-
ìè, íàéïðåêðàñí³øèìè ïî÷óòòÿìè
ëþáîâ³ é ïîâàãè äî âàñ, äîðîã³ òðó-
ä³âíèö³  ÑÏ «Ô³øåð – Ìóêà÷åâî».
Äåíü 8 Áåðåçíÿ – ÷óäîâà íàãîäà äëÿ
òîãî, ùîá ñåðäå÷íî ïîäÿêóâàòè
âàì çà íàòõíåííó ïðàöþ íà
ï³äïðèºìñòâ³, äîáðîòó, ìóäð³ñòü,
ñàìîâ³ääàí³ñòü, ÿê³ òàê ïîòð³áí³ ó
öåé íåïðîñòèé ÷àñ. Âè, ÿê ³ñòèíí³
áåðåãèí³ äîáðà, ìèðó, çëàãîäè äàðóºòå íàì, ÷îëîâ³êàì, íà-
ñíàãó íà íîâ³ çâåðøåííÿ â ³ì’ÿ ðîçêâ³òó íàøî¿ íåçàëåæíî¿
äåðæàâè. Ùèðå ñïàñèá³ é íèçüêèé óêë³í âàì çà öå.

 Ç íàãîäè ñâÿòà, ÿêå ñèìâîë³çóº ïî÷àòîê âåñíè, áàæàþ
âàì, øàíîâí³ æ³íêè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ùàñòÿ,
ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ìèðó, Áîæî¿ áëàãîäàò³ â ³ì’ÿ
çâåðøåííÿ âàøèõ ñâ³òëèõ ìð³é ³ ñïîä³âàíü.

Âàñèëü ÐßÁÈ×, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
ÑÏ «Ô³øåð – Ìóêà÷åâî»

×ÀÐ²ÂÍ² ÍÀØ² Æ²ÍÊÈ!
Ùîðîêó ç ïåðøèì ïîäèõîì âåñ-

íè ïðèõîäèòü ñâÿòî Æ³íêè. Ñàìå
âîíî º òðàäèö³éíî äîáðîþ íàãîäîþ
ïðèâ³òàòè âñ³õ æ³íîê: ë³êàð³â, ôåëü-
äøåð³â, àêóøåð³â, ìåäè÷íèõ ñåñòåð,
ñàí³òàðîê íå ò³ëüêè Ìóêà÷³âñüêî¿
ÖÐË, àëå é óñ³õ æ³íîê – ïðàö³âíèöü
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ðàéîíó.  8 Áå-
ðåçíÿ – ñâÿòî áåðåãèíü ñ³ìåéíîãî
ùàñòÿ, ñâÿòî òèõ, íà ÷è¿õ òåíä³òíèõ
ïëå÷àõ òðèìàºòüñÿ íå ò³ëüêè ðîäèí-
íèé çàòèøîê, à é íåëåãê³ òðóäîâ³ áóäí³. Òîæ ç íàãîäè
Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ, äîðîã³
íàø³ æ³íêè. Íèçåíüêèé óêë³í âàì çà ùåäð³ñòü òà ùèð³ñòü
ñåðäåöü, çà ìóäð³ñòü òà âèâàæåí³ñòü, òåðï³ííÿ òà ñàìî-
â³ääàí³ñòü. Áàæàþ âàì ìèðó, çëàãîäè òà äîñòàòê³â ó ñ³ì’ÿõ.
Íåõàé âàø³ ñåðöÿ ç³ãð³âàþòü ñâ³òëå ïî÷óòòÿ ëþáîâ³, ÷î-
ëîâ³÷à â³ðí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü, ùàñëèâ³ ïîñì³øêè âàøèõ ä³òåé.

Âàñèëü ÂÀÑÞÒÀ, ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿
ÖÐË, çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè

27 лютого 2014 року, у четвер, рішенням
38�ї сесії 6�го скликання Мукачівської міської
ради площі, яка знаходиться в центральній
частині мікрорайону Росвигово було при�
своєно назву – площа Героїв Майдану.

Цього ж дня, мукачівці та гості нашого
міста зібралися, щоб взяти участь в загаль�
номіському мітингу, присвяченому вшану�
ванню учасників героїчної боротьби за
гідність, волю та демократію у столиці нашої
Батьківщини, місті Києві, та полеглій за наше
краще майбутнє Небесній Сотні.

Саме про них говорив у своєму виступі
перед широкою громадськістю та учасни�
ками подій на Майдані, міський голова Му�
качева Золтан Ленд’єл, їм були присвячені
благословенні слова учасників екуменічної
панахиди: отця Сергія Потюка, настоятеля
Свято�Успенського храму Української Пра�

Ó Ìóêà÷åâ³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå
îñâÿ÷åííÿ ìåìîð³àëüíîãî çíàêó Ãåðîÿì Ìàéäàíó

вославної Церкви КП, отця Віктора, секре�
таря Мукачівської єпархії Української Пра�
вославної Церкви, отця Веніаміна Довгани�
ча, настоятеля Мукачівського монастиря
отців Василіан, отця Юрія Семи, священика
Римсько�Католицької Церкви, отця Василя
Копина, протоієрея Греко�Католицької Цер�
кви. Також всечесні отці освятили меморі�
альний знак Героями Майдану.

Міський голова та представники гро�
мадських організацій посадили калину, як
символ людської пам’яті про героїзм та са�
мопожертву своїх вірних синів.

Під журливу мелодію «Пливе кача по Ти�
сині» до пам’ятного знаку Героям Майдану
були покладені квіти з траурними стрічками
та запалені лампадки.

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

нашим основним зав�
данням є створення об�
’єктивного, неупередже�
ного, виваженого ін�
формаційного продукту
задля збереження об�
ґрунтованої позиції сус�
пільства. Переконані та�
кож в тому, що такий
підхід надасть мож�
ливість приборкати
втручання у інформацій�
не середовище держави
від зовнішніх медіаагре�
сорів.

Для того, щоби ви
могли своєчасно отри�
мували об’єктивну та
правдиву інформацію із
компетентних джерел,
Регіональний медіа�
центр МО України (м.
Львів), як військова
структура, переходить у
формат цілодобового
чергування.

Віталій ІВАНОВ,
Закарпатська

область

Тел. 0674776481491

ÍÀÄ²¯, ÙÀÑÒß ² ËÞÁÎÂ²!
  Ç³ ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì ñâÿ-

òîì âåñíè ³ ëþáîâ³ – Ì³æíà-
ðîäíèì æ³íî÷èì äíåì –
8 Áåðåçíÿ â³òàþ ìèëèõ,
÷àð³âíèõ, äîáðèõ ³ ïðà-
öüîâèòèõ æ³íîê   Ìóêà÷-
³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè
òà âñ³õ æ³íîê Ìóêà÷åâà.
Õàé âåñíà-êðàñíà, ÷îëî-
â³÷à ïîâàãà é ëþáîâ äîäà-
þòü âàì ñèëè ³ ñíàãè, çäîðî-
â’ÿ ³ íåâ’ÿíó÷î¿ êðàñè, ìèðó ³ çëàãîäè âàøèì
äîì³âêàì, äîñòàòê³â ³ äîâãèõ ùàñëèâèõ ðîê³â æèò-
òÿ. Õàé ó ñåðö³ êîæíî¿ ç âàñ, ëþá³ æ³íêè, çàâæäè
êâ³òóº âåñíà, õàé âàø³ ðîáîòÿù³ ðóêè íå çíàþòü
óòîìè, à îòî÷óþ÷³ âàñ ðàäóþòü óñï³õàìè ³ ïî-
ñò³éíîþ óâàãîþ!

Ò. ÎÁÅÐÒÞÕ,  äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêî¿
øâåéíî¿ ôàáðèêè.
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Íàéâèùà ìóäð³ñòü – ðîçð³çíÿòè äîáðî òà çëî. (Ñîêðàò).

«Для творчої людини немає маленьких ролей, є маленькі
виконавці», – зазначав К. Станіславський.

Таким чудовим виконавцем маленької скромної «ролі» ліка�
ря�терапевта є Мар’яна Василівна Швардак, яка 25 років в
медицині, а останні 11 років очолює колектив санаторію
«Синяк».

Мар’яна Василівна народилася в Мукачеві в 1963 році в
скромній працьовитій родині. Згідно гороскопу – Діва. Це
єдина жінка зодіаку, яка поєднує в собі дуже практичний
розум з романтичною натурою. її інтелект, могутність якого
підсилюється з роками, може перетворитися в блискуче
організований геній. І в якій би галузі вона не працювала,
ми завжди бачимо в ній бажання допомагати ближньому,
уберегти його від небезпеки. Діви не люблять лінивих і
необов’язкових. Ніколи не сидять, склавши руки, в очіку�
ванні успіху. Цінують в людях правдивість, пунктуальність,
економність, винахідливість.

Всі, хто знає Мар’яну Василівну, погодяться, що зодіа�
кальний портрет схожий з реальним.

В 1980 році закінчилось безтурботне дитинство Мар’я�
ни, попереду чекали довгі роки учнівства, боротьба з труд�
нощами і негараздами. Хоча в її сім’ї не було лікарів, Мар�
’яна з дитинства мріяла стати медиком, бо вважала, що
більш благородної справи, ніж порятунок людини, у світі
немає.

Вступивши до Ужгородського медичного інституту і став�
ши студенткою, всі сили віддавала навчанню; дівчина ро�
зуміла, скільки надій пов’язано із закінченням нею медін�
ституту. Вона добре пам’ятала настанову батьків: все, що
робиш – вмій робити добре, бо «поганий лікар небезпеч�
ніший за хворобу».

В ході навчання Мар’яна годинами сиділа над підручни�
ками, щоб розібратися і зрозуміти всі процеси, що відбу�
ваються в людському тілі. Шукала в книгах, журналах і газе�
тах відповіді на незрозумілі питання. Уже на перших курсах
інституту вона збагнула: за життя хворого можна і треба
боротися набагато раніше, як хірургічний ніж стане єди�
ною надією. Терапія... Саме терапії, яка існує з часів пер�
ших лікарів, присвятить вона своє життя. Адже ще Гомер в
поемі «Іліада» писав: «Многих воителей стоит один враче�
ватель искусный». Вона вже зрозуміла, що людський
організм — цілісна система, надзвичайно складна. Все в
ній вивірено. Хвороба – порушення рівноваги. Ось тут і по�
винен втручатися лікар. Він має допомогти хворому орган�
ізму відновити втрачену рівновагу. Не нав’язувати своїх
шляхів зцілення, а тільки допомогти, тому що головний лікар
– організм людини, наділений здатністю знати на рівні
підсвідомості, що йому потрібно.

Непомітно промайнули студентські роки, напружені і не�
легкі, на все життя залишивши відчуття свята. В 1986 році
закінчила інститут, одержала диплом і присягнула протя�
гом всього свого життя нічим не затьмарити честі спільно�
ти, в яку нині вступає, і в подальшому 30 років життя і робо�
ти ніколи не порушувала даної клятви. А ще вона назавжди
запам’ятала настанову професорів: «Лікар повинен виліку�
вати хворого, якщо зможе, але полегшити його страждання
він зобов’язаний завжди».

Мар’яна Василівна Швардак розпочала свою роботу ліка�
рем�інтерном терапевтичного відділення в місцевій лікарні.
Молодому спеціалісту пощастило: поряд з нею був мудрий
наставник Дулішкович Тіберій Тіберійович. Від нього Мар�
’яна Василівна отримала багато наочних уроків того, яким
повинен бути лікар. Наставник вчив точно визначати харак�
тер захворювання, оцінювати стан пацієнта. Показував, як
треба на основі фактів, ледве помітних ознак визначати
стан хворого і аналізувати хід недуги. І з окремих факті
зводив будівлю діагнозу, а потім і систему лікування.

Кожне призначення молодого колеги, кожен діагноз

ПОКЛИКАННЯ – ЛІКАР
«В медицині основними ліками є сам лікар»

Антоній Ксшпіньський, польський психіатр

Тіберій Тіберійович
строго контролював, не
позбавляючи при цьо�
му свою підопічну само�
стійності. Лікарняну па�
лату він порівнював з
полем битви, де нікому
не хочеться залишити�
ся переможеним. Він
нагадав молодій колезі
слова відомого німець�
кого хірурга Лангенбе�
ка: «Будь�який лікар,
покликаний на поле
битви, повинен волод�
іти оперативною техні�
кою так само доскона�
ло, як солдат володіє
зброєю».

Працюючи дільнич�
ним лікарем, Мар’яна
Василівна обходила
пішки все місто, надаючи допомогу тяжкохворим. За всі
роки медичної діяльності жодному хворому вона не сказа�
ла «ні», жодного разу не відмовила в допомозі, якими б
складними не були її особисті обставини.

Під час перебування на посаді лікаря�ординатора, а
потім завідуючої терапевтичним відділенням, вона ціли�
ми днями проводила у відділенні, щиро віддаючи кожно�
му хворому всі свої душевні сили і час.

У ній палає жадоба до знань. З самого початку своєї са�
мостійної медичної діяльності Мар’яна Василівна виділя�
лася з оточення лікарів неабиякими здібностями, працез�
датністю, цілеспрямованістю в роботі. Стає зрозумілим,
що вибрана професія для неї – не просто ремесло, а
справжнє покликання, дар від Бога, то стан душі. Вона з
тих, хто живе роботою, хоче стати лікарем не вузької спец�
іалізації, а лікарем з широким кругозором, досягти ж цьо�
го неможливо без знань і майстерності, яка досягається
виснажливою працею. Вона розуміє, що роки не мудреців
роблять, а старців, а тому не чекає, що знання, досвід прий�
дуть з часом. Талант Мар’яни Швардак полягає в тому, що
вона іноді бачить і чує те, чого не бачать і не чують інші. На
основі клінічного аналізу вона вміє відшукати причину хво�
роби. При цьому вона завжди прибічниця колегіального
розв’язання в складних ситуаціях.

В Мукачеві молоду лікарку вже впізнають, як досвідче�
ного фахівця і добру чуйну людину.

Мар’яна Василівна – людина глибоко усвідомленого обо�
в’язку, високої культури і моралі, непохитної честі і тонкої
душевної організації. Хворі знають: вона не піде з лікарні,
поки не зробить все для того, щоб допомогти пацієнту.
Незважаючи на іноді скрутне матеріальне становище, вона
ніколи не дозволить себе скористатися тими можливос�
тями, які їй дає її диплом. Білий халат для Мар’яни Васи�
лівни не просто спецодяг. Він багато до чого зобов’язує. І
якщо лікар діє на шкоду пацієнту, чи не виконує своїх еле�
ментарних обов’язків, він повинен зняти халат, вважає вона.
Єдиною найвищою нагородою для медика, вважає Мар’�
яна Василівна,  усвідомлення виконаного свого людського
і лікарського обов’язку. Вона поділяє думку Д. Менделєє�
ва, який писав «Медицина – не те діло, яке може забезпе�
чити заможне безтурботне життя, тут повинні працювати
ті, хто відчуває в ній свою задоволеність, розуміють спільну
народну потребу».

Працюючи в службі «Швидкої допомоги» лікарем, Мар�
’яна Василівна добивалася швидкого приїзду до хворого
або потерпілого, виділення коштів і спрямування їх на по�

силення оснащення виїзних бригад, підвищення якості
підготовки персоналу, стараючись, щоб усі бригади були
укомплектовані людьми з великим досвідом роботи, тому
що в багатьох випадках саме працівники «швидкої» пер�
шими надають необхідну медичну допомогу.

Важко підрахувати, скільки колишніх пацієнтів несуть у
своїх серцях велику вдячність за врятоване життя, віднов�
лене здоров’я Мар’яні Василівні Швардак.

З 2002 року Мар’яна Василівна – головний лікар санато�
рію «Синяк». Цю посаду вона зайняла після Василя Васи�
льовича Швардака, свого чоловіка. Тут працюють неймов�
ірно віддані своїй справі люди, чудові фахівці, уважний,
чуйний персонал, старанна обслуга. Вони стверджують: час
роботи подружжя Швардаків можна назвати епохою
Відродження санаторію. Це вони привили колективу сана�
торію справжню повагу до дисципліни і порядку, внесли
значний вклад в розбудову оздоровниці, зберегли найк�
ращі традиції.

Більшість людей зупиняється перед труднощами. Мар’�
яна Василівна бачить тільки необхідність і шукає шляхи
досягнення мети, борючись з труднощами і не зупиняю�
чись перед ними.

Сьогодні багато говорять про грубість, неуважність, здир�
ництво, а то й злочинну халатність медперсоналу. Цих про�
блем в «Синяку» немає, і в цьому заслуга її керівниці, хоча
всі знають, якою невиправдано невеликою є заробітна пла�
та медпрацівників.

Мар’яна Василівна дуже вимоглива до підлеглих, а ще
більше до себе. Струнка, підтягнута, красива, у бездоганно
випрасуваному білосніжному халаті, вона є прикладом до
медперсоналу санаторію.

Ми живемо в складний час. Нестатки, насилля роблять
душі людей черствими. Але вона не чекає кращих часів, ні
на кого не сподівається. Навіть не маючи достатніх коштів,
вона вміє робити перебування людей в санаторії макси�
мально корисним і приємним. На зустрічах з прибулими до
санаторію, з від’їзжаючими, вона просить висловлювати
слушні зауваження і міркування щодо поліпшення роботи
санаторію.

Сьогодні санаторій працює як добре налагоджений го�
динниковий механізм: чітко, спокійно, всі зайняті своєю
справою, тому що вказівки, міркування керівника прості і
всім зрозумілі.

За останні майже 15 років докорінно змінився зовнішній
вигляд території санаторію, його будівель, споруд, покра�
щилось естетичне оформлення житлових корпусів. З
найбільш визнаного — шикарний критий басейн, спортив�
но�оздоровчий комплекс з двома підйомниками для гірсько�
лижників на 350 і 1200 м � тут разом з інвесторами, та ін.

Незважаючи на те, що на Закарпатті десятки санаторіїв,
багато людей бажають лікуватися в «Синяку». Найкращим
мірилом своєї роботи тут вважають вдячні відгуки пацієнтів
за повернуте їм здоров’я, до яких приєднуюся і я цією пуб�
лікацією.

В її житті два «якорі»: робота і сім’я. Вона чуйний, розум�
ний друг і дбайлива дружина, мама, яка робить домівку
особливо привабливою.

Істотним гальмом на шляху розвитку і відновлення сана�
торно�курортного комплексу України є те, що санаторій � це
сфера обслуговування, а податки лікувально�оздоровчі зак�
лади сплачують такі ж самі, як і промислові підприємства
та розважальні заклади – а це 22%.

Зустрівши Мар’яну Василівну на вулиці, неважко вгадати
в ній лікаря, її постава, оптимізм, енергійність додають віри
в краще, бажання жити і творити. Очі світяться добротою,
щирістю, вдячністю. У неї великі плани на майбутнє. Тож,
нехай вони всі здійсняться!

Юрій ХРОМИХ,  м. Фастів

Ç³ ñâÿòîì âåñíè,
äîðîã³ æ³íêè!

Ùèðîñåðäå÷íî â³òàþ âàñ
ìàòåð³, äðóæèíè, ñåñòðè òà
äîíüêè ç³ ñâÿòîì âåñíè, êðà-
ñè òà ëþáîâ³!

Ó ö³ âåñíÿí³ äí³ ÷îëîâ³êè
â³ääàþòü øàíó âàø³é êðàñ³,
í³æíîñò³, äîáðîò³ òà ìóæ-
íîñò³. Ùîäåííî ñâîºþ òóðáî-
òîþ òà óâàãîþ âè íàäèõàºòå
íàñ ÷îëîâ³ê³â, íà çä³éñíåííÿ
äîáðèõ ñïðàâ. Ìè ÷åðïàºìî
â³ä âàñ æèòòºäàéí³ ñèëè, ñïîê³é òà ùàñòÿ!

Íåõàé êîæåí äåíü âàøîãî æèòòÿ áóäå ñâ³òëèì ³
ñîíÿ÷íèì, äàðóº ðàä³ñòü, ïðèíîñèòü òâîð÷å íàòõ-
íåííÿ,ïðèºìí³ íåñïîä³âàíêè ³ äóøåâíèé êîìôîðò, à
ó âàøèõ ñåðöÿõ ³ îñåëÿõ çàâæäè ïàíóþòü ÊÎÕÀÍ-
Íß,ÐÀÄ²ÑÒÜ,ÂÅÑÍÀ!

Áàæàºìî, ùîá ñëîâà âäÿ÷íîñò³ ³ âèçíàííÿ   çà âàøó
ìóäð³ñòü, òåðï³ííÿ ³ ëþáîâ âè ÷óëè êîæåí äåíü.

Êîæí³é ðîäèíè ³ íàø³é Óêðà¿í³ áàæàºìî ìèðó ³
ùàñëèâîãî ìàéáóòòÿ!

Î. ÏÅÐÅÑÒÀ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»

Ç 8 ÁÅÐÅÇÍß  ÂÀÑ,  ÏÎ×ÅÑÍ²
ÃÐÎÌÀÄßÍÊÈ  ÌÓÊÀ×ÅÂÀ!
Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé äåíü –

ñâÿòî, êîëè â êîæíîìó äîì³ çâó-
÷àòü í³æí³ ùèð³ ñëîâà. Ìè äàðóº-
ìî ¿õ ìàòåð³ – âîíà äàëà íàì æèòòÿ
³ êðèëà äëÿ ïîëüîòó, â³òàºìî ³ç ñâÿ-
òîì ñòàð³éøèí ðîäó íàøîãî – áà-
áóñü, ïðàáàáóñü, äàðóºìî êâ³òè
äðóæèíàì, äîíüêàì… Êàæóòü-áî:
óñå ãàðíå íà Çåìë³  – â³ä æ³íêè, â³ä
¿¿ ëþáîâ³…

Íàø³ ñó÷àñíèö³, æ³íêè Ìóêà÷å-
âà, òåæ òâîðÿòü  ñâîþ ³ñòîð³þ.
Âîíà â ùîäåííèõ áóäåííèõ ñïðàâàõ, ó òâîð÷èõ çäîáóòêàõ.
Âîíà ó âàøèõ ä³òÿõ ³ âàøèõ ìð³ÿõ Â³ä ³ìåí³ ÷îëîâ³ê³â, Ïî-
÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà ùèðî â³òàºìî äâîõ ïðåêðàñíèõ
ïðåäñòàâíèöü  ö³º¿ êîãîðòè – íàðîäíó àðòèñòêó Óêðà¿íè
Ë³ä³þ Ïèðîãîâó òà çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ Óêðà¿íè ªâãåí³þ Äåðêà÷ ³ç 8 Áåðåçíÿ! Â³ä óñüîãî
ñåðöÿ áàæàºìî âàì íåâ’ÿíó÷î¿ êðàñè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âå-
ëèêîãî ùàñòÿ, ñâ³òëî¿ âåñíè, òåïëîãî ë³òà, çäîðîâ’ÿ, ÷àð³â-
íîñò³… À âñ³ì æ³íêàì  Ìóêà÷åâà – ñîíÿ÷íîãî òåïëà, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ, ðàäîñò³, óñì³øîê ³ ãàðíîãî ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ!

Â³ä ³ìåí³ ÷îëîâ³ê³â – ªâãåí  ÔÅÄ²Â,
ãîëîâà Ðàäè ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

Äîðîã³ ìàòåð³, áàáóñ³, ìèë³ æ³íêè,
ëþá³ ä³â÷àòà, ÷àð³âí³ ìî¿ êîëåãèí³!

Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ç ÷óäîâèì âåñíÿíèì
ñâÿòîì – 8 Áåðåçíÿ, ÿêå º ñèìâîëîì êîõàí-
íÿ, ðàäîñò³ é òåïëà!

 Âîçâåëè÷óþ÷è æ³íêó – áåðåãèíþ ðî-
äèííîãî çàòèøêó – ëþáëÿ÷ó ³ í³æíó,
â³ðíó òà áåçêîðèñëèâó, ùèðî äÿêóþ
âàì çà âàøå áëàãîðîäñòâî äóø³, ñèëó
äóõó, ïë³äíó ïðàöþ íà ð³äí³é çåìë³,

íåâòîìí³ ðóêè òà ÷óéíå ñåðöå.
 Íåõàé ó âàøèõ îñåëÿõ çàâæäè ïàíó-

þòü ò³ëüêè ìèð ³ çëàãîäà, äîáðî ³ äîñòà-
òîê, íàä³ÿ ³ ùèðà ëþáîâ!

 Ì³öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ, ïàëêîãî êîõàííÿ,
äîáðîáóòó, ùåäðî¿ äîë³, â³ðíèõ äðóç³â, ÷óäîâîãî âåñíÿíîãî
íàñòðîþ òà Áîæî¿ áëàãîäàò³ íà äîâã³ ðîêè!

Ùàñòÿ âàì, äîáðà ³ êðàñè!
Õàé ïðîë³ñîê ïåðøèé äàðóº âàì í³æí³ñòü,
À ñîíöå âåñíÿíå äàðóº òåïëî
Ó áåðåçí³ â³òåð íåñå õàé íàä³þ
² ùàñòÿ, ³ ðàä³ñòü, ³ ò³ëüêè äîáðî!!!
Ç ïîâàãîþ, Óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê Àóäèòîðñüêî¿ ïà-

ëàòè Óêðà¿íè  ó Çàêàðïàòñüê³é îáë., Ãîëîâà ÇÒÂ ÂÏÃÎ
«Ñï³ëêà àóäèòîð³â Óêðà¿íè», Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÎ
ÂÃÎ «Àñîö³àö³ÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Óêðà¿íè», Äèðåêòîð
ÏÏ «Àóäèò» òà ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåð³â» Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ
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Ïîåòè÷íà Øåâ÷åíê³í³àíà Ìóêà÷åâà
ßðîñëàâ Ñ²×

Äî äíÿ íàðîäæåííÿ
Òàðàñà Øåâ÷åíêà

Ïðèéøëî äî íàñ âåñíÿíå ñâÿòî,
Çåìëÿ íàì Ãåí³ÿ äàëà.
Ðîäèâñü êð³ïàê ³ â÷èâñü çàâçÿòî,
Êîëè Âêðà¿íà ùå ñïàëà,
¯¿ â³í ñòàâ êîëèñü áóäèòè,
Ñîêèðè êëèêàâ â³í ñòàëèòü,
Ùîá ìè ìîãëè çíîâ â³ëüíî æèòè
² ìîâó íàøó áîðîíèòü.
Øëÿõåòíèé áàòüêó íàø, Òàðàñå,
Äóõîâíèé ë³äåðå òè íàø,
Äëÿ ìåíå òè – Ìåñ³ÿ, Ñïàñå,
Áåç êóëü òè êëàâñÿ â ïàíòðîíòàø.
Ç òîáîþ éøëè â ë³ñè ³ â ãîðè,
Âèñ³â ó ñõðîíàõ òâ³é ïîðòðåò,
Ï³ñí³ ³ êîáçè ïåðåáîðè,
Øåâ÷åíêà äóõ – àâòîðèòåò.
Ìè â³ëüí³, ãîðä³ òâî¿ ä³òè,
Âïåðåä êðîêóºì äî ìåòè.
Ç òîáîþ áóäåìî ðàä³òè –
Òè áóäåø çàâæäè íàñ âåñòè.
Ùîá ìè ìîãëè ïåðåìàãàòè
Óñ³õ ìàíêóðò³â, ÿíè÷àð,
ßê³ çàáóëè, õòî ¿õ ìàòè,
Â äóø³ ÿêèõ ïîãàñ òâ³é æàð.
Òîìó öå ñâÿòî òàê çíà÷èìî
² êîæåí ð³ê ïðèõîäèòü çíîâ.
Òâî¿ìè, áàòüêó, ìè î÷èìà
Íà ºäí³ñòü äèâèìîñü é ëþáîâ.

27.02.2011ð.

Âàëåíòèíà ÊÓØÍ²Ð
Øåâ÷åíêî –

âîæäü óêðà¿íö³â
Øåâ÷åíêî – âîæäü äëÿ óêðà¿íö³â,
Âñ³ ëþäè – ÿê îäíà ð³äíÿ.
² äðóãèé ð³ê íà öüîìó ñâ³ò³
Ìè âñ³ âèâ÷àºì „Êîáçàðÿ”.

Áî â ð³çíèé ÷àñ â³í º ñó÷àñíèì,
Ãîâîðèòü é äóìàº îäíå,
Òå, ùî õâèëþº íàñ ³ â÷àñíî
Äóìêè ñâî¿ íàì â³ääàº.

Ó âñ³ ÷àñè íàñ ïîíåâîëÿòü,
Ïðèãí³÷óþ÷è çâ³äóñ³ëü,
À ìè – âïèðàºìîñü ùîñèëè,
Ðâåìî êàéäàíè â³ä êàò³â.

Ãóðòîì éäåìî íà áàðèêàäè
² äóìêó äóìàºì îäíó –
ßê íàøó ð³äíó Óêðà¿íó
Çðîáèòü áàãàòó é ìîëîäó.

Øåâ÷åíêî – áîðåöü
„ßê õî÷åòüñÿ òðèìàòü â ðóêàõ
Ñâÿòîïîìàçàíó ÷óïðèíó"
² êàÿòèñü ïîò³ì õî÷ ÿê
Êîëè ¿¿ ³ç òðîíà ñêèíó.
Çàâæäè ñòîÿòè çà ëþäåé
Ïðîñòèõ, çà ãíîáëåíèõ òèðàíîì.
Â³ääàòè ñèëè âñ³ çà íèõ
Õàé íàâêðóãè âñå ñòàíå ñàäîì.

Òàêèì Øåâ÷åíêà çíàºì ìè.
Òàêîãî ëþáèìî âñå÷àñíî
² ïðèêëàä áåðåìî çàâæäè
Ó áîðîòüá³ ç êàòàìè é âëàñòþ.

Â³êòîð ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

Çàïèñ ó "Êíèç³ â³äãóê³â"
ó ìóçå¿

Øåâ÷åíêà ñ. Øåâ÷åíêîâå
Ùî íà ñâ³ò³ ëèøèëîñü ñâÿòîãî.
Ùî í³êîëè íà âìðå, òî öå òå,
Ùî ó ïàì'ÿò³ æèòèìå ñëîâî
² ñëàâíå ³ì'ÿ òâîº çîëîòå.

Ïîêè áóäå çâó÷àòü íàøà ìîâà.
Ïîêè áóäå íà ñâ³ò³ æèòòÿ,
Íå çàáóòè íàì â³ùîãî ñëîâà,
Áî äëÿ íüîãî íåìà çàáóòòÿ.

1.08.1989 ð.

Ïðèñâÿòà  Ò. Ã. Øåâ÷åíêó
ª â áåðåçí³ ÷èñëà: äåâ'ÿòå é äåñÿòå,
ßê êàæóòü â íàðîä³, „Øåâ÷åíê³âñüê³ äí³".
Ùîðîêó ìè ¿õ â³äçíà÷àºì, ÿê ñâÿòî
² ïðèõîäÿòü ùîðîêó âîíè íàâåñí³.
Çëèëèñü âîºäèíî ³ òðàóð, ³ ñâÿòî,
ßê çëèâñü âîºäèíî ïî÷àòîê ç ê³íöåì,
Äî íüîãî, íåìîâ äî ãåðîÿ-ñîëäàòà,
Ïðèéøëè îäíî÷àñíî ³ ñëàâà ç â³íöåì.
Â³í – íàö³¿ ïðàïîð, äóõîâíà îêðàñà.
Äëÿ íàñ òè, Êîáçàðþ, í³êîëè íå âìðåø.
×èì äàë³ â³ä íàñ òè â³äõîäèø ó ÷àñ³,
Òèì áëèæ÷èì äî íàñ òè ïî äóõó ñòàºø.

9.03.2004 ð.

Ã³çåëëà Ë²ÌÁÀÕ
Òîá³, Êîáçàðþ

Õàé çàöâ³òóòü ñòåæêè ó íåçàáóäêàõ
² ïðîðîñòóòü ïðîòî÷íîñò³ ñëîâà.
Òåáå, Òàðàñå, ìè í³êîëè íå çàáóäåì,
Íàâ³êè æèòèìå òâ³é „Çàïîâ³ò" â ñåðöÿõ.
Òè äîáðå çíàâ, ÿêà ö³íà ñâîáîäè,
Àëå íåçëàìíîþ áóëà çà íå¿ áîðîòüáà.
Ïðîéøîâ ÷óæ³, íåâ³äîì³ äîðîãè.
Ïðèãí³÷óâàëè, êàòóâàëè – òà äàðìà.
Ïàëêà ëþáîâ æèëà â òâîºìó ñåðö³,
Äî ìàò³íêè, äî ð³äíî¿ çåìë³.
×åðïàâ ñëîâà, ìîâ ç ÷èñòîãî äæåðåëüöÿ,
Àáè íàâ÷èòè âñ³õ áîðîòèñÿ çà ùàñòÿ é ìèð.
Ïîâ³ð, íåçëàìíèé äóõ òâîãî íàðîäó,
² íèí³ áîðåòüñÿ çà âîëþ, çà ñâîáîäó.
Íàñòàâ òîé ÷àñ, ïðî ùî òè ìð³ÿâ êîæåí ðàç,
Ùîá â³ëüíîþ áóëà Âêðà¿íà, íà÷å ïòàõ.
Íå áà÷èø òè, ÿê ñîíöå â íåá³ ñÿº,
Âåñåëêà ³ç êðèíèö³ âîäó ïîïèâàº,
Íå ÷óºø ï³ñíþ ñîëîâ'¿íó,
Â ãàþ, ó ð³äí³ì êðà¿, â Óêðà¿í³.
Òà òè æèâåø ó ñïîãàäàõ, ï³ñíÿõ,
Òåáå øàíóþòü ïî óñüîìó ñâ³òó.
Î, íàø ïðîðî÷å, íàø Êîáçàð!
Òîá³ âêëîíÿþòüñÿ äîðîñë³ é ä³òè.

4.02.2014 ð.

Ãàííà ÆÈÃÀÐÅÂÈ×
Òàðàñ

² ÿê òî ñòàëîñü? ßê ñòâîðèëîñü? –
Â êóðí³é õàòèí³ ó ñåë³,
Çîðÿ-õëîï'ÿòêî íàðîäèëîñü
Íà ñëàâó ð³äíî¿ çåìë³.
Õëîï'ÿòêî á³äíå, ó ëàõì³òò³,
ßãíÿòîê ïàñëî çà ñåëîì,
Òà ó ñòðàøíîìó ëèõîë³òò³
Íå áèëî ïàíîâ³ ÷îëîì!
² „êîçà÷îê" â ïàëàöàõ ïàíñüêèõ
Õî÷à ñëóõíÿíèì í³áè áóâ,
Òà íå çàáóâ ï³ñåíü ñåëÿíñüêèõ,
² ð³äíó ìàò³ð íå çàáóâ.
Íå îñóäèâ çà òå, ùî á³äíà,
Ïîáèòà çëèäíÿìè, ïðîñòà,
Âåëèêîìó÷åíèöÿ ð³äíà
Ïîâ³ê áóëà éîìó – ñâÿòà.
Çð³ñ Ïðîìåòååì íåïîê³ðíèì -
² ó íåâîë³ â³ëüíèì áóâ!
Áî çà ñòðàæäàííÿì íåéìîâ³ðíèì
Â³í ìîâó ð³äíó íå çàáóâ.
Ñòî¿òü Òàðàñ ïîñåðåä ñâ³òó
Íà ð³äí³é Êàí³âñüê³é ãîð³,
Éîìó äî í³ã ñêëàäàþòü êâ³òè
Ñèíè ³ âäÿ÷í³ ìàòåð³.
Æèâå Òàðàñ â âîãíåíí³ì ñëîâ³,
Äàðóº ëþäÿì çíîâ ³ çíîâ
Â íåïåðåâåðøåí³é îáíîâ³
Íåïåðåâåðøåíó ëþáîâ.

Ìèõàéëî ØÓØÊÅÂÈ×
Äî Ò. Ã. Øåâ÷åíêà

Íàä ÷èñòèì íàõèëèâñü ëèñòîì
Ç äóìêàìè ñâ³òëèìè ÿñíèìè
Ïðî òå, ÿê òè ñâî¿ì ïåðîì,
Ñëîâà ïðîðî÷³, íåçáîðèì³.
Ñêëàäàâ ïðî á³äè ³ ñòðàæäàííÿ
Íàðîäó ñâîãî ïðè öàðÿõ.
² â ñâ³òëèõ äóìàõ - ñïîä³âàííÿõ
Ïðîðîêóâàâ ùàñëèâèé øëÿõ.
Óñ³ì, õòî ïðèéäå ï³ñëÿ òåáå
Íà çåìëþ, ïðàâäîþ ç³ãð³òó.
Ëþáèòèìå ³ ñèíº íåáî,
² í³æíî-æîâòèé êîëîñ æèòà.
Òà áåðåãòèìå âëàñíó âîëþ.
Ðàä³òè áóäå ³ ñï³âàòè:
„Ðåâå òà ñòîãíå..." ³ „Òîïîëþ",
„Ñàäîê âèøíåâèé êîëî õàòè"...
² âäÿ÷íèé áóäå ùåäð³é äîë³,
Ùî â ìèë³é, ð³äí³é Óêðà¿í³
Ïðàöþº íà ñâîºìó ïîë³
Â ñ³ì'¿ ³ „âîëüí³é", ³ ºäèí³é.

12.05.2002 ð.

Ïîøàíà Êîáçàðþ
Äî Äíÿ â³äêðèòòÿ áþñòó Ò.Ã.Øåâ÷åíêà
óì. Ìóêà÷åâ³ 9 áåðåçíÿ 1999ðîêó
Ùå ãîðè ñð³áëÿòüñÿ ñí³ãàìè,
Ë³ñè ³ ïîëîíèíè â ñíàõ,
Òà âæå ³ç òåïëèìè â³òðàìè
Ñï³øèòü ðîçêðèëåíà âåñíà.
Íà ïëîù³ êîðîãâè ³ êâ³òè –
Óðî÷èñòî ñïàäà ïîêðîâ.
Ðàä³þòü ³ äîðîñë³ é ä³òè –
Êîáçàð â Ìóêà÷åâî ïðèéøîâ.
Â ïîøàí³ ãîëîâè ñõèëèëèñü –
Õâèëþþ÷à, ùàñëèâà ìèòü.
² â³ðø³, ³ ï³ñí³ ïîëèëèñü
Â íåáåñíó, ñîíÿ÷íó áëàêèòü.
Øåâ÷åíêî ç íàìè!
ßê ðàí³øå Âåñü ïîâåí ñïîä³âàíü ³ ìð³é.
Ñèí Óêðà¿íè íàéð³äí³øèé
Ïîñòàâ ó âåëè÷³ ñâî¿é.

Áåðåçåíü, 1999 ð.

Ñîô³ÿ ÌÀËÈËÜÎ
Êîáçàðåâ³

Òè íàâ³ê æèâèé â ñåðöÿõ, Ïðîðî÷å,
ðå÷íèê Âîë³, ñèìâîë íàø, Òàðàñ.
Äóõ òâ³é â³ëüíèé ³ç íåâîë³ íî÷³
äî ñâîáîäè é ñâ³òëà êëè÷å íàñ.
Êëè÷å íàñ ³ ïàëêî á'º íà ñïîëîõ:
,,Ãåé, äî ïðàö³, áî íàñòàëà ìèòü!
Õàé ëóêàâèé ³ ï³äñòóïíèé âîðîã
äóø³ âàø³ çíîâó íå ïðèñïèòü!"
×îì ìè îïèíèëèñÿ â íåâîë³,
çíèä³ëè â íàðóç³ é òåìíîò³?
×îì áóëè ÷è¿ñü ëàêå¿ êâîë³?
Áî çàâ³òè çðàäèëè ñâÿò³!
Â³ä íåùàäíèõ, ï³äëèõ ñóïîñòàò³â
ð³äíó ìàò³ð ìè íå âáåðåãëè.
Çàì³ñòü âîë³, ìèðó é áëàãîäàò³,
íàòåðï³ëèñü êðèâäè òà õóëè.
Ìîâó ïðåäê³â ³ ëàíè ðîçëîã³
â³ääàëè íàñèëüíèêàì íà ãëóì.

² ïðîêèíóëèñü îêðàäåí³-óáîã³,
à â ñåðöÿõ – ñóì'ÿòòÿ, ñóìí³â, ñóì.
Îõ, âàæêå òå íàøå âîñêðåñ³ííÿ:
³ç ãàíüáè, çàíåïàäó ³ ÷âàð,
³äîëàì æîðñòîêèì ïîêëîí³ííÿ,
âëàäè äåñïîò³â òà ÿíè÷àð.
Íàì çðàçê³â âèñîêèõ íå øóêàòè
ñèëè äóõó,â³ðè òà äîáðà!
Íèìè ð³ä íàø ñïîêîíâ³ê áàãàòèé, -
â³äðîäèòè ¿õ ïðèéøëà ïîðà!
Òè íàâ³ê, Òàðàñå, â íàø³é äîë³,
ó áîð³ííÿõ, äóìàõ, ìàéáóòò³.
Õàé íà ïîäâèã äóø³ íàø³ êâîë³
ïîâåäóòü ä³ëà òâî¿ ñâÿò³!

9.03.1991 ð.

Îëüãà ÑÒÀÄÍÈÊ
...²õë³á íàñóùíèé çàì³ñèòü

Êðîâàâèì ïîòîì ³ ñëüîçàìè.
Êàòè çíóùàþòüñÿ íàä íàìè,

À ïðàâäà íàøà ï 'ÿíà ñïèòü...
Ò.Øåâ÷åíêî „Êàâêàç"

Çàæóðèâñÿ Òàðàñ, øàïêó çíÿâ ó çàäóì³:
XXI ñòîë³òòÿ, òà ðåàëüí³ ò³ æ «Äóìè»...
Çíîâó ñèòèé ãîëîäíîãî á'º, ùå é êàðàº,
Çíîâó ïðàâäà-ïîêðéòêà ïî ñâ³òó áëóêàº.

Çíîâó ëþä âåñü ï³äíÿâñÿ: äå æ ò³
Áîæ³ çàêîíè?

×è â êàéäàíàõ íàðîäó ñèä³òè äî ñêîíó?
Äå æ òà Ïðàâäà ñâÿòàÿ,

÷îì ÿê ÷àéêà êâèëèòü? ...
Ï³ä ïîðîãîì ï'ÿíåíüêà

íàøà ïðàâäîíüêà ñïèòü.

Íå âìèðàé, äóøå íàøà, íå âìèðàé,
 âîëüíà âîëå.

Õàé ñâÿòèòüñÿ äóøà òâîÿ,
óêðà¿íñüêèé íàðîäå!

Òåðïåëèâèé é ñòðàæäåííèé,
ìèëîñåðäíèé ³ ïðàâèé.

Íà äîñòîéíå æèòòÿ òè äàâíî ìàºø ïðàâî!
2014 ð.

Þçåôà ÊÎÌÀÐÍÈÖÜÊÀ
Ïðîðîê

Íå çãàñ â ðèìàõ „Çàïîâ³òó"
Âîãîíü ïîåç³¿, íå çãàñ,
Ìè ï³äí³ìàºìîñü äî ñâ³òó,
Âåäå íàñ ó æèòò³ Òàðàñ.

Éîìó âðó÷àºìî âñ³ áîë³,
Ðîçïîâ³äàºì ïðî æèòòÿ,
Ùî âèéøëè, íà ê³íåöü, ç íåâîë³
² ðàäèìîñü ïðî ìàéáóòòÿ.

Ïîåò³â º áàãàòî â ñâ³ò³,
Ïðîðîê³â ìàëî íà çåìë³,
Ñëîâà éîãî, ùî â „Çàïîâ³ò³",
Íàì ñîíöå ÿñíå ó ³ìë³.

Òà êîæåí ð³ê éäåìî íà ñïîâ³äü
² ïðè÷àùàº íàñ Òàðàñ.
²òè íà ñìåðòü ³ç íèì ãîòîâ³.
Â êîæíó ãîäèíó, â êîæíèé ÷àñ.

²ç Êàíåâà íàì ñîíöå ñÿº
Òà íàä Âêðà¿íîþ ïëèâå,
² êîæåí äåíü íàñ ç³ãð³âàº
Øåâ÷åíêà ñëîâî îñÿéíå.

Ìè ç íèì áóëè ó âñ³ íåãîäè
Ó òþðìàõ ³ íà çàñëàííÿõ,
Ñï³çíàëè â ñâ³ò³ íàñ íàðîäè
Âîãîíü éîãî â íàøèõ î÷àõ.

Ìè º ñèíè Âêðà¿íè ðåâí³,
Ó íàñ º áàòüêî, º Òàðàñ,
² „Çàïîâ³òó" ðèìè äèâí³,
Ó íèõ âîãîíü ïîåç³¿ íå çãàñ.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555556  áåðåçíÿ 2014 ð.

¹ 9 (1011)¹ 9 (1011)¹ 9 (1011)¹ 9 (1011)¹ 9 (1011)

ñò.

Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. (Âîëüòåð).

Ç² ÑÂßÒÎÌ ÂÅÑÍÈ!
ÄÎÐÎÃ² Æ²ÍÊÈ!

Ñåðäå÷íî â³òàºìî âàñ ³ç ïðåêðàñíèì
ñâÿòîì âåñíè – 8 áåðåçíÿ!

Â³êè ³ òèñÿ÷îë³òòÿ ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿ îñÿÿí³ âàøîþ ìóä-
ð³ñòþ òà í³æí³ñòþ, ÷àð³âí³ñòþ òà êðàñîþ. Ùåäð³ñòü
âàøèõ äóø ç³ãð³âàº, ñèëà äóõó – çàõîïëþº, à êðàñà –
âñåëÿº â³ðó â òå, ùî ñâ³ò áóäå âðÿòîâàíèé.

Òîæ, ó öåé ïðåêðàñíèé âåñíÿíèé äåíü áàæàºìî âàì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðà, ðàäîñò³ ³ ùàñòÿ. Áàæàºìî
âàì, äîðîã³ æ³íêè, ùîá êîæåí ïðèéäåøí³é äåíü âè
çóñòð³÷àëè ç ïîñì³øêîþ, ç ïåðåä÷óòòÿì ðàäîñò³, ³ç
âïåâíåí³ñòþ ³ ùèðîñåðäå÷íèì ñïîêîºì!

Íåõàé ó âàøèõ äîì³âêàõ çàâæäè ïàíóþòü ìèð ³ çëà-
ãîäà, à ñåðöÿ áóäóòü ç³ãð³ò³ ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ äî-
ðîãèõ âàì ëþäåé!

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

Ïðåêðàñíèõ ïðàö³âíèöü
ôàáðèêè «Åäåëüâåéñ Ëå-
Ãî», äîðîãèõ âåòåðàíîê
ï³äïðèºìñòâà ùèðîñåðä-
íî â³òàþ ç íàéóðî÷èñòèì
âåñíÿíèì ñâÿòîì – Ì³æíà-
ðîäíèì æ³íî÷èì äíåì   8
Áåðåçíÿ!  Ì³öíîãî âàì
çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîñòàòê³â.
Íåõàé ðàä³ñíà óñì³øêà ïðîáóäæåíî¿ ïðèðîäè,
÷àð³âíèö³-âåñíè, òåïëî ³ ïîâàãà îòî÷óþ÷èõ âàñ,
ïðèíîñÿòü ðàä³ñòü ö³ëèé ð³ê.

Ïåòðî ÁÀÑÀÐÀÁ, äèðåêòîð ôàáðèêè «Åäåëü-
âåéñ Ëå-Ãî», çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ïðîìèñ-
ëîâîñò³ Óêðà¿íè.

Øàíîâí³ æ³íêè –
âåòåðàíè Ìóêà÷³âùèíè!

Â³òàºìî âàñ ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì 8-ãî Áåðåçíÿ –
âåñíÿíèì ñâÿòîì í³æíîñò³, ìèëîñåðäÿ ³ äîáðîòè, ðàäîñò³ ³
ëþáîâ³. Âè íàø³ ìàòåð³ ³ æ³íêè, ïîäðóãè ³ äî÷êè, äîìàøí³
áåðåãèí³, ñâî¿ì òåðï³ííÿì ³ òóðáîòîþ, ïðèðîäíîþ ìóäð³ñòþ
³ ëþáîâ’þ ï³äòðèìóºòå òàê³ ö³ííîñò³, ÿê ä³òè, â³ðí³ñòü, ìàòå-
ðèíñòâî.

Ïðèéì³òü íàø³ ñåðäå÷í³ â³òàííÿ, ñëîâà ïî-
äÿêè çà òóðáîòó ïðî çáåðåæåííÿ ³ çì³öíåí-
íÿ ñ³ì’¿. Áàæàºìî âàì ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ, ìî-
ëîäîñò³, ùîá âàøå ñåðöå í³êîëè íå çíàëî

âòîìè.
Âåñíÿíîãî íàñòðîþ, êâ³ò³â, óñì³øîê,

ïîäàðóíê³â â³ä ëþáèìèõ ³ áëèçüêèõ.
Ç ïîâàãîþ Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè
².ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà ðàéðàäè âåòåðàí³â,

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Ñâî¿ ÷èñòîñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî
æ³íî÷îãî äíÿ – 8 Áåðåçíÿ øëåìî ïðàö³âíèöÿì Ìóêà÷³-
âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³, íàøèì ëþáèì âåðå-
ðàíêàì. Áàæàºìî âàì íåâ’ÿíó÷î¿ êðàñè, ìèðó, ùàñòÿ, áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ. Õàé âàì òàëàíèòü íà ðîáîò³ ³ âäîìà. Äóøåâ-
íî¿ âàì ëàñêè, ùàñòÿ áåç ë³êó ³ äîâãîãî â³êó.

Îêñàíà ÏÅÕÍÜÎ, íà÷àëüíèê Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³

Ç íàãîäè íàéãàðí³øîãî, íàéìèë³øîãî âåñíÿíîãî ñâÿòà
– Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ 8 Áåðåçíÿ íàéòåïë³ø³ â³òàí-
íÿ øëåìî äîðîãèì ïðàö³âíèöÿì  ³ øàíîâíèì âåòåðàíàì
ÂÊÏ «Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêêîîïòîðã». Äÿêóºìî âàì çà
ñóìë³ííÿ ³ â³ääàí³ñòü ó ðîáîò³. Ùîá âè áóëè çàâæäè âðîä-
ëèâ³, ñòðóíê³, áàäüîð³, ìîëîä³, âåñåë³, ðàä³ñí³, ùàñëèâ³ ³ â
äîçâ³ëë³ ³ â òðóä³.

   Ìèõàéëî ÏÎÏÎÂÈ×, äèðåêòîð ÂÊÏ «Ìóêà÷³âñüêèé
ì³ñüêêîîïòîðã», çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ïðîìèñëîâîñò³
Óêðà¿íè, Îëüãà ÁÎËÄÈÆÀÐ, ãîëîâà êîì³òåòó ïðîô-
ñï³ëêè

Ó öåé ÷óäîâèé âåñíÿíèé Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé äåíü –
8 Áåðåçíÿ øëåìî íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ äîðîãèì ë³êàð-
êàì, ìåäè÷íèì ñåñòðàì ³ âñ³ì æ³íêàì-òðóä³âíèöÿì Îá-
ëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ é íàøèì äîðîãèì âåòåðàíêàì, ÿê³
ïåðåáóâàþòü íà çàñëóæåíîìó â³äïî÷èíêó. Íåõàé äóøà
âàøà çàâæäè ñï³âàº, à ñåðöå âòîìè íå ï³çíàº, íåõàé ³ óñï³õ
³ ëþáîâ êðîêóþòü ç âàìè çíîâ ³ çíîâ.

   ªëèçàâåòà Á²ÐÎÂ, ãîëîâíèé ë³êàð îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿
ë³êàðí³,  çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè, Îëüãà ÏÀËÀÌÀÐ-
×ÓÊ, ãîëîâà ïðîôêîìó

  Ç íàãîäè ïðåêðàñíîãî áåðåçíåâîãî ñâÿòà – Ì³æíàðîä-
íîãî äíÿ æ³íîê ùèðîñåðäíî â³òàºìî óñ³õ æ³íîê ×èíàä³º-
âà, Ñèíÿêà, Êàðïàò, à íàéïåðøå – íàøèõ äîðîãèõ, ÷àð³â-
íèõ, ïðàöüîâèòèõ òðóä³âíèöü ×èíàä³¿âñüêî¿ ïåêàðí³, íà-
øèõ ëþáèõ âåòåðàíîê. Íå ò³ëüêè ó öåé äåíü, àëå é ö³ëèé
ð³ê áàæàºìî âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî ùàñòÿ,
ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ. Õàé çàâæäè ïðîìåíÿòüñÿ ðàä³-
ñòþ  âàø³  ÿñí³, ÷àð³âí³ î÷³!

Ãàííà ÊÀÏÀÖ, Ñîô³ÿ ÒÎÂÒÈÍ

Íàé÷àð³âí³øèõ, íàéïðåêðàñí³øèõ, íàéìèë³øèõ æ³íîê
ÒÎÂ «Ãàñòðîíîì «Ìóêà÷åâî» ùèðîñåðäíî â³òàþ ç
Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì – 8 Áåðåçíÿ! Ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ,  ðàäîñò³, áëàãîïîëó÷÷ÿ, ùàñòÿ âàì, äîðîã³¿. Áóäüòå
êðàñèâèìè, íåïîâòîðíèìè, í³æíèìè ³ çàêâ³ò÷àíèìè ãà-
ðàçäàìè ÿê ÷àð³âíèöÿ-âåñíà.

Íàä³ÿ  Á²ËÈÍÅÖÜ,
äèðåêòîð ÒÎÂ «Ãàñòðîíîì «Ìóêà÷åâî»

 Äîðîã³ æ³íêè-ñåëÿíêè Ìóêà÷³âùèíè! Çíîâó äî íàñ çàâ-
³òàëî íàéî÷³êóâàí³øå, íàéãàðí³øå  âåñíÿíå ñâÿòî – 8 Áå-
ðåçíÿ! Â³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàºìî âàì îìð³ÿíîãî æ³íî÷îãî
ùàñòÿ. Õàé âåñíà-òðóä³âíèöÿ äîäàº âàì ñèë ³ ñíàãè, çäî-
ðîâ’ÿ, äîñòàòê³â âàì ³ âàøèì ñ³ì’ÿì, âåëèêî¿ ùåäðîñò³
ïîë³â, ³ õàé ñâÿòèòüñÿ âàøå ³ì’ÿ ñüîãîäí³ é ïðîòÿãîì â³ê³â!

Ñîô³ÿ ÌÎ×ÊÎØ,  Ìàð³ÿ ÐÓÑÈÍÊÎ, Ãåðî¿ Ñîö³àë³-
ñòè÷íî¿ Ïðàö³

 ² â Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé äåíü – 8 Áåðåçíÿ, ³ â óñ³ íà-
ñòóïí³ äí³ ðîêó ùèðîñåðäíî â³òàþ óñ³õ æ³íîê-áóä³âåëü-
íèê³â, íàøèõ ìèëèõ âåòåðàíîê. Áàæàþ âàì, øàíîâí³, ,
ìèðó, ùàñòÿ, ðàäîñò³, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ íà ðîáîò³  é âäîìà.
Íåõàé âàø³ ñåðöÿ ç³ãð³âàþòü ñâ³òë³ ïî÷óòòÿ ëþáîâ³, ÷îëî-
â³÷à â³ðí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü, ùàñëèâ³ ïîñì³øêè âàøèõ ä³òåé ³
îíóê³â!

   ²âàí ÄÀÍÊÀÍÈ×, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ  ÇÀÒ «Áóä³âåëü-
íå óïðàâë³ííÿ ¹1», çàñëóæåíèé áóä³âåëüíèê Óêðà¿íè

  Ùèðî â³òàþ ëþáèõ êîëåãèíü  ³ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî-
÷èì  äíåì! Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ. Íåõàé
òåïëîòà é ÷àð³âí³ñòü âàøèõ äóø çàâæäè ç³ãð³âàº ÷îëîâ³÷³

ñåðöÿ, à ñâ³òëà äîëÿ çàâæäè áóäå ïðèõèëüíîþ äî âàñ.
²âàí ÏÐÎÄÀÍÅÖÜ, äèðåêòîð ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»

    Ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ – 8 Áåðåçíÿ ñåðäå÷íî
â³òàþ âàñ, äîðîã³ ïðàö³âíèö³ äèðåêö³¿, íàø³ ëþá³ âåòåðàíêè ³ ñòðà-
õóâàëüíèö³. Áàæàþ âàì ìèðó, çëàãîäè é áëàãîïîëó÷÷ÿ â ñ³ì’ÿõ.
Áóäüòå çàâæäè êðàñèâèìè, íåïîâòîðíèìè, í³æíèìè, â³ðíèìè é
ùàñëèâèìè òà çàêâ³ò÷àí³ áëàãîïîëó÷÷ÿì ÿê âåñíà.

   Ãåîðã³é ÐÓÑÈÍ, äèðåêòîð Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ äèðåêö³¿
Óêðà¿íñüêî¿ ïîæåæíî-ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿.

   Äîðîã³ ïðàö³âíèö³ êóëüòóðè Ìóêà÷åâà! Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ
³ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì – 8 Áåðåçíÿ. Íåõàé  êîæåí âàø
äåíü ïî÷èíàºòüñÿ ç ùàñëèâî¿ ïîñì³øêè, ñîíÿ÷íèõ ïðîì³í÷èê³â,
ëþáîâ³ é ãàðìîí³¿ ó âñüîìó, íåõàé âàì ÷îëîâ³êè ÷àñò³øå äàðó-
þòü êâ³òè, äëÿ âàñ çâó÷èòü ÷àð³âíà ìóçèêà. Áóäüòå çàâæäè óñì³õ-
íåí³, ñïîâíåí³ íàä³é òà îïòèì³çìó. Áàæàþ âàì ñâ³òëî¿ ðàäîñò³,
ùîá âè áóëè çàâæäè âðîäëèâ³, âåñåë³, çäîðîâ³, áàãàò³ íà í³æí³ñòü,
êîõàííÿ, óâàãó äî âñ³õ, õòî âàñ îòî÷óº. Õàé íà âàøó äîëþ êóëü-
òóðíà íèâà ùåäðî ðîäèòü, ùå áàãàòî ðîê³â ùàñòÿ ç âàìè õîäèòü,
áóäüòå âè çäîðîâ³, íà äîáðî áàãàò³, õàé çëàãîäà é ðàä³ñòü, óñì³ø-
êà ³ ïðèÿçíü íå ìèíàþòü õàòè.

Îëüãà ÑÒÀÄÍÈÊ, ãîëîâà ì³ñüêêîìó ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè

 Â³òàþ÷è ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ – 8 Áåðåçíÿ
óñ³õ ïðàö³âíèöü ³ âîëîíòåðîê ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî
Õðåñòà, íàøèõ ëþáèõ ï³äîï³÷íèõ ç ñâÿòîì, ÿêå ñèìâîë³çóº ïî÷à-
òîê âåñíè, áàæàþ âàì, øàíîâí³, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî
ùàñòÿ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ,  Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ íà
ö³ëèé ð³ê äëÿ êðàùîãî çä³éñíåííÿ òàê íåîáõ³äíî¿ ëþäÿì ìèëî-
ñåðäíî¿ ðîáîòè.

²ðèíà Ì²ËÅÑ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà
×åðâîíîãî Õðåñòà

   Ìî¿ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç³ ñâÿòîì 8 Áåðåçíÿ àäðåñóþ ñóìë³í-
íèì ïðàö³âíèöÿì ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ òà ïîñëóã. Áàæàþ âàì âåñíÿíîãî, ñîíÿ÷íîãî íàñòðîþ, ÷îëî-
â³÷î¿ óâàãè, çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî, ùàñòÿ ðÿñíîãî, ïîâàãè â³ä îòî÷ó-
þ÷èõ, çä³éñíåííÿ óñ³õ ìð³é ³ çàäóì³â, íåâ’ÿíó÷î¿ êðàñè ³ æ³íî÷î¿
÷àð³âíîñò³.

   Ìàãäàëèíà ÃÓÄÀÊ, ãîëîâà ì³ñüêêîìó ïðîôñï³ëêè ïðàö³â-
íèê³â òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ³ ïîñëóã

Ç íàãîäè ñâ³òëîãî é ðàä³ñíîãî ïåðøîãî âåñíÿíîãî ñâÿòà Ì³æíà-
ðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ 8 Áåðåçíÿ ùèðîñåðäíî â³òàþ æ³íîê, ïðà-
ö³âíèöü ïåðåâ³çíèõ îðãàí³çàö³é ì³ñòà. Áàæàþ âàì ðàä³ñíî¿ é ùàñ-
ëèâî¿ äîë³, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, óâàãè ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ, ùàñòÿ ðÿñ-
íîãî ³ æîäíî¿ õìàðèíêè íà íåáîñõèë³ âàøîãî æèòòÿ!

Îëåêñ³é ÁÀÕÒ²Í, ãîëîâà àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â Ìóêà÷åâà

  Ç ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì ñâÿòîì æ³íîê – 8 Áåðåçíÿ ñåðäå÷íî â³òàþ
ïîðÿäíèõ, ÷åñíèõ, ïðàöüîâèòèõ, äóæå êðàñèâèõ ³ ìèëèõ æ³íîê
öåõó òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã ¹ 7 Çàêàðïàòñüêî¿ ô³ë³¿  ÂÀÒ
«Óêðòåëåêîì», íàøèõ äîðîãèõ âåòåðàíîê. Áàæàþ âàì ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, íåçðàäëèâî¿ äîë³, ñòàá³ëüíîãî ùàñòÿ, ðîäèííèõ ãàðàçä³â,

äîáðîáóòó òà íåçãàñíîãî îïòèì³çìó íà ö³ëèé ð³ê.
²âàí ÐÎÑÏÎÏÀ, íà÷àëüíèê öåõó òåëåêîìóí³-

êàö³éíèõ ïîñëóã ¹7 Çàêàðïàòñüêî¿ ô³ë³¿ «Óêðòå-
ëåêîì»

Ç íàãîäè ïðåêðàñíîãî âåñíÿíîãî ñâÿòà – Ì³æíà-
ðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ – 8 Áåðåçíÿ øëþ íàéùèð³ø³
â³òàííÿ äîðîãèì ïðàö³âíèöÿì Öåíòðó ïîøòîâîãî
çâ’ÿçêó ¹1 òà íàøèì ëþáèì âåòåðàíêàì. Õàé çàê-
â³ò÷àíà ÷àð³âíèöÿ-âåñíà äîäàº âàì ñèë ³ ñíàãè, çäî-
ðîâ’ÿ ³ íåâ’ÿíó÷î¿ êðàñè, ìèðó òà çëàãîäè ó âàøèõ
ñ³ì’ÿõ, äîñòàòê³â  òà ðàäîñò³.

Òåòÿíà ÃÎÐÄÓÁÅÉ, íà÷àëüíèê Öåíòðó ïîøòî-
âîãî çâ’ÿçêó ¹1 ì. Ìóêà÷åâî

Ñåðäå÷íî â³òàþ ç ïåðøèì âåñíÿíèì ñâÿòîì – 8
Áåðåçíÿ óñ³õ æ³íîê ïðàâîîõîðîíö³â, ñóää³â, àäâî-
êàò³â, íîòàð³óñ³â. Ùîá âàøà ïðàöÿ çàâæäè áóëà
ïë³äíîþ, Â³ðà, Íàä³ÿ í³êîëè íå ïîêèäàëè âàñ, à êîæíà
ìèòü æèòòÿ áóëà äëÿ âàñ ñâ³òëèì, íåïîâòîðíèì,
ïðåêðàñíèì ñâÿòîì. Ö³ëèé ð³ê!

Âëàäèñëàâ ÎËÅÃÀØ, ÷ëåí Ñï³ëêè àäâîêàò³â
Óêðà¿íè

Äîðîãèõ æ³íîê âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàþ ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî-
÷èì äíåì – 8 Áåðåçíÿ! Ì³öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ, óâà-
ãè â³ä âëàäè, ð³äíèõ òà áëèçüêèõ. Õàé ðÿñí³º â ñåð-
öÿõ âàøèõ – í³æí³ñòü, ëàñêà ³ íåçáîðåíà íàä³ÿ íà
âñå êðàùå.

Îëåêñàíäð Ì²ØÈÍ, ãîëîâà ì³ñüêîãî Òîâàðè-
ñòâà ³íâàë³ä³â â³éíè ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

 Ó ïåðåääåíü ïðåêðàñíîãî âåñíÿíîãî ñâÿòà  8 Áå-
ðåçíÿ øëþ âàì. Äîðîã³ æ³íêè Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè â’ÿçí³â – æåðòâ íà-
öèçìó ñëîâà ùèðî¿ ïîäÿêè çà âàøó ìóæí³ñòü, ïðà-
öüîâèò³ñòü, áåçêîðèñëèâ³ñòü ³ æåðòîâí³ñòü. Çäîðî-
â’ÿ âàì ì³öíîãî ñîíÿ÷íîãî òåïëà, ùàñòÿ, ìèðó ñâÿ-
ùåííîãî, ÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîþ, ñîíöÿ ÿñíî-
ãî ³ äóøåâíîãî ñïîêîþ òà äîáðà.

Ìèêîëà Ë²ÒÊÎÂÑÜÊÈÉ, ãîëîâà ðàäè Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿  ñï³ëêè
â’ÿçí³â – æåðòâ íàöèçìó

   Ñåðäå÷íî â³òàþ ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì
– 8 Áåðåçíÿ æ³íîê ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿ ãðóïè â³éñüê. Áàæàþ âàì íà
ö³ëèé ð³ê ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî ùàñòÿ,
ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ÷àð³âíîñò³, âåñåëèõ, ùàñ-
ëèâèõ óñì³øîê ³ íåïîâòîðíî¿ ðàäîñò³.

Ìèõàéëî ÌÀÍÈ×ÅÂ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Çàõ³äíî¿ ãðóïè
â³éñüê

Ç 8 Áåðåçíÿ â³òàþ äîðîãèõ æ³íîê ÒÎÂ «Àð³àä-
íà»! Áàæàþ, ùîá âè áóëè çàâæäè êðàñèâ³, ñòðóíê³,
áàäüîð³, ìîëîä³, âåñåë³, ðàä³ñí³, ùàñëèâ³ ³ ó ñâÿòî ³
â òðóä³! Â³÷íî¿ âàì ìîëîäîñò³, óñ³ëÿêèõ æèòåéñü-
êèõ ãàðàçä³â, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñíîãî âåñíÿ-
íîãî íàñòðîþ.

Ìèðîí ÄÓÁÀÍÈ×, äèðåêòîð ÒÎÂ «Àð³àäíà»

Â íàéóðî÷èñò³øå âåñíÿíå ñâÿòî – Ì³æíàðîäíèé
æ³íî÷èé äåíü – 8 Áåðåçíÿ ùèðîñåðäíî â³òàþ óñ³õ
æ³íîê ÌÐÅÂ, íàøèõ ëþáèõ âåòåðàíîê. Õàé çäîðî-
â’ÿ, ùàñòÿ çàãëÿäàþòü ó âàø³ îñåë³ áåçïåðåðâíî,
ëþáîâ ³ øàíà îòî÷óþòü çâ³äóñ³ëü, à ëþäñüêà
âäÿ÷í³ñòü çà âñå çðîáëåíå âàìè äîáðî íå ïîêèäà-
þòü âàñ í³êîëè.

Âëàäèñëàâ ×ÎÐ²,
íà÷àëüíèê Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÐÅÂ

ÍÀØÀ ÂÀÌ ØÀÍÀ
² ËÞÁÎÂ!
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ñò.

Ïîñëå âûáîðîâ è ïîñëå æåíèòüáû ðåäêî ïîëó÷àåøü òî, ÷òî õîòåë. (Ó. Ðîäæåðñ).

ПОШКОДЖЕННЯ МЕНІСКІВ
Пошкодження менісків – одна з найчастіших травм колінного суглоба.

Може статись у людей різного віку, але переважно у дітей, підлітків і моло�
дих, що активно займаються спортом. Як правило, меніски пошкоджують�
ся при гіперфізіологічних рухах (по амплітуді більше ніж у нормі): надмірному
згинанні, розгинанні, навантаженні, невдалому приземленні на ногу, або
при прямій травмі по коліну. Хворий може мати характерні скарги: хрускіт,
клацання, блок суглоба, важкість у спусканні або піднятті по сходах. Част�
іше пошкоджується медіальний (внутрішній) меніск, він більший за площею
і менш рухливий, отже ймовірність його защемлення між виростком стегна
і виростком великогомілкової кістки більша, ніж латерального (зовнішньо�
го) меніска, який рухоміший і менший за площею. Меніски, як правило,
пошкоджуються у так званній “білій” зоні, що немає судин, отже ці пошкод�
ження не зростаються. Часто для уточнення діагнозу необхідно зробити
МРТ. Лікування тільки оперативне. Видаляють тільки цю пошкоджену час�
тину меніска, яка по відношенню до загальної площі меніска є незначною,
і навантаження (амортизуючої функції) не несе.

Василь ПРОДАН, лікар травматолог�ортопед.

ПРОВЕДЕНО СЕМІНАР�НАВЧАННЯ
Цими днями в управлінні Пенсійного фонду

України в м. Мукачевому та Мукачівському районі
проведено кущовий семінар�навчання на тему
”Організація контрольно�перевірочної роботи в
підвідомчих управліннях”. Кущовий семінар�на�
вчання з керівниками та спеціалістами управлінь
області  проводили спеціалісти головного управ�
ління  Закарпатської області. В семінарі прийня�
ли участь спеціалісти управлінь м. Мукачева та
Мукачівського району, Свалявського району, Во�
ловецького району, Берегівського району,
Міжгірського району. В ході семінару висвітлю�
вались питання щодо пріоритетних напрямків
діяльності органів Пенсійного фонду в умовах змін діючого  законодавства  та   структури.

Семінар�навчання проходив у формі діалога, де спеціалісти головного управління надали
вичерпні відповіді на запитання спеціалістів з управлінь  районів та міст області.

Результатом проведення  семінар�навчання є підвищення фахового рівня спеціалістів об�
ласті.

Діана НЕМЕШ, головний спеціаліст відділу контрольно�перевірочної роботи   УПФУ
в м. Мукачевому  та  Мукачівському районі

Âàñèëÿ Þð³éîâè÷à ÊÎÇÀÐÀ
ãîëîâó âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñ.Çàëóææÿ ç
75-èì Äíåì íàðîäæåííÿ, ÿêå áóäå â³äçíà÷àòè 9 áå-
ðåçíÿ 2014 ðîêó.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ ùå äîâ-

ãèõ ðîê³â æèòòÿ. Âàø þâ³ëåé – ùàñëèâà äàòà ³ ñóì-
í³âàòèñü òóò íå ñë³ä. Íåõàé ñüîãîäí³ íàø³ ïðèâ³òàí-
íÿ ó ñåðö³ Âàø³ì çàëèøèòü äîáðèé ñë³ä.

Íåõàé êîæåí íîâèé äåíü íà Âàøîìó æèòòºâîìó
øëÿõó áóäå ùåäðèì íà óñï³õè ³ âàãîì³ çäîáóòêè,
áàãàòèì íà ðàä³ñí³ çâ³ñòêè ³ ïðèºìí³ ïîä³¿.

Õàé Âàì äîëÿ äàðóº ùàñòÿ äîâ³êó, Äîñòàòêó ³
ìèðó ó äîë³ áåç ë³êó! À ðîñè ðàíêîâ³ áåçìåæíî ³
ùèðî Ùîäíÿ õàé äàðóþòü íàñíàãó òà ñèëó!

Ç ïîâàãîþ Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè
². ÊÀ×ÓÐ, Ãîëîâà ðàéðàäè âåòåðàí³â
Ô.Ê²Í×,  Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

²Ç ÇÎËÎÒÈÌ 50-Ë²ÒÒßÌ!
Â³òàºìî ç ïîëóäíåì â³êó øàíîâàíîãî

ìóêà÷³âöÿ
Àíäð³ÿ Ïåòðîâè÷à ÒÈÌÊÀ.

Ð³äíèé íàø, äîðîãèé! Íåõàé Ãîñïîäü òåáå
çàâæäè îáåð³ãàº ³  áëàãîñëîâëÿº ì³öíèì  çäî-
ðîâ’ÿì, ïîñèëàº çëàãîäó ³ äîñòàòîê ó ðîäèíó,
äîäàº òâîð÷î¿ íàñíàãè äëÿ çä³éñíåííÿ òâî¿õ ìð³é
òà çàäóì³â. À ìè äàðóºìî òîá³ áåçìåæíó íàøó
ëþáîâ, òåïëî, âäÿ÷í³ñòü çà ïîðÿäí³ñòü, ÷óéí³ñòü,
ìóäð³ñòü ³ äóøåâíó êðàñó. Ç ëþáîâ‘þ òà ïîâà-
ãîþ – ð³äí³, áëèçüê³ òà ÷èñëåíí³ äðóç³.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àþòü ñâî¿ þâ³ëåéí³ Äí³ íàðîä-

æåííÿ  äîðîã³ êîëåãè, ÷àð³âí³ æ³íêè –
ÕÎÌÀ Îëüãà Ìèõàéë³âíà –

äîöåíò êàôåäðè ïåäàãîã³êè òà ìåòîäèêè äîøê³ëüíî¿
òà ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, òà

ÏÈÒÜÎÂÊÀ Îêñàíà Þð³¿âíà –
êàíäèäàò ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, â.î. çàâ³äóâà÷à êàôåä-
ðè ïðèðîäíè÷èõ òà ³íôîðìàö³éíèõ äèñöèïë³í.

Øàíîâí³ ³ìåíèííèö³, äîçâîëüòå ç ö³º¿ íàãîäè ïîáàæàòè
Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñíèõ ïîä³é ³ çâåð-
øåíü!

Âàø³ ïðîôåñ³éí³ñòü, òàëàíò, ÷óéí³ñòü òà
äîáðîòà íåõàé ³ â ïîäàëüøîìó ñïðèÿþòü Âàì
ó æèòò³.

Áàæàºìî Âàì íåâè÷åðïíî¿ æèòòºâî¿
åíåðã³¿ òà îïòèì³çìó, âò³ëåííÿ íàéçàïîâ³òí-
³øèõ ìð³é, óñï³õ³â ó âñ³õ Âàøèõ ïëàíàõ ³ çà-
äóìàõ.  Íåõàé íà Âàøîìó æèòòºâîìó øëÿõó
áóäóòü ò³ëüêè ïðèºìí³ çóñòð³÷³, à ëþáîâ, äîá-
ðîáóò, ìèð ³ ùàñòÿ çàâæäè áóäóòü â³ðíèìè ñóïóòíèêàìè â
æèòò³!

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

10 áåðåçíÿ ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é
80-ë³òí³é çîëîòèé þâ³ëåé íàéäî-
ðîæ÷à íàøà, ìèëà, äîáðà ìàìî÷-
êà, áàáêà, ïðàáàáêà òà ëþáèìà
â÷èòåëüêà

Àííà Âàñèë³âíà
ÏÐÎÕÎÐ×ÓÊ,

ÿêà ìåøêàº ó ñåë³ Ëóã.
Äîðîãà þâ³ëÿðêî! Âñ³

êâ³òè ñâ³òó – Âàì! Âñ³ ñëîâà
øàíè, âäÿ÷íîñò³ é ëþáîâ³ –
Âàì! Âè, ð³äíà íàøà, çîëîòà, ìîëîäà, íàéãàðí³øà, äàº-
òå ïðèêëàä íàì, ÿê æèòè, ÿê â³ðèòè, ³ ÿê ëþáèòè. Â÷èòå
íàä³¿ íàñ ³ îïòèì³çìó. Ìîëèòâàìè ñâî¿ìè ³ âäåíü, ³ âíî÷³
ðÿòóºòå-îá³éìàºòå. Êëàíÿºìîñü Âàì çà öå! Äÿêóºìî
Âàì çà öå! Íåõàé Ãîñïîäü êð³ïèòü Âàñ áëàãîäàòòþ!
Ìíîã³¿ é áëàã³¿ Âàì ë³òà!

Ëþáëÿ÷³ ä³òè, îíóêè, ïðàâíóêè, ð³äí³ òà
Âàø³ ÷èñëåíí³ ó÷í³

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Ç ïåðøèì ïðîì³ííÿì òåïëîãî âåñíÿíîãî ñîíå÷êà,

ñâÿòêóº ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ íàøà ìèëà, ÷àð³âíà, òåí-
ä³òíà, çàâæäè óñì³õíåíà ³ âåñåëà, æèòòºðàä³ñíà êîëåãà

ÇÀÓËÈ×ÍÀ Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà
Ç äíåì íàðîäæåííÿ â³òàºìî ùèðî íèí³,
Çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³ áàæàºìî ñïîâíà.
Íåõàé ëþáîâ Òîá³ äàðóþòü, ÿê áîãèí³,
À ÷àøà ùàñòÿ õàé íå ìàº äíà.
Áóäü çàâæäè âåñåëà, ïðèâ³òíà ³ ùèðà,
Áóäü òð³øå÷êè ãîðäà é âåñíÿíî êðàñèâà.
Â³çüìè ñîá³ â ïîäðóãè ÷åñí³ñòü ³ í³æí³ñòü,
×åêàé â íàãîðîäó îäåðæàòè â³ðí³ñòü.
Îêðàñîþ ñåðöÿ õàé áóäå êîõàííÿ
² ñïîâíÿòüñÿ âñ³ Òâî¿ ìð³¿ é áàæàííÿ!

Ç ïîâàãîþ ÏÏ «Àóäèò»
òà ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåð³â»

Дата 
проведення 

Час 
провед. Назва заходу Місце проведення 

06-07.03. 2014 Протягом 
дня 

Виставка творчих робіт студентів 
«Шевченко – близький та рідний». 

Гуманітарно-педагогічний коледж 
Мукачівського державного 

університету 
06.03.2014 14.30 Театральна постановка про життєвий 

шлях Т.Шевченка «На самоті й поміж 
людей щомиті чую рідну землю». 

Закарпатський обласний державний 
російський драматичний театр 

06.03.2014 13.00 Вистава літературно-драматич-ного 
гуртка «Назар Стодоля». 

Вище професійне училище № 3 

07.03.2014 07.45 Виховна година на тему: «Ми тебе не 
забули, Тарасе!». 

ДПТНЗ «Мукачівський професійний 
аграрний ліцей ім. М.Данканича» 

07.03.2014 11.55 Шевченківське свято «В сім’ї вольній, 
новій». 

Гуманітарно-педагогічний коледж 
Мукачівського державного 

університету 
07.03.2014 17.00 Концерт хору хлопчиків та юнаків. Хорова школа хлопчиків та юнаків 
07.03.2014 11.00 Шевченківські читання до 200-річчя з 

дня народження Т.Г.Шевченка «Уклін 
тобі, Тарасе». 

Бібліотека-філія № 7 

09.03.2014 13.00 Загальноміський урочистий мітинг. Мукачівський державний університет 
біля погруддя Т.Г.Шевченка 

09.03.2014 15.00 Урочисте зібрання та святковий 
концерт. 

Закарпатський обласний державний 
російський драматичний театр 

 

Заходи з відзначення 200�річчя
від Дня народження Т.Г.Шевченка

 Редакцiя газети “Мукачево” вiтає голову
Мукачiвського мiського баскетбольного клубу
ветеранiв “Iмпульс” БIБIКА Вiталiя Миколайови�
ча, який за рiшенням  правлiнь свiтового Центру
“ВIЖИЄ” i  Мiжнародної  ради “ВIЖИ�3000” за знач�
ний вклад   у розвиток  спорту на Закарпаттi було
визнано номiнантом  конкурсу  “Людина спорту
Закарпаття�2013” i нагороджено його мiжнарод�
ним нагрудним знаком  “ВIЖИ�3000”

 Бажаємо Вiталiю Миколайовичу мiцного здоро�
в’я, спортивного довголiття, успiхiв у пропагандi
баскетболу, здорового  способу життя серед дiтей i
молодi нашого мiста i краю.

ÇÀÑËÓÆÅÍÀ ÍÀÃÎÐÎÄÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ

ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!



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 будинок по вул.
Тимiрязєва. Є лiтня кухня,
господарськi прибудови, парник,
сад, огород та 13,5 сотин землi.
Цiна 60 тис у.о.

Тел: 050�90�90�968.

     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 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

Мукачівська кондитерська
фабрика пропонує у довгот�
ривалу оренду офісні, ви�
робничі та допоміжні при�
міщення і територію
підприємства. Конт.тел. 5�
49�68 0503264871

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 будинок в Мукачеві  на

вул. Люби Шевцової. Пл.75 кв.м, га�
раж, літня кухня, усі комунікації, госпо�
дарські прибудови, зем. ділянка 5 со�
тин.тел.0993094492
     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�
верховий будинок (156 кв. м) у смт.

  Îðåíäà

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

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

НА ВАШЕ
ЗАМОВЛЕННЯ

Виконаю замовлення на в’язані
речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

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

     продається 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 зварювальників,
токарів, працівників на заводи,
швачок, столярів, поварів,опіку�
нок, робітників на м’ясокомбі�
нати, теплиці та на сезонні с/х
роботи.
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 сiвалка унiвер�
сальна нова. Звертатися по тел.
095�3260426.

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

     Продаються: сталь листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба газо�
ва 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 топ�
ка, бачок, духовка).

Т.: 066 822 74 07.

     Продається колючий дріт 3
бухти 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

Комплексний ремонт квартир
та офісів за доступними цінами
(шпаклівка, фарбування, гіпсо�
картон, плитка). тел.0955771283
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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. Чер�
воноармійська, позаду 7 училища, тел. 0661543416

3) Терміново продається земельна ділянка 15 сот (20*75) в
с.Павшино, є фундамент, гарне розташування, поруч новобу�
дови, 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 по�
верх по вул. Закарпатська, середній стан, ст. ціна 22000 у.од.
0661543416

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

7) Продається земельна ділянка 15 сот з нежилим при�
міщенням 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.Коропець
мальовниче місце, під лісом, поруч новобудови, є газ, елект�
рика,  ст. ціна 12000 у.од. торг, 0509425800

10)Здаються в оренду офісні приміщення по вул. Пушкіна
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 центральній дорозі,
ст. ціна 9500 у.од. тел. 0661543416

14)Терміново продається кімната пл..16 м. кв, в гуртожитку,
(приватна власність) , в кімнаті є вода, каналізація. Ст..ціна
5500 ум.од. можливий торг. Тел..0661543416

15)Терміново продається  гараж в кооперативі "Жигулі", по
вул.Павліка Морозова. Гараж великий, утеплений,об лашто�
ваний, 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

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене Посвiдчення ,видане на iм’я Свирида Вiкторiя

Юрiївна   про те, що вона  – дитина з багатодiтної сiмї № 689 вiд
20.10.2011 р, видане Мiкачiвською мiськрадою, вважати
недiйсним.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

9 (1011)9 (1011)9 (1011)9 (1011)9 (1011)
 10 10 10 10 10 6 áåðåçíÿ 2014 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ìíîãèå èç âîøåäøèõ â èñòîðèþ áûëè áû ðàäû èç íåå âûéòè. (Ë. Êóìîð).Ìíîãèå èç âîøåäøèõ â èñòîðèþ áûëè áû ðàäû èç íåå âûéòè. (Ë. Êóìîð).Ìíîãèå èç âîøåäøèõ â èñòîðèþ áûëè áû ðàäû èç íåå âûéòè. (Ë. Êóìîð).Ìíîãèå èç âîøåäøèõ â èñòîðèþ áûëè áû ðàäû èç íåå âûéòè. (Ë. Êóìîð).Ìíîãèå èç âîøåäøèõ â èñòîðèþ áûëè áû ðàäû èç íåå âûéòè. (Ë. Êóìîð).

"Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Ðóñà-
ëîíüêà" (1). 10.05 Ì/ñ "Ô³êñè-
êè" (1). 10.25 Ì/ô "101 äàëìà-
òèíåöü 2: Ïðèãîäè Ïàò÷à â Ëîí-
äîí³" (1). 11.40 Õ/ô "Ì³ñòè÷í³
ïðèãîäè öóöåíÿò Ñàíòè" (1).
13.30 Õ/ô "Àêâàìàðèí" (1).
15.20, 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.15 Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïîâåð-
íåííÿ. 17.10, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ"
(1). 18.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
21.00 Â³òàëüêà. 21.55 6 êàäð³â.
22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.15
Äóðíºâ+1. 23.45 Ìåæäó íàìè.
00.45 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
01.30 Ò/ñ "Äºòêà" (2). 02.15 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
03.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó

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

Íîâèé Êàíàë

07.55 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³". 09.40
Õ/ô "Ìèòòºâîñò³ Íüþ-Éîðêà".
11.25 Õ/ô "×óìîâà ï'ÿòíèöÿ".
13.20 Õ/ô "Ïåðøà äî÷êà". 15.20
Õ/ô "×îãî õî÷å ä³â÷èíà". 17.25
Õ/ô "Îõîðîíåöü". 20.00 Ðåâ³-
çîð. 22.35 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì.
00.05 Ðåïîðòåð. 00.10 Õ/ô "Ðà-
ä³ñíèé øóì" (2). 02.20 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.25, 03.30
Çîíà íî÷³. 02.30 Ðîçêâ³ò óêðà¿-
íñüêîãî ê³íî. 03.35 Ìîÿ àäðå-
ñà - Ñîëîâêè. Íàâ³ùî ïåðåêëà-
äàòè Âåðã³ë³ÿ. 03.50 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 03.55 Ìàéñòåð ìóçè

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 11 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð.
06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
14.30, 18.35 Íîâèíè. 06.10,
07.05, 08.05, 23.15 Ñïîðò.
06.15, 07.10, 08.10, 09.00,
17.35, 23.20 Ïîãîäà. 06.20,
00.35 Íà ñëóõó. 06.35 Äîáðîãî
ðàíêó, Óêðà¿íî!. 06.40, 07.35
Îãëÿä ïðåñè. 06.45, 07.40,
08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20 Åðà
áóä³âíèöòâà. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.10 Ò/ñ "Ìîí-
òåÊð³ñòî". 10.00, 15.00, 19.00,
21.40 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ-
×ÅÍÍß. 12.10, 18.20, 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 ßê Âàøå çäî-
ðîâ'ÿ?. 13.25 Áëèæ÷å äî íàðî-
äó. 13.55 Êíèãà.ua. 14.45
Euronews. 14.55, 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 17.10 Ñâ³òëî.
17.40 Îêîëèöÿ. 18.00 Ô³íàíñî-
âà ïåðñïåêòèâà. 21.00, 05.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Ï³äñóì-
êè. 23.25 Øóñòåð LIVE. 01.00
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 02.20 Ä/ô "Ì³ô ïðî
Í³áåðó". 02.55 Õ/ô "Âåòåðèíàð"
1ñ.. 04.35 Äîðîñë³ ³ãðè

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.30, 05.10 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.10 Õ/ô "²ñòîð³ÿ êîõàí-
íÿ, àáî Íîâîð³÷íèé ðîç³ãðàø"
(1). 11.10, 12.50, 00.35, 02.05
Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé" (1).
13.50, 02.55 Ò/ñ "Ñïðàâà
ë³êàð³â". 14.45, 04.25 "Êðàñó-
íÿ çà 12 ãîäèí - 2". 15.40 "Ñâà-
òè - 4" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 20.30
Ò/ñ "¥þëü÷àòàé - 2. Çàðàäè
ëþáîâ³". 23.45, 03.40 Ò/ñ "Êàñë
- 2" (2)

IÍÒÅÐ
05.25, 21.00 Ò/ñ "Ãåòåðè ìàéî-
ðà Ñîêîëîâà". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.45 Íîâèíè.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-

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-
ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
06.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
06.35 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 19.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 09.00, 17.05 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 09.50 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè". 15.00 Õ/ô
"Ì³ññ Êîíãåí³àëüí³ñòü 2".
18.00, 00.00 Ðåïîðòåð. 18.20
Àáçàö!. 22.00 Õ/ô "Áëàêèòíà
ëàãóíà". 00.05 Õ/ô "Ãîëîâíå -
íå áîÿòèñÿ" (2). 01.50, 02.40
Çîíà íî÷³. 01.55 Äåñÿòà ìóçà â
Óêðà¿í³. 02.25 Æàð-ïòèöÿ. 02.45
Ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêîãî
í³ìîãî ê³íî. 03.45, 04.25 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 03.50 Ëåãåíäàð-
íå ïàð³

ÑÅÐÅÄÀ, 12 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåí-
äàð. 06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
14.30, 18.40 Íîâèíè. 06.10,
07.05, 08.05, 23.15 Ñïîðò.
06.15, 07.10, 08.10, 09.00,
17.10, 23.20 Ïîãîäà. 06.20,
00.35 Íà ñëóõó. 06.35 Äîáðîãî
ðàíêó, Óêðà¿íî!. 06.40, 07.35
Îãëÿä ïðåñè. 06.45, 07.20,
07.40, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.30
Åðà á³çíåñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïî-
ðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.10 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî".
10.00, 15.00, 19.00, 21.40 ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.10, 18.25, 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25 Êîðäîí äåðæàâè.
12.40 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 13.30
Äîðîñë³ ³ãðè. 14.45 Euronews.
14.55, 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 17.15 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 17.40
Øëÿõ äî ×åìï³îíàòó ñâ³òó Ô²ÔÀ
2014 Áðàçèë³ÿ. 18.05 Ô³íàíñî-
âà ïåðñïåêòèâà. 21.00, 05.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.50 Ìåãàëîò.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Øóñòåð
LIVE. 01.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.20 Ä/
ô "Ñ³ìäåñÿòíèêè. Òèìîô³é
Ëåâ÷óê". 02.50 Õ/ô "Âåòåðèíàð"
2ñ.. 04.35 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-
áàòþê

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.50, 04.50 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.10, 20.30 Ò/ñ "¥þëü÷à-
òàé - 2. Çàðàäè ëþáîâ³". 11.45,
12.45, 00.55, 01.45 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé" (1). 13.45,
02.40 Ò/ñ "Ñïðàâà ë³êàð³â".
14.40, 04.05 "Êðàñóíÿ çà 12
ãîäèí - 2". 15.40 "Ñâàòè - 4"
(1). 16.45, 05.05 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 22.25
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3". 00.05,
03.25 Ò/ñ "Êàñë - 2" (2)

IÍÒÅÐ
05.25, 21.00 Ò/ñ "Ãåòåðè ìàéî-
ðà Ñîêîëîâà". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.45 Íîâèíè.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20 Ò/ñ "Ïî-
âåðíåííÿ Ìóõòàðà-2". 11.20,
12.25, 16.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.30, 14.20 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.35, 16.20 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 18.05, 02.55 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
01.55 "Ïîäðîáèö³". 23.00 Ò/ñ
"Ïåòðîâè÷". 01.00 Ä/ô "Ä³òè -
ç³ðêè". 03.40 Ìóëüòô³ëüìè.

 ICTV
05.50 Ñâ³òàíîê. 06.50, 16.50 Ò/
ñ "Îïåðè". 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 10.05 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 10.25, 13.00 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.50 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â. Ìåíòè-5".
15.50, 20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàé-
îí-2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
21.50 Ò/ñ "Ë³ñíèê". 23.40 Õ/ô
"Ùåðáàòå ëåçî" (2). 01.35 Õ/ô
"Ò³ëî, ÿê äîêàç" (2). 03.10 Ò/ñ
"Ê³ñòêè". 03.50 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó
ñïèñêó"

ÎÐÒ
08.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.40,
16.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".

íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20 Ò/ñ "Ïî-
âåðíåííÿ Ìóõòàðà-2". 11.20,
12.25, 16.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.30, 14.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.35, 16.20 "Ñ³ìåé-
íèé ñóä". 18.05, 02.50 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/
ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
01.50 "Ïîäðîáèö³". 23.00 Ò/ñ
"Ïåòðîâè÷". 00.55 Ä/ô "Ãåí
æîðñòîêîñò³". 03.35 Ìóëüòô-
³ëüìè

 ICTV
07.00, 16.50 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 13.50
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.15,
13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â. Ìåíòè-5". 14.55 Õ/ô
"ªãåð". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí-2".
21.00 Ñâîáîäà ñëîâà. 00.00 Ò/
ñ "Ë³ñíèê". 01.50 Õ/ô "Â³÷íî
ìîëîäèé" (2). 03.30 Ò/ñ
"Ê³ñòêè". 04.10 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó
ñïèñêó". 04.50 Ïðî-Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
08.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.40,
16.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45, 02.00 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20 "×àñ
îá³äàòè!". 13.15 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.40 "Ñë³ä". 14.15
"Âîíè òà ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.00,
00.10 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.55,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30, 02.55 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.35, 22.10 Ò/ñ
"Äóðíà êðîâ". 22.00 Í³÷í³ íîâè-
íè. 22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.10 "Ñèëüí³ äóõîì"

ÑÒÁ
05.35 "×óæ³ ïîìèëêè. Êàðòè,
ãðîø³, òðè ñåñòðè". 06.20, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.10, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íàéáà-
æàí³ø³ íàðå÷åí³ ñâ³òó". 10.55 Õ/
ô "Ìð³ÿòè íå øê³äëèâî"(1).
12.40, 20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 13.35, 00.15
"ÌàñòåðØåô - 2". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 21.05 Õ/ô "Ñà-
ìàðà-2"(1). 22.25 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 02.30 Í³÷íèé
åô³ð

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 13.10, 15.20,
17.25, 22.30 Ò/c "Ñë³ä" (1).
10.25, 20.10 Ò/c "Øàìàí-2" (1).
12.15, 19.30 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 14.20, 23.20 Ò/c "Ïîä-
ðóææÿ" (2). 18.00 Ò/c "Ñàøêà" (1).
22.00, 03.55 Ïîä³¿ äíÿ. 00.20 Ò/
c "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (2).
02.10 Õ/ô "Ôîðìóëà êëõàííÿ
äëÿ çàðó÷íèê³â øëþáó" (1).
04.25 Ò/ñ "Â³äëèãà" (1). 05.30
Ò/ñ "ßáëóíåâèé ñïàñ" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 06.50 Ì/ñ
"Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.55 Ì/ñ "Ðóñà-
ëîíüêà" (1). 09.20 ªðàëàø.
10.10 Êðà¿íà Ó. 12.35 Äàéîøü
ìîëîäüîæ. 13.30 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.25 Ò/ñ
"Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1). 15.20,
19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.15
Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïîâåðíåííÿ.
17.10, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.05 Ðîçñì³øè êîì³êà. 21.00
Â³òàëüêà. 21.55 6 êàäð³â. 22.50
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.45 Ìåæ-
äó íàìè. 00.45 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 01.30 Ò/ñ "Äºòêà"
(2). 02.15 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóð-
ñàíòè" (1). 03.45 Ç íî÷³ äî ðàí-
êó

  «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/c. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
"Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/c. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/c  . 17.50 -

10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45, 02.00 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20 "×àñ
îá³äàòè!". 13.15 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.40 "Ñë³ä". 14.15
"Âîíè òà ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.00,
00.10 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.55,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30, 02.55 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.35, 22.10 Ò/ñ
"Äóðíà êðîâ". 22.00 Í³÷í³ íîâè-
íè. 22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.10 "Ïîë³òèêà"

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïðî ùî
ìîâ÷àëî ñåëî". 06.35, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.25, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.10 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 11.55, 20.05 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 12.50,
00.05 "ÌàñòåðØåô - 2". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 21.05 Õ/
ô "Ñàìàðà-2"(1). 22.25 "Õàòà
íà òàòà". 02.50 Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 14.00, 17.00,

19.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-

ðà¿íîþ. 09.10, 13.10, 15.20,

17.25, 22.30 Ò/c "Ñë³ä" (1).

10.25, 20.10 Ò/c "Øàìàí-2"
(1). 12.15, 19.30 Òîê-øîó "Ãî-

âîðèòü Óêðà¿íà". 14.20, 23.20

Ò/c "Ïîäðóææÿ" (2). 18.00 Ò/c

"Ñàøêà" (1). 22.00, 02.10 Ïîä³¿

äíÿ. 00.20 Ò/c "Ìåíòîâñüê³

â³éíè 7" (2). 02.40 Ò/c "Â³äëè-

ãà" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 06.50 Ì/ñ
"Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.55 Ì/ñ "Ðóñà-
ëîíüêà" (1). 09.20 ªðàëàø.
10.10 Îäíà çà âñ³õ. 12.35 Äàé-
îøü ìîëîäüîæ. 13.30 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.25
Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1).
15.20, 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.15 Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïîâåð-
íåííÿ. 17.10, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ"
(1). 18.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
21.00 Â³òàëüêà. 21.55 6 êàäð³â.
22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
23.45 Ìåæäó íàìè. 00.45 Ò/ñ
"Çàêðèòà øêîëà" (2). 01.30 Ò/ñ
"Äºòêà" (2). 02.15 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
03.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó

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

Íîâèé Êàíàë
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15
Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
06.35 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 19.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 08.55, 17.05 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 09.50 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 14.55 Õ/ô
"Áëàêèòíà ëàãóíà".  18.00,
23.55 Ðåïîðòåð. 18.20 Àáçàö!.
22.00 Õ/ô "Áëàêèòíà ëàãóíà
2". 00.00 Õ/ô "Ì³é àíãåë-îõî-
ðîíåöü". 01.45 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 01.50, 02.50 Çîíà
íî÷³. 01.55 ²âàí Ìàçåïà. 02.55
Íàéêðàù³. . .  Ñåðåä ïîâèòóõ.
03.10 Çåìö³. 03.25 ×è ïîâåð-
íåòüñÿ ë³êàð?. 03.40 Áëàãî-
ä³éíà ìåäèöèíà. 03.50 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 03.55 Êàòåðèíà
Á³ëîêóð Ïîñëàííÿ

×ÅÒÂÅÐ, 13 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåí-
äàð. 06.05, 07.00, 08.00,
12.00, 14.30, 18.40 Íîâèíè.
06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Ñïîðò. 06.15, 07.10, 08.10,
09.00, 12.25, 23.20 Ïîãîäà.
06.20, 00.35 Íà ñëóõó. 06.35
Äîáðîãî ðàíêó,  Óêðà¿íî!.
06.40, 07.35 Îãëÿä ïðåñè.
06.45, 07.40, 08.20 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà.
07.30 Åðà á³çíåñó. 08.35 Ðàí-
êîâ³  ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.10 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³-
ñòî".  10.00, 15.00, 19.00,
21.40 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ-
×ÅÍÍß. 12.10, 18.25, 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò.  12.30 Êîíò-
ðîëüíà ðîáîòà. 12.50 Ôîëüê-
music. 13.50 Íå â³ð õóäîìó êó-
õàðþ. 14.45 Euronews. 14.55,
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 17.05 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó.  Ñïðèíò (÷îë.) .  18.05
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
21.00, 05.25 Ï³äñóìêè äíÿ.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Øóñòåð
LIVE. 01.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.20 Ä/
ô "Ñèìâîë Äåðæàâè". 02.50
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò
(æ³í.) .  04.15 Óêðà¿íñüêîãî
ðîäó. 04.35 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.30 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.10, 20.30 Ò/ñ "¥þëü÷àòàé -
2. Çàðàäè ëþáîâ³". 10.55,
11.55, 12.55, 00.35, 01.25,
02.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé"
(1). 13.55, 03.05 Ò/ñ "Ñïðàâà
ë³êàð³â". 14.50, 03.50 "Êðàñóíÿ
çà 12 ãîäèí - 2". 15.45 "Ñâàòè -
4" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 23.45, 04.35
Ò/ñ "Êàñë - 2" (2)

IÍÒÅÐ
05.25, 21.00 Ò/ñ "Ãåòåðè ìàéî-
ðà Ñîêîëîâà". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.45 Íîâèíè.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20 Ò/ñ "Ïî-
âåðíåííÿ Ìóõòàðà-2". 11.20,
12.25, 16.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.30, 14.20 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.35, 16.20 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 18.05, 02.45 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
01.45 "Ïîäðîáèö³". 23.00 Ò/ñ
"Ïåòðîâè÷". 00.55 Ä/ô "Æåðò-
âè êðàñè". 03.30 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
06.50, 16.50 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 13.55
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.20,
13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.05 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â. Ìåíòè-5". 15.05 Ò/ñ
"×óæèé ðàéîí-2". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "Áðàòàíè-3".
21.50 Ò/ñ "Ë³ñíèê". 23.45 Õ/ô
"Óáèâöÿ" (2). 01.35 Õ/ô "Ùåð-
áàòå ëåçî" (2). 03.20 Ò/ñ
"Ê³ñòêè"

ÎÐÒ
08.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.40,
16.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45, 02.00 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20 "×àñ
îá³äàòè!". 13.15 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.40 "Ñë³ä". 14.15
"Âîíè òà ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.00,
00.05 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.55,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "×àñ". 19.30, 02.55 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.35, 22.10 Ò/ñ
"Äóðíà êðîâ". 22.00 Í³÷í³ íîâè-
íè. 22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.10 "Ïðîòè íî÷³"

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè. Óäâîõ ïðî-
òè âñ³õ". 06.00, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 07.50, 18.20 "Íåéìîâ-
³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.35
Õ/ô "Ùàñëèâî¿ äîðîãè!"(1).
11.25, 20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 12.15, 00.15
"ÌàñòåðØåô - 2". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 21.05 Õ/ô "Ñà-
ìàðà-2"(1). 22.25 "ß ñîðîì-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 10 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð.
06.05, 07.00, 08.00 Íîâèíè.
06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Ñïîðò. 06.15, 07.10, 08.10,
09.00, 12.35, 17.05, 23.20 Ïî-
ãîäà. 06.20, 00.35 Íà ñëóõó.
06.35 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!.
06.40, 07.35 Îãëÿä ïðåñè.
06.45, 07.20, 07.40, 08.20 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.30 Åðà á³çíåñó. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.10 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³-
ñòî". 10.00, 15.00, 19.00, 21.40
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.05 "Æèâà äóøà ïîåòîâà ñâÿ-
òàÿ..." Ñâ³ò ïîåç³¿. Ò.Øåâ÷åíêî.
12.40 Star-øîó. 14.10 Ïðàâî íà
çàõèñò. 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó.
17.20 Øåâ÷åíê³âñüêèé âå÷³ð.
21.00, 05.25 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Øóñòåð
LIVE. 01.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.20 Ä/
ô "Ñòåôàí Òóð÷àê. Ïàðòèòóðà
äîë³". 02.55 Õ/ô "Áåçñìåðòíèé
ãàðí³çîí". 04.25 Ä/ô "Ãåðî¿ Óê-
ðà¿íè. Êðóòè. Ïåðøà Íåçà-
ëåæí³ñòü". 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 07.35,
00.55 Õ/ô "Ôîðìóëà êîõàííÿ"
(1). 09.20 Ìåã ¥³áñîí ó êîìåä³¿
"×îãî õî÷óòü æ³íêè" (1). 11.45
Õ/ô "Ìàíåêåííèöÿ" (1). 15.20
"1+1 óäîìà: 8 Áåðåçíÿ". 17.20
"Âîñüìå áåðåçíÿ ó âåëèêîìó
ì³ñò³".  19.30 "ÒÑÍ". 20.30
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë. 8 Áåðåçíÿ".
22.30, 02.25 Ä/ô "Ì³é Øåâ÷åí-
êî". 04.25 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò-5"

IÍÒÅÐ
05.30 Õ/ô "Ïî÷óé ìîº ñåðöå".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 16.00 Íî-
âèíè. 07.15, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20,
12.25 Ò/ñ "Ôðîäÿ". 13.45, 14.20
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.05 "Æäè
ìåíÿ". 18.05, 02.50 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/
ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
01.50 "Ïîäðîáèö³". 21.00 Ò/ñ
"Ãåòåðè ìàéîðà Ñîêîëîâà".
23.00 Ò/ñ "Ïåòðîâè÷". 01.00 Ä/
ô "Âàêöèíè. Á³çíåñ íà ñòðàõó".
03.35 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
07.05, 19.05 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 07.55 Ôàêòè òèæíÿ. 09.00
Õ/ô "×àêëóíêà". 10.55 Õ/ô
"Ôðàíöóçüêèé ïîö³ëóíîê".
12.55 Õ/ô "Çà áîðòîì". 14.55
Õ/ô "Äèêèé, äèêèé Âåñò". 16.50
Õ/ô "Õîëîñòÿöüêà âå÷³ðêà ó
Âåãàñ³". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.50 Õ/ô "Ðæåâñüêèé ïðîòè
Íàïîëåîíà". 21.15 Õ/ô "Íàøà
Russia. ßéöÿ äîë³" (2). 22.55 Õ/
ô "Õîëîñòÿöüêà âå÷³ðêà ó Âå-
ãàñ³-2. ²ç Âåãàñà ó Áàíãêîê" (2).
00.45 Õ/ô "Ò³ëî, ÿê äîêàç" (2).
02.25 Ò/ñ "Ê³ñòêè"

ÎÐÒ
06.20 Õ/ô "Ñòåðåæèñÿ àâòî-
ìîá³ëÿ". 08.10 "Íåïóòí³ íîòàò-
êè". 08.35 "Äîêè âñ³ âäîìà".
09.25 "Ôàçåíäà". 10.20 "Âåñ-
³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 11.15 "Ïî-
ëþâàííÿ íà ï³äáîðàõ". 12.00
"Âàíãà". 13.15 Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ".
16.55 "Íàäáàííÿ Ðåñïóáë³êè:
Äæî Äàññåí".  19.00 "×àñ".
20.00 Õ/ô "Ïîêðîâñüê³ âîðî-
òà". 22.30 Õ/ô "Ì³ì³íî". 00.15
Õ/ô "Ñâàòîâñòâî ãóñàðà".
01.25 Õ/ô "Òðèí-òðàâà"

ÑÒÁ
05.05 Õ/ô "Êàì³ííèé ã³ñòü"(1).
06.45 Õ/ô "Ç³òà ³ Ã³òà"(1). 09.45
Õ/ô "Ä³âî÷à âå÷³ðêà"(1). 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 21.05 Õ/ô "Ñàìàðà-
2"(1). 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ -
5". 23.30 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
Ñâî¿ ïðîòè ÷óæèõ". 01.35 "Îäèí
çà âñ³õ". 02.40 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.40 Ò/c "Â î÷³êóâàíí³ ëþáîâ³"
(1). 10.20, 05.30 Ò/c "ßáëóíå-
âèé ñïàñ" (1). 14.15 Õ/ô "Ïðî
ùî ìîâ÷àòü ä³â÷àòà" (1). 16.00,
19.20 Ò/c "Â³äëèãà" (1). 19.00
Ïîä³¿. 22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 22.30 Ò/
c "Ñë³ä" (1). 23.20 Õ/ô "Ôîðìó-
ëà êîõàííÿ äëÿ çàðó÷íèê³â øëþ-
áó" (1). 01.30 Ïðîô³ëàêòèêà
ïåðåäàâàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ.
05.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 08.40 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 06.50 Ì/ñ
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

êîì³êà. 20.00 Õ/ô "² ö³ëîãî
ñâ³òó çàìàëî" (1). 22.25 6
êàäð³â. 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 23.45 Ìåæäó íàìè. 00.45
Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 01.30
Ñâ³ò íàâèâîð³ò. 02.15 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
03.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î" . 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00

- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 12.00 - Äîê/c. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ì/ô. 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/c. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/c. 17.50 -
Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 - "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ .
22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
06.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
06.35 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 09.45, 19.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 08.55, 17.05 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 15.15 Õ/
ô "Áëàêèòíà ëàãóíà 3". 18.00,
00.05 Ðåïîðòåð. 18.20 Àáçàö!.
22.00 Õ/ô "Òóðåöüêèé äëÿ ïî-
÷àòê³âö³â" (2). 00.10 Õ/ô "ßê ïî
ìàñëó" (2). 01.35 Ò/ñ "Ïàí Àì".
03.00, 04.55, 05.55 Çîíà íî÷³.
03.05 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ

ÑÓÁÎÒÀ, 15 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ï³äñóìêè. 06.15, 08.10,
08.50, 12.00, 23.00 Ïîãîäà.
06.20 Íà ñëóõó. 06.50 Õ/ô "Çà
ùàñòÿì". 08.30 Ïàíÿíêà òà êóë-
³íàð. 09.00 Àðì³ÿ. 09.10 Ïðà-
âîñëàâíèé â³ñíèê. 10.00, 15.00,
19.00, 21.35 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10 Ìîìåí-
òè æèòòÿ. 13.10 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ñïðèíò (÷îë.). 14.40 Óê-
ðà¿íñüêèé àêöåíò. 17.05 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (æ³í.).
18.35 Çîëîòèé ãóñàê. 21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 22.50 Ìå-
ãàëîò. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Êîíöåðò
"Ìàìà, â³÷íà ³ êîõàíà". 01.45
"Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà
Ê.Ãíàòåíêîì. 02.35 Ä/ô "Ñ³ëü
³íê³â". 03.25 Ñâ³ò íàâêîëî íàñ.
03.40 Ðîÿëü â êóùàõ. 04.10 Íå
â³ð õóäîìó êóõàðþ. 04.35 Ä/ô
"Îäêðîâåííÿ àêàäåì³êà Âåð-
íàäñüêîãî". 05.05 "Íàäâå÷³ð'ÿ"
ç Ò. Ùåðáàòþê

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).
08.55 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ" (1).
09.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 10.00
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 10.35, 11.40,
12.40, 13.45 "Ñâàòè - 4" (1).
14.45 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013".
16.40 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë. 8 Áå-
ðåçíÿ". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà
- 5". 20.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
22.15 Õ/ô "1+1". 00.40, 03.40

ëþñü ñâîãî ò³ëà". 03.30 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "Äîðîæí³é ïàòðóëü 4"
(1). 07.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 13.10, 15.20,
17.25, 22.30 Ò/c "Ñë³ä" (1).
10.25, 20.10 Ò/c "Øàìàí-2" (1).
12.15, 19.30 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 14.20, 23.20 Ò/c "Ïîä-
ðóææÿ" (2). 18.00 Ò/c "Ñàøêà" (1).
22.00, 02.10 Ïîä³¿ äíÿ. 00.20 Ò/
c "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (2).
02.40 Ò/ñ "Â³äëèãà" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 06.50 Ì/ñ
"Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.55 Ì/ñ "Ðóñà-
ëîíüêà" (1). 09.20 ªðàëàø.
10.10 Êðà¿íà Ó. 12.35 Äàéîøü
ìîëîäüîæ. 13.30 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.25 Ò/ñ
"Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1). 15.20,
19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.15
Áîãèíÿ øîï³íãó. Ïîâåðíåííÿ.
17.10, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.05 Ðîçñì³øè êîì³êà. 21.00
Â³òàëüêà. 21.55 6 êàäð³â. 22.50
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.45 Ìåæ-
äó íàìè. 00.45 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 01.30 Ñâ³ò íàâèâîð³ò.
02.15 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 03.45 Ç íî÷³ äî ðàíêó

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

Íîâèé Êàíàë
06.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
06.35 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 19.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 08.55, 17.05 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 09.50 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè". 15.05 Õ/ô
"Áëàêèòíà ëàãóíà 2". 18.00,
23.45 Ðåïîðòåð. 18.20 Àáçàö!.
22.00 Õ/ô "Áëàêèòíà ëàãóíà
3". 23.50 Õ/ô "Ùî òðàïèëîñÿ
ìèíóëîþ íî÷³" (2). 01.40, 04.30
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.45,
02.30, 03.30 Çîíà íî÷³. 01.50
Ç³ðêà Âàâ³ëîâà. 02.35 Ñåðåä-
íüîâ³÷÷ÿ çà÷èíàºòüñÿ î 18.00.
02.50 ß, ìèë³ñòþ Áîæîþ, ïàí
âîçíèé. 03.15 Óêðà¿íñüêèé Ñî-
ëîìîí, àáî Óêðà¿íñüêà ïðàâ-
äà ³ çàêîí. 03.35 Âèäðÿïàòèñÿ
íà ïîïà. 03.50 Áèé, õòî öíîò-
ëèâèé. 04.05 Âòðà÷åí³ ïðàâà.
04.20 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.25 Ìîâ÷àçíå áîæåñòâî
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06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåí-

äàð. 06.05, 07.00, 08.00, 12.00,

14.30, 18.40 Íîâèíè. 06.10,

07.05, 08.05 Ñïîðò. 06.15,

07.10, 08.10, 09.00, 13.45,

17.55, 23.15 Ïîãîäà. 06.20,

23.20 Íà ñëóõó. 06.35 Äîáðîãî

ðàíêó, Óêðà¿íî!. 06.40, 07.35

Îãëÿä ïðåñè. 06.45, 07.20,

07.40, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.30

Åðà á³çíåñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïî-

ðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.

09.10 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî".

10.00, 15.00, 19.00, 21.40 ÃÐÎ-

ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.

12.10, 18.25, 21.30 Ä³ëîâèé

ñâ³ò. 12.25, 04.35 Â³ðà. Íàä³ÿ.

Ëþáîâ. 13.25 Óêðà¿íñüêîãî

ðîäó. 13.50 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç

Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 14.45

Euronews. 14.55, 05.50 Ä³ëîâèé

ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 17.05 "Íàä-

âå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 18.05

Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 21.00,

05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 22.55

Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.

23.00 Ï³äñóìêè. 23.45 Â³ä ïåð-

øî¿ îñîáè. 00.10 Õ/ô "Çà ùà-

ñòÿì". 01.20 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³î-

íàëüíà äâàäöÿòêà". 02.30 Ðî-

ÿëü â êóùàõ. 02.55 Õ/ô "Ì³ñÿöü

³ îçåðî".

   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". 09.10 Ò/
ñ "¥þëü÷àòàé - 2. Çàðàäè ëþ-
áîâ³". 11.50, 12.50 Ò/ñ "Ñêë³ôî-
ñîâñüêèé" (1). 13.50 Ò/ñ "Ñïðà-
âà ë³êàð³â". 14.45 "Êðàñóíÿ çà
12 ãîäèí - 2". 15.45 "Ñâàòè - 4"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 20.30 "Ñêà-
çî÷íàÿ Ðóñü". 21.05 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â - 2013". 22.55, 05.05 "Ñó-
ïåðãåðî¿". 23.55, 03.20 Õ/ô
"Ñóïåðñòàð" (2). 02.00 Õ/ô
"Ìàãìà Ìàÿì³" (2)

IÍÒÅÐ
05.20 Ò/ñ "Ãåòåðè ìàéîðà Ñî-
êîëîâà". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
16.00, 17.45 Íîâèíè. 07.15,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.20 Ò/ñ "Ïîâåð-
íåííÿ Ìóõòàðà-2". 11.20,
12.25, 16.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.30, 14.20 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.35, 16.20 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 18.05, 02.35 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
01.35 "Ïîäðîáèö³". 21.00 Ò/ñ
"Íåçàáóäêè". 00.50 Ä/ô "Æèòòÿ
ó êðåäèò". 03.20 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
06.55 Ò/ñ "Îïåðè". 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â.
Ìåíòè-5". 13.55 Ò/ñ "Íà êðè-
ëàõ". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05
Ò/ñ "Áðàòàíè-3". 21.50 Ò/ñ
"Ë³ñíèê". 23.40 Õ/ô "Äîâãèé
ïîö³ëóíîê íàäîáðàí³÷" (2).
01.40 Õ/ô "Óáèâöÿ" (2). 03.25
Ò/ñ "Ê³ñòêè". 04.05 Ò/ñ "Ó ÷îð-
íîìó ñïèñêó"

ÎÐÒ
08.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.40,
16.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45 "Ìîäíèé âèðîê". 12.00
²íø³ íîâèíè. 12.20 "×àñ îá³äà-
òè!". 13.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 13.40 "Ñë³ä". 14.15 "Âîíè
òà ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ". 16.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.00 "×åêàé
íà ìåíå". 17.55 "Ëþäèíà ³ çà-
êîí". 19.00 "×àñ". 19.30 "Ïîëå
÷óäåñ". 20.35 "Íàäáàííÿ Ðåñ-
ïóáë³êè". 23.00 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.55 Õ/ô "Ïåðåõðåñòÿ".
01.45 Õ/ô "Îñ³íü"

ÑÒÁ
05.00 Õ/ô "Ðîç³ãðàø"(1). 06.35,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 08.10 Õ/ô "Çèìîâèé
ñîí"(1). 10.15 Õ/ô "Êàòåðè-
íà"(1). 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 20.00, 22.35 "Õîëîñòÿê -
4". 00.55 "Õîëîñòÿê - 4 ßê â³éòè
çàì³æ". 01.45 Õ/ô "Ùàñëèâî¿
äîðîãè!"(1). 03.25 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "Äîðîæí³é ïàòðóëü 4"
(1). 07.00, 09.00, 14.00, 17.00,
19.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 13.10, 15.20,
17.20, 21.10, 22.30 Ò/c "Ñë³ä"
(1). 10.25 Ò/c "Øàìàí-2" (1).
12.15, 19.30, 05.25 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 14.20, 23.20
Ò/c "Ïîäðóææÿ" (2). 18.00 Ò/c
"Ñàøêà" (1). 22.00, 02.10 Ïîä³¿
äíÿ. 00.20 Ò/c "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 7" (2). 02.40 Ò/ñ "Â³äëè-
ãà" (1). 06.50 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 06.50 Ì/ñ
"Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.55 Ì/ñ "Ðó-
ñàëîíüêà" (1). 09.20 ªðàëàø.
10.10 Â³òàëüêà. 12.35 Äàéîøü
ìîëîäüîæ. 13.30 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà - âî¿í" (1). 14.25 Ò/ñ
"Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1). 15.20,
19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.15
²êîíà ñòèëþ. 17.10 Ï³â öàðñòâà
çà êîõàííÿ. 18.05 Ðîçñì³øè

Õ/ô "Õàéäæåê" (2). 02.10 Õ/ô
"Ñìàê æèòòÿ" (2)

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 07.05 Õ/ô "Ìè ³ç äæàçó".
08.40 "Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñüêîãî". 09.30, 17.45 Íîâè-
íè. 10.00 Ä/ô "Âîäà". 11.45,
03.30 Õ/ô "Íàðå÷åíèé çà îãî-
ëîøåííÿì". 13.50 Ò/ñ "Íåçàáóä-
êè". 18.05, 21.00 Õ/ô "Ï³äì³íà

â îäíó ìèòü". 20.00, 02.30 "Ïîä-
ðîáèö³". 22.55 Õ/ô "Íàâìèñíî
íå ïðèäóìàºø". 01.05 Õ/ô "Òàº-
ìíè÷èé îñòð³â". 05.10 Ìóëüòô-
³ëüìè

ICTV
05.55 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê.
06.25 Õ/ô "Áàòàðåéêè äî êîì-
ïëåêòó íå âõîäÿòü". 08.05 Ç³ðêà
YouTube. 09.15 Äà÷à. 10.10 Ò/
ñ "Áðàòàíè-3". 13.40, 19.50 Õ/
ô "Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå
ìîæíà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 21.20 Õ/ô "Âîðîøè-
ëîâñüêèé ñòð³ëåöü". 23.10 Õ/ô
"Êëþ÷ Ñàëàìàíäðè" (2). 01.00
Õ/ô "Ìîðô³é" (2). 02.50 Õ/ô
"Ñóïåðìåíåäæåð àáî Ìîòèêà
äîë³" (2). 04.05 Ò/ñ "Àìåðè-
êàíñüêèé òàòî". 04.40 Ïðî-
Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
06.10 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!". 06.45 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 07.00 "Ðîçóìíèö³ é
ðîçóìíèêè". 07.45 "Ñëîâî ïàñ-
òèðÿ". 08.15 "Ñìàê". 08.55 "Òå-
òÿíà Áóëàíîâà. ßñíå ìîº
ñâ³òëî". 10.20 "²äåàëüíèé ðå-
ìîíò". 11.25 Õ/ô "Çà ðîäèííèõ
îáñòàâèí". 14.00 Ôóòáîë. ×åì-
ï³îíàò Ðîñ³¿. ÖÑÊÀ - "Çåí³ò".
Ïðÿìèé åô³ð. 16.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 16.15 "Ñèëüí³ äóõîì".
17.15 "Çîëîòèé ãðàìîôîí".
19.00 "×àñ". 19.20 "Ñüîãîäí³
ââå÷åð³". 21.00 Õ/ô "Øïèãóí,
âèéäè ãåòü!". 23.15 Õ/ô "Ôîð-
ìóëà êîõàííÿ". 00.55 Õ/ô "Íå-
çâàíèé äðóã". 02.25 Õ/ô "Áðå-
ëîê ç ñåêðåòîì"

ÑÒÁ
05.40 Õ/ô "Áàëàìóò"(1). 07.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 07.55
"¯ìî âäîìà". 09.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.05 Õ/ô
"Äæåíòëüìåíè óäà÷³"(1). 11.50
"Õîëîñòÿê - 4". 16.10 "Õîëîñòÿê
- 4 ßê â³éòè çàì³æ". 17.05 "Õàòà
íà òàòà". 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-6". 21.55 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 5". 23.00 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà". 00.50 Õ/ô
"Çèìîâèé ñîí"(1). 02.45 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.00 Ïîä³¿. 07.10,
08.30 Ò/c "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00 Õ/ô
"Ñë³äàìè Ôåí³êñà" (1). 13.00 Ò/
c "À ñí³ã êðóæëÿº" (1). 17.00,
19.30 Ò/c "Âèñîêà êóõíÿ" (1).
21.30 Õ/ô "Êëõàííÿ Íàä³¿" (1).
01.30, 03.30 Ò/c "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 7" (2). 05.00 Ñð³áíèé
àïåëüñèí

Ò Å Ò
06.00 Õ/ô "Àêàäåì³ÿ ïàíà
Êëÿêñè" (1). 07.30 Áàéäèê³âêà.
08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä,
Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.35 Ì/ô
"Ìîíñòð ó Ïàðèæ³" (1). 12.25
Ì/ô "×åðâîíà Øàïêà ïðîòè
çëà" (1). 13.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 15.35 Õ/ô "Áîãè, ìàáóòü,

ç'¿õàëè ç ãëóçäó" (1). 17.40 Õ/ô
"² ö³ëîãî ñâ³òó çàìàëî" (1).
20.05 Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 22.50 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.45 Õ/ô "Ïëàíåòà
ñòðàõó" (3). 02.15 Ò/ñ "Ðåàëü-
íà êðîâ" (3). 03.45 Ç íî÷³ äî
ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/c . 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ô³òíåñ-ðàíîê äëÿ
ïàíÿíîê". 9:30 - Ì/ô. 10:30 -
Íîâèíè "×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 -
Äîê/c. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîê/c. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "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 - Íîâèíè "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" .
23:35 - Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
08.10 Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
09.05 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³-øîó".
10.00 Ðåâ³çîð. 12.35 Ñòðàñò³ çà
Ðåâ³çîðîì. 14.00 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè". 16.00 Õ/ô "Òóðåöüêèé äëÿ
ïî÷àòê³âö³â". 18.00 Ì/ô "Àëüî-
øà Ïîïîâè÷ ³ Òóãàðèí Çì³é".
19.40 Õ/ô "Ñêàðá íàö³¿". 22.00
Ïåäàí-Ïðèòóëà øîó. 23.25 Õ/ô
"Ï³ïåöü" (2). 01.50 Ò/ñ "Ïàí
Àì". 02.30, 04.20 Çîíà íî÷³.
02.35 Óêðà¿íö³ Â³ðà. 04.25 Ïðè-
ñòðàñò³ íàâêîëî ñèìâîë³êè.
04.40 Òà¿íñòâà Êèºâî-Ïå÷åðñü-
êî¿ Ëàâðè. 05.00 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà

ÍÅÄ²Ëß, 16 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00,  07.00,  08.50,  12.00,
13.55, 14.55, 23.30 Ïîãîäà.
06.05 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 06.35
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 07.05 Ïà-
íÿíêà òà êóë³íàð. 07.30, 23.40
Òîê-øîó "Äðóæèíà".  09.00
Øåô-êóõàð êðà¿íè.  10.00,
15.00,  19.00,  21.35 ÃÐÎ-
ÌÀ ÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.15 Á³àòëîí.  Êóáîê ñâ ³òó.
Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ (÷îë.).
13.10 Á³àòëîí.  Êóáîê ñâ ³òó.
Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ (æ³í.).
14.10 Êðîê äî ç ³ðîê.  17.05
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Òîá³ ,
ºäèí³é". 18.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Òèæäåíü.  21.00,  01.20
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî,  Ìàêñèìà.  23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 01.45 Ä/ô
"Âåëèêà ãðà". 02.30 Õ/ô "Ð³íî
Ãàåòàíî"

 Êàíàë «1+1»
06.15 Ô³ëüì-êàçêà "Ìàð³ÿ-
ìàéñòðèíÿ" (1). 07.40
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10, 08.35 Ì/
ñ "Êîðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³ Ïóìáà"
(1). 09.00 "Ëîòî-çàáàâà". 10.00
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò-5". 11.05, 21.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 4.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 13.35
"Ç³ðêîâà õðîí³êà". 14.40 Ì/ô
"Ìàøèí³ êàçêè" (1). 14.45 Õ/ô
"Ðóñàëêà" (1). 18.30
"Ñïåöðåïîðòàæ. Îïåðàö³ÿ
Êðèì". 19.30 "ÒÑÍ-Òèæäåíü".
23.20 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 00.20
"Ùî? äå? êîëè?". 01.20 Õ/ô
"Ìàìàé" (1)

IÍÒÅÐ
05.20 Õ/ô "Òàºìíè÷èé îñòð³â".

06.45 Õ/ô "Íàâìèñíî íå ïðè-

äóìàºø". 08.50 "Øêîëà äîê-

òîðà Êîìàðîâñüêîãî. Íå-

â³äêëàäíà äîïîìîãà". 09.30

"Íåä³ëüí³ íîâèíè". 10.00 "Îðåë

³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó". 11.00

Ä/ô "Íàòàë³ÿ Âàðëåé. Íóäíî

áåç Øóðèêà". 12.05 Ò/ñ "Ùàñ-

ëèâèé êâèòîê". 20.00, 03.20

"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.30 Õ/ô

"Â³é" Ïðåì'ºðà. 00.05 Õ/ô

"Ë³ä" Ïðåì'ºðà. 01.45 Õ/ô

"Ïàðà ãí³äèõ". 04.50 Ìóëüòô-

³ëüìè

 ICTV
04.45 Ôàêòè. 05.00 Ñâ³òàíîê.
06.00 Äà÷à. 06.45 Õ/ô "Íåïå-
ðåâåðøåíèé". 08.30 Òàê$³.
09.00 Êîñìîíàâòè. 09.50 Ç³ðêà
YouTube. 11.00 Êîçèðíå æèòòÿ.

11.30 Âàì ³ íå ñíèëîñÿ!. 12.05
Ò/ñ "Ë³ñíèê". 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 19.40 Õ/ô "Ïîëþâàííÿ íà
ï³ðàí³þ". 22.55 Õ/ô "Êëþ÷ Ñà-
ëàìàíäðè" (2). 00.45 Õ/ô "Ñêàç
ïðî Ôåäîòà-ñòð³ëüöÿ" (2). 02.30
Õ/ô "Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà" (2).
04.20 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêèé
òàòî". 05.05 Ïðî-Ziêàâå.ua

ÎÐÒ
06.20 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!". 06.45
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.00
"Çäîðîâ'ÿ". 08.10 "Íåïóòí³ íî-
òàòêè". 08.35 "Äîêè âñ³ âäîìà".
09.25 "Ôàçåíäà". 10.15 "Âåñ-
³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 11.10 "²ãîð
Ê³î. Çà ëàøòóíêàìè ³ëþç³é".
12.10, 13.15 Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ".
16.00 "Òî÷í³ñ³íüêî!". 19.00 Íå-
ä³ëüíèé "×àñ". 20.00 "Êëóá Âå-
ñåëèõ òà Êì³òëèâèõ". Âèùà ë³ãà.
22.15 Õ/ô "Êîëîìá³àíà". 00.00
Õ/ô "Ïîë³öåéñüê³ òà çëîä³¿".
01.40 Õ/ô "×îðíèé ÷åðíåöü"

ÑÒÁ
06.25, 00.05 Õ/ô "Âàì ³ íå ñíè-
ëîñÿ"(1). 08.00 "¯ìî âäîìà".
09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 09.50
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.45 Õ/
ô "Óäà÷à íàïðîêàò"(1). 12.25 Õ/
ô "Ñàìàðà -2"(1). 16.00 "Óêðà¿-
íà ìàº òàëàíò!-6". 19.00 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. ×óæ³ ïðîòè
ñâî¿õ". 21.05 "Îäèí çà âñ³õ".
22.15 Õ/ô "Ì³é òàòî - ëüîò-
÷èê"(1). 01.50 Õ/ô "Êóð"ºð"(1).
03.10 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.30 Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô
"Ñë³äàìè Ôåí³êñà" (1). 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00, 11.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 12.00 Ò/c
"Äîðîæí³é ïàòðóëü 4" (1). 15.00
Õ/ô "Êîõàííÿ Íàä³¿" (1). 19.00,
03.00 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00
Ñòðàñò³ íà ïàðêåò³. 22.00 Ò/c
"²íòåðíè" (1). 23.30 Âåëèêèé
ôóòáîë. 01.15 Õ/ô "Ïðîñòî
Äæåêñîí" (2). 03.45, 05.15 Ò/c
"Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (2)

Ò Å Ò
06.00 Õ/ô "Àêàäåì³ÿ ïàíà Êëÿê-
ñè" (1). 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 "Ô³êñè-
êè" (1). 11.00 Ì/ô "Áàðá³: Êàç-
êîâà êðà¿íà ìîäè" (1). 12.45 Õ/
ô "Áîãè, ìàáóòü, ç'¿õàëè ç ãëóç-
äó" (1). 14.55 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
15.50 Ì³é çìîæå. 17.10 Êðà¿íà
Ó. 19.00, 00.45 Â³òàëüêà. 21.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 22.50 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.00 Ïðîô-
³ëàêòèêà

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/c. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:05 - ìóçè÷íà ïðîãðàìà
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè
"×àñ" . 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/
c. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóì-
êîâèé 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 "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
08.50 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³-øîó".
10.30 Ôàéíà Þêðàéíà. 12.50
Õ/ô "Íåçð³âíÿííèé ì³ñòåð
Ôîêñ". 14.30 Ì/ô "Àëüîøà Ïî-
ïîâè÷ ³ Òóãàðèí Çì³é". 16.10 Õ/
ô "Ðîæåâà ïàíòåðà". 18.00 Õ/
ô "Ðîæåâà ïàíòåðà 2". 19.50
Õ/ô "Ñêàðáè íàö³¿ 2" (2). 22.10
Õ/ô "Íàéìàí³ âáèâö³" (2). 00.40
Ïåäàí-Ïðèòóëà øîó. 02.10 Õ/
ô "Ï³ïåöü" (2). 03.50 Çîíà íî÷³.
03.55 Äðàé Õìàðà îñòàíí³ ñòî-
ð³íêè. 04.25 Ìàð³ÿ ³ Ìàðôà.
04.50, 05.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.55 Òàê í³õòî íå êîõàâ


