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Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
 Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àþòü ñâî¿ þâ³ëåéí³ Äí³ íàðîä-
æåííÿ ñï³âðîá³òíèêè Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî

óí³âåðñèòåòó -
ÌÈÃÎÂÈ×  Ãàííà Ìèõàéë³âíà

- ïðîâ³äíèé á³áë³îòåêàð,
ËÅËÈÊ Îêñàíà ²âàí³âíà

- ôàõ³âåöü ² êàòåãîð³¿ áóõãàëòåð³¿,

ÃÀËÓÙÀÊ Åëüâ³ðà ²âàí³âíà
- ôàõ³âåöü ² êàòåãîð³¿,

ÃÎÄÈÍÅÖÜ Þð³é Þð³éîâè÷
 -  ïðàö³âíèê ïî ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîáîòàõ.

Øàíîâí³ þâ³ëÿðè!
Áàæàºìî âàì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, äîñòàòêó, óñï³õ³â, íà-

ä³éíèõ ³ â³ðíèõ äðóç³â òà ïîì³÷íèê³â, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó òà
ãàðìîí³¿.

Íåõàé çàâæäè âàñ ñóïðîâîäæóº âäà÷à, ïîñò³éíî ç³ãð³âàº
òåïëî ëþäñüêî¿ âäÿ÷íîñò³, à áóäí³ ³ ñâÿòà íàïîâíþþòüñÿ
ðàä³ñòþ, ñâ³òëîì òà ëþáîâ’þ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ.

Íåõàé âàøà äîëÿ áóäå ùàñëèâîþ, à æèòòÿ õàé äèâóº ïðè-
ºìíèìè íåñïîä³âàíêàìè òà ðàä³ñòþ íîâèõ çâåðøåíü!

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

Увага! Розшук!
Мукачівським МВ (з

обслуговування м.Му�
качева та Мукачівсько�
го району) УМВС Украї�
ни в Закарпатській об�
ласті встановлюється
місце знаходження гр.
Ремети Ірини Федор�
івни, 1932 р.н., меш�
канки Мукачівського
району, с.Пістрялово
вул. Центральна, 86.
Яка 24 березня близь�
ко 09.00 години пішла

з дому в невідомому напрямку і до цього часу  не
повернулася.

Її прикмети: зріст 155�165 см, худорлявої ста�
тури, волосся сиве. Була одягнута: в темно�чер�
воний світер, темні штани та голубий платок, мо�
більний телефон відсутній, остання проживала на
самоті.

Шановні громадяни! Якщо Вам відоме можливе
місце перебування розшукованої або Ви володіє�
те будь�якою інформацією стосовно неї, прохан�
ня повідомити за адресою: м.Мукачево, вул.
Я.Мудрого,8 або телефонами: (03131) 2�23�32,
або “102”

Євгенія КРАСИЛИНЕЦЬ
Мукачівський МВ УМВС

Â³òàºìî ³ç 60-ð³÷íèì þâ³ëåºì!
4 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ñâÿòêóº ïðåêðàñ-

íèé æèòòºâèé þâ³ëåé

 ßðîñëàâ Ñòåïàíîâè÷
ÔÅÉÖÀÐÓÊ.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå! Ïðèéì³òü íàéê-
ðàù³ â³òàííÿ òà ïîáàæàííÿ ç íàãîäè Âà-
øîãî þâ³ëåþ. Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, òâîð÷èõ
óñï³õ³â ó áóäü-ÿêèõ ïî÷èíàííÿõ òà ùî-
äåííèõ ñïðàâàõ. Íåõàé Âàñ ï³äòðèìóþòü
òà íàäèõàþòü ð³äí³, ðîçóì³þòü äðóç³, äîïîìàãàþòü êîëåãè, ìè-
íàþòü íåãàðàçäè òà íåïîðîçóì³ííÿ. À äîëÿ õàé çáàãà÷óº Âàñ
ìóäð³ñòþ, åíåðã³ºþ, íàòõíåííÿì òà ðàä³ñòþ ñüîãîäåííÿ.

Õàé Ãîñïîäü äàº áàãàòî-áàãàòî ïë³äíîãî, óñï³øíîãî íà áëàãî
ðîäèíè. Íåõàé Âàø³ ðîêè àæ äî ñòîë³òòÿ áóäóòü ùåäðèìè, áåç-
õìàðíèìè, ðàä³ñíèìè, ñïîâíåíèìè ëèøå äîáðèìè ñïðàâàìè.

Ç ïîâàãîþ ÷ëåíè Ñï³ëêè âåòåðàí³â àâòîìîá³ë³ñò³â â Çà-
êàðïàòñüê³é îáëàñò³, çàñëóæåí³ ïðàö³âíèêè àâòîìîá³ëüíîãî
òðàíñïîðòó Óêðà¿íè Â.Ä.Ëåøêî, Ì.Ï.Ëèòâèí÷óê, Ì.Þ.Äà-
íàéêàíè÷, À.Â.Ôðîëîâ òà ³í.

А також тут завершено першу
частину капітальних ремонтних
робіт, які тривають далі, аби вже
найближчим часом на базі
відділення була змога утворити
повноцінний перинатальний
центр.

Усе це було реалізовано не бюд�
жетним коштом, а зусиллями меце�
натів. Про початок капітального ре�
монту в пологовому відділені було
оголошено півроку тому на зустрічі
колективу ЦРЛ з народним депутатом
Віктором Балогою.

У п’ятницю, 21 березня було презен�
товано результат роботи за присут�
ності депутатів обласної ради Андрія
Балоги та Василя Васюти, який очо�
лює Мукачівську ЦРЛ, міського голови
Золтана Ленд’єла та депутата міської
ради Василя Рябича, директора фаб�
рики «Фішер».

Так, жіноча консультація, що в мікро�
районі Росвигово, тепер оснащена су�
часним діагностичним обладнанням
преміям�класу, які дають можливість
подавати на екран об’ємне зображен�
ня дитини у русі та вже на початкових
стадіях вагітності зображати риси об�
личчя малюка.

Надсучасне обладнання дозволить
також на ранніх стадіях вагітності діаг�
ностувати вроджені вади розвитку у
плодів, проводити діагностику їх внут�
рішньоутробного стану, а також, при

необхідності,  надати невідкладну ре�
анімаційну допомогу.

За словами лікаря жіночої консуль�
тації Галини Лендєл, сучасна ультра�
звукова система значно розширила
можливості діагностування, завдяки
високоякісному 3D та 4D скануванню,
кольоровому та енергетичному доппле�
рівському режимі.

Головний лікар Мукачівської ЦРЛ
Василь Васюта відмітив, що подібно�
го обладнання ще немає у лікарнях За�
карпаття, тільки у Мукачеві. Він також
додав, що використання даної апара�
тури в рази підвищить якість обслуго�
вування та надання медичної допомо�
ги вагітним, роділлям та породіллям,
новонародженим в акушерсько�гінеко�
логічній та неонатологічній службі Му�
качівської ЦРЛ.

Крім того, у другому пологовому
вiддiленнi, що на вул.Пирогова, звер�
шені капітальні ремонтні роботи щодо

покращення умов для народження та
перебування породіль.

Повністю перебудовано полого�
вий блок, в якому створені три інди�
відуальні пологові зали, що відпо�
відають вимогам протоколів на�
дання акушерської допомоги. Також
проведено переоснащення: заміне�
на плитку, сантехніку, електропро�
водку.

Палати оснащені новими ліжка�
ми�трансформерами, які забезпе�
чують комфортні пологи. Також за�

куплені фетальні кардіо�монітори, що
дають можливість більш досконально�
го спостереження за внутрішньо�ут�
робним станом плоду під час пологів.

У належний стан приведені й після�
пологові палати. У відділенні існують
одномісні палати з наявністю індиві�
дуального санвузла, душової кабінки.

Також відремонтовано відремонтова�
но блок інтенсивної терапії у відділенні
неонатології, його оснастили сучасною
апаратурою: дихальним апаратом
«Stephan � Sophia», сучасним кисневим
концентратором, кардіофетальним
монітором, ліжечками та пеленальни�
ми столами.

Така допомога, зауважують у полого�
вому будинку, є вкрай важливою, адже
в середньому на місяць тут народ�
жується близько 250 немовлят, а за рік
– більше 2 600.

Роман ЛЕНДЄЛ,

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК ОТРИМАВ
НАЙСУЧАСНІШЕ ОБЛАДНАННЯ

ßê íà ìåíå, òåàòðàë³çîâàíà êîìïîçèö³ÿ çà òâîðà-
ìè Ò.Ã.Øåâ÷åíêà «Ñòîð³íêàìè Êîáçàðÿ» îäíà ç êðà-
ùèõ ðåæèñåðñüêèõ ðîá³ò ªâãåíà Òèùóêà. Ðåæèñåð-
ïîñòàíîâíèê âèáðàâ òâîðè ãåí³àëüíîãî ïðîâèäöÿ
Òàðàñà Øåâ÷åíêà ÿê ³ëþñòðàö³þ äî ñüîãîäåííÿ
Óêðà¿íè – àãðåñ³¿ «áðàòñüêî¿» Ðîñ³¿. Ïðîñòî ìîòî-
ðîøíî áóëî ñëóõàòè ïîåòè÷í³ ðÿäêè, íàïèñàí³ ìàé-
æå 200 ðîê³â òîìó, ÿê³ ç ò³º¿ äàâíèíè çàñòåð³ãàëè óê-
ðà¿íñüêèé íàðîä â³ä «äðóæí³õ» îá³éì³â âåëèêîðîñ³â.
Ó ñïåêòàêë³ âèñòóïàëè ÿê ìåòðè îáëàñíîãî ðîñ³éñü-
êîãî äåðæàâíîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó, òàê ³ ìîëîä³
àðòèñòè – ç âåëèêèì óñï³õîì. Ï³âòîðè ãîäèíè òåàò-
ðàëüíîãî ä³éñòâà ïðîìàéíóëè íåïîì³òíî. Ïîäÿêîþ
àðòèñòàì áóëè äîâãîòðèâàë³ îïëåñêè ³ êâ³òè. Òèì
á³ëüøå, ùî öüîãî âå÷îðà òðóïà òåàòð³ â³äçíà÷àëà
ïðîôåñ³éíå ñâÿòî – Ì³æíàðîäíèé äåíü òåàòðó.

Ç ö³º¿ íàãîäè êîëåêòèâ ùèðî ïðèâ³òàëè ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Ìóêà÷åâà Çîëòàí Ëåíä’ºë, íà÷àëüíèê óïðàâë-
³ííÿ êóëüòóðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Þë³é Ãëåáà,

СВОЄ СВЯТО АРТИСТИ ТЕАТРУ ВІДЗНАЧИЛИ
«СТОРІНКАМИ КОБЗАРЯ»

ãîëîâà ì³ñüêêîìó ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè
Îëüãà Ñòàäíèê, ÿê³ ³ âðó÷èëè ³ìåíèííèêàì Ïî÷åñí³
ãðàìîòè, Ãðàìîòè ³ Ïîäÿêè òà êâ³òè.

 Ì. Ð²ØÊÎ, “Ìóêà÷³âñüêà Ðàòóøà”

НАРАДА
ПРАВООХОРОНЦІВ
25 березня у приміщенні прокуратури міста Му�

качево відбулася міжвідомча нарада керівників
правоохоронних органів, органів виконавчої вла�
ди та місцевого самоврядування міста Мукачева,
на якій обговорено стан додержання у 2013 році
вимог Закону України «Про охорону дитинства»
та іншого законодавства, спрямованого на захист
прав дітей, у тому числі у сфері профілактики зло�
чинності у молодіжному середовищі.

Відзначено, що органами державної системи
профілактики та правоохоронними органами уп�
родовж минулого року вживалися заходи щодо по�
передження негативних проявів та шкідливих зви�
чок у молодіжному середовищі, захисту їх прав.
Разом з тим, все ще не вдається у повній мірі ви�
корінити злочинність у молодіжному середовищі,
робота на цьому напрямі потребує суттєвого по�
кращення.

Ураховуючи зазначене, на нараді прийнято
рішення та зобов’язано керівників органів вико�
навчої влади та правоохоронних органів у 2014 році
вжити скоординованих заходів на попередження
злочинності в молодіжному середовищі, покра�
щення становища дітей, реалізацію їх прав на до�
ступну освіту, гармонійний розвиток.

А. ФЕДОРОВА,
Прокурор прокуратури міста

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Â öþ ïðåêðàñíó âåñíÿíó ïîðó – 7 êâ³òíÿ
ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ

÷àð³âíà æ³íêà –
ïðîâ³äíèé á³áë³îòåêàð, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó

îáñëóãîâóâàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ ôîíä³â –

ÌÈÃÎÂÈ× Ãàííà Ìèõàéë³âíà.
Äîðîãà Ãàííî Ìèõàéë³âíî, ïðèéì³òü íàø³ íàé-

ùèð³ø³ â³òàííÿ ç ö³º¿ íàãîäè.
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó, áëà-

ãîïîëó÷÷ÿ òà ÷óäîâîãî íàñòðîþ!
Ðàä³ºìî ç òîãî, ùî ìàºìî ÷åñòü ïðàöþâàòè ðàçîì

ç Âàìè, àäæå Âàøà åíåðã³ÿ ³ æèòòºëþáí³ñòü âñåëÿ-
þòü â îòî÷óþ÷èõ îïòèì³çì ³ âïåâ-
íåí³ñòü ó ìàéáóòíüîìó. Íåõàé æå â
öåé äåíü ñò³ëüêè æ åíåðã³¿ äîáðî¿,
ñâ³òëî¿, ùèðîñåðäíî¿ â³ä êîæíîãî,
õòî Âàñ çíàº, ïîâåðíåòüñÿ äî Âàñ ó
âèãëÿä³ íàéòåïë³øèõ ñë³â âäÿ÷íîñò³.

Ìèðó, äîáðà, ãàðìîí³¿ òà ëþ-
áîâ³ Âàì òà Âàøèì ð³äíèì íà äîâã³
³ ùàñëèâ³ ðîêè!

Ç ïîâàãîþ,
êîëåêòèâ á³áë³îòåêè

Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
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Êîãäà ñîåäèíÿþòñÿ ëþáîâü è ìàñòåðñòâî, ìîæíî îæèäàòü øåäåâðà. (Ä. Ðåñêèí).

Серед своїх барвистих
вишивок Лідія Григорівна
Костур – як квітка. Гарна,
усміхнена, мила, щира,
добра, привітна… Про ви�
шивальне мистецтво
може розповідати не�
скінченно. Бо створюва�
лося воно руками, розу�
мом, серцем мільйонів
жінок і… чоловіків. Так,
так. Не дивуйтесь, бо се�
ред майстрів вишивок є і
сильна половина людства
і  цілі родини. І це писане
голкою і різнокольорови�
ми нитками мистецтво
відбивало протягом
століть побут, звичаї і тра�
диції. Приміром, рушни�
ки. Їх є кілька типів: ути�
рач (для рук і обличчя),
стирок (для посуду), бож�
ник (для ікон), плечевий
(для сватів), весільний
(для молодят, що стоять
на рушнику під час одру�
ження), подарунковий…
Недарма художню  вишив�
ку порівнюють з народною
піснею, бо вони з сивої
давнини ідуть поруч у
житті людини – від народ�
ження і до самої кончини.
В одній з таких пісень ска�
зано й про вишивальницю:
«Диво�нитки і голки,  меткі
пальці в наперстках. Все
життя – у шитті, і шиття –
як життя…».

Усі кімнати затишної
квартири мукачівців Кос�
турів заповнені  вишива�
ним дивосвітом  лікарки
Лідії Григорівни. Їх – понад
сто картин�вишивок
різного розміру і склад�
ності вишивання, у гарних
рамках (про опорядження
вишитих робіт дбає чо�
ловік – Михайло Петро�
вич). Над деякими госпо�
диня цієї привітної квар�
тири на вулиці Яноша Не�
децеї трудиться по кілька
місяців, ретельно, терп�
ляче, нитка до нитки, ви�
будовує канву майбутнь�
ого композиційного зоб�
раження. Особливо вра�
жаючими є  її картини при�
роди, ікони, де викорис�
тано нитки  30 – 40 і
більше різнокольорових
гам і відтінків. Приваблю�
ють майстриню і дитяча і
релігійна тематика, рос�
линний і тваринний світи,
казкові герої. Кожна з го�
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тових робіт, без пере�
більшення – маленький
шедевр і своєрідне вікон�
це у внутрішній світ тала�
новитої, самобутньої
майстрині  Лідії Костур. У
її вишивках світ завжди
радісний, світлий,
відсутній навіть натяк на
похмурі тони смутку, роз�
луки… В роботах майст�
рині  всіма барвами вес�
ни, літа, осені, зими стру�
менять кольори само�
ствердження краси, гар�
монії і любові.

   Заглянувши у про�
світлене віконце робіт
Лідії Григорівни, побачиш
диво�казку витвору її не�
втомних рук. Цінність  де�
сятків її робіт подвійна: це
унікальні роботи і відрод�
жені  шедеври неповтор�
ної майстерності народ�
ної вишивки не тільки За�
карпаття, а й багатьох ку�
точків України. Вишиті
нею   голкою і нитками
витвори викликають не�
підробне захоплення і …
духовне піднесення. Бо
безпосереднє знайом�
ство з її чарівним мистец�
твом є й справді неза�
бутнім явищем. Для всіх
робіт Лідії Костур, не див�
лячись на те, що вона не
професійна вишивальни�
ця, характерна висока
культура вишивання. Тут
кожна робота неповтор�
на.

–Висловити в  роботах
своє власне «я» важко:
рамки техніки, як і кольо�
рова гама,  обмежені в
розмірах, – розповідає
Лідія Григорівна, – А ось
характер прагну зберег�
ти. Кожна нова робота так
захоплює, що часто ескі�
зи мені з’являються уві
сні, постають в моїй уяві,
як узори мозаїки. Надихає
на творчість прочитана
книга, але найчастіше
приходить бачення гото�
вої роботи від власного
прозріння, досвіду,  підка�
заного пам’яттю…

У творчому доробку Лідії
Костур багато ікон. При�
міром,  у гостинній, поряд
з фортепіано, на якому
вона музицирує, цілий іко�
ностас: Господь наш  Ісус
Христос,  більше десятка
робіт Його Пречистої Ма�

тері – Діви Марії, святі
Кирило і Мефодій, улюб�
ленець  дітвори  – святий
Миколай�чудотворець,
праведники Божі… До
речі, вишивання ікон –
історична традиція у
нашій державі. Для храмів
і нових церков найталано�
витіші, найкращі майст�
рині вишивають, окрім
ікон, ризи, хоругви, обру�
си… Кажуть, щоб вигото�
вити ці унікальні речі, чи
вишити ікону, недостат�
ньо вмінь і навіть таланту.
До роботи над ними при�
ступають, як і до печення
хліба, з щирою молитвою,
чистими помислами і Бо�
жим благословенням…

–Пам’ятаю,  як з трепе�
том у душі приступала
після молитви до виши�
вання першої ікони  Бого�
матері. І я відчула душею,
що ніби Господь дав мені
в цій благородній справі
прихисток у світі прекрас�
ного, – зізнається Лідія
Григорівна, – і дав успіх в
образах, кольорах, прилу�
чивши мене до цього
відповідального й склад�
ного мистецтва. Як тільки
випадає вільна хвилина,
беру в руки голку й нитку,
та й «пишу» по полотні,
забувши про все на світі…

   Вишивання Лідія Гри�
горівна почала ще змал�
ку. Спочатку уважно
слідкувала як робила це її
мама, вчителька. Трапля�
лося це тоді, коли мами

не було вдома,
ось тоді Ліда й
бралася «допо�
могти» неньці.
Та одразу бачи�
ла, що донька
« в и ш и в а л а » ,
але не картала
за зіпсоване.
Натомість да�
вала малій по�
лотно для сер�
ветки, підказу�
вала якийсь не�
с к л а д н и й
узор… Ці перші
дитячі серветки
Лідія Григорівна
бережливо збе�
рігає  і по сьо�
годні.  І  скільки
себе пам’ятає
Лідія Костур,
стільки й виши�

ває, хоч для улюбленого
заняття завжди бракує
часу. Полюбляє вишивати
хрестиком і гладдю, за�
любки застосовує
лічильні шви й шви по
вільному контуру, тобто
по попередньо нанесено�
му на тканину рисунку,
занизуванні, набиранні…

–Помітила, – зізнаєть�
ся Лідія Григорівна, – що
якою би я не була втом�
леною, але коли вишиваю
ікону, відчуваю силу і вод�
ночас спокій. Взявши в
руку голку й затягнувши в
неї кольорову нитку, я
відчуваю приплив
енергії… Не випадково в
народі кажуть: хто довго
вишиває, той старості не
помічає, хвороб не має і
молодо виглядає…

Вона –  за фахом лікар�
ка і вважає, що вишиван�
ня заспокоює, лікує люди�
ну. А ще розвиває пізнан�
ня. У  неї кожна квіточка
по�своєму красива. При�
міром, вишиває троянду,
мальву, піонію, гвоздику,
то й прагне якомога
більше пізнати  це чудо
природи, її корисні  влас�
тивості. Так мимовільно
стала знавцем народної
медицини – фітотерапії.
Збори трав, настоянки з
додаванням продуктів
бджільництва,  запропо�
новані Лідією Григорів�
ною,  допомогли від «впер�
тих» хвороб не одному
десяткові її пацієнтів.

Зі слів Л.Г.Костур на�
родна вишивка – то цілий
світ уставлених  уявлень і
звичаїв, де кожна рисоч�
ка, крапочка, квадратик,
переплетіння ліній, сусі�
дство квітів чи тварин, ли�
сточків в узорі – це певний
символ добра, щастя, ра�
дості… Бо й сама вона
випромінює на оточуючих
сповнену великої приязні
ауру. Вона всебічно захоп�
лена жінка. У її домі завж�
ди зразковий порядок,
страви готує такі смачні,
що пальчики оближеш,
вишивки чарують своєю
досконалістю, і треба
дуже довго шукати в гото�
вому творі її зашифрова�
ний підпис –  «Л.К.» і дату
завершення роботи.

   Світлосяйною назва�
ла її моя колегиня по ре�
дакції О.С. Чеховська. Ще
й висловила здогад, що,
вочевидь, Лідія Григорів�
на має якусь магічну
здатність по�доброму
впливати на людей, бо при
спілкуванні з нею якесь
невидиме світло пере�
хлюпується з її очей в інші
душі. І той, до кого загля�
нув промінець її погляду
хоче стати кращим, чист�
ішим, праведнішим, ви�
могливішим  передусім до
самого себе… А ще вона
надзвичайно чутлива до
своїх друзів, завжди без�
корисливо готова допо�
могти…

Сьогодні Лідія Григорі�
вна не може назвати точ�
ну цифру вишитих картин,
рушників, скатертин,
серветок. Бо готові виро�
би дарує друзям,  роздає
родичам, дітям, онукам. А
ті особливо вдячні матері,
бабусі за подарунок. А ще
своє вміння майстриня
вдячно передає усім ба�
жаючим навчитися твори�
ти красу  голкою з нит�
кою. І йдуть до неї, щоб по�
бачити, поспілкуватися з
рукотворною красою, яка
викликає непідкупне за�
хоплення й духовне підне�
сення…

Опанувала Л.Г.Костур і
мистецтвом бісероплеті�
ння. Воно не сучасний ви�
нахід, бо ще було відоме в
Древньому Єгипті, Індії,
Південній Америці… Ще

тоді храмові маги, волхви,
віщуни використовували
вироби з бісеру (скляних
кульок, намистинок), най�
частіше амулети, як  обо�
в’язковий атрибут свя�
щенної діяльності. Ось і
творять сьогоднішні май�
стри бісероплетіння
справжні шедеври з виго�
товлених у Китаї не�
скінченної кольорової
гами різноманітних за
розміром  бісеринок. І в
кожного, хоч і працювати�
муть над якоюсь однією
іконою чи картиною, вий�
де витвір свій, несхожий
на інші. Бо різниця здобу�
вається світоглядом май�
стра, настроєм, емоція�
ми, які нуртують у його
душі під час роботи.

Вишиті Лідією Костур
бісером картини й ікони
красиві, очей не відве�
деш, бо ж у них вкладено
часточку її душі. Гаптува�
ти бісером вимагає
більше часу. Та, як розпо�
відає майстриня, уклада�
ючи  бісеринку до бісерин�
ки  рядок за рядком і часу
не помічаєш. Схаменеш�
ся, глянеш на годинник,  а
вже – далеко за північ. І не
ремствуєш, бо робота ця
в наснагу.

І про голки, нитки може
розповідати привітна гос�
подиня годинами. Вияв�
ляється, не кожна голка
годиться для вишивання.
А коли здружишся зі
«справжньою» голкою, то
вона служить тобі до по�
вної зношеності. І відтак
підбираєш нову, «зви�
каєш» до неї.

Ні, нелегка то справа
художня вишивка. І Лідія
Григорівна не просто ви�
шивальниця, а художни�
ця, яка вболіває душею за
подальший  розвиток цьо�
го виду мистецтва. Тож усі
її роботи яскраво засвід�
чують глибоке пізнання
нею художніх традицій на�
шого народу у його роз�
маїтті, досконалому во�
лодінні різними техніками
вишивання. А тому робо�
ти Л.Г.Костур хвилюють і
радують людей, чарують і
полонять.

Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної Спілки
журналістів України

Ç ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ! ÙÀÑËÈÂÎ¯  ÂÀÌ  ÄÎË²!
×àð³âíó, ä³ëîâó, ãàðíó, ïðèÿçíó, ³íòåë³-

ãåíòíó, æèòòºðàä³ñíó æ³íêó, âèñîêîïðîôåñ-
³éíîãî ë³êàðÿ-ïåä³àòðà Îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿
ë³êàðí³

Ñâ³òëàíó  Áîðèñ³âíó
 ÑÀÌ×ÓÊ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Ïîëóäíåì â³êó. Â³òà-
þ÷è íàøó çîëîòó þâ³ëÿðêó áàæàºìî ¿é ëþ-
áîâ³ òà ðîäèííîãî òåïëà, ùîá äîëÿ ùåäðî-
äàéíîþ äî íå¿ áóëà, ùîá òåïëèõ âåñåí ñî-
íÿ÷íå ïðîì³ííÿ â äóø³ þâ³ëÿðêè
áóäèëî í³æí³ ïî÷óòòÿ. Ùîá äîâ-
ãî-äîâãî, àæ äî ñòîð³÷÷ÿ,  íå
òîðêàëàñÿ  ñêðîíü çèìè ïîðî-
øà, ùîá Òè ïðîéøëà ÷åðåç óñå
æèòòÿ òàê ÿê º, – ïðèâ³òíà ³
õîðîøà. Ùàñòÿ Òîá³, ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, íàòõíåííÿ òà çàâçÿ-
òî¿ âäà÷³, ëþáîâ³ ð³äíèõ òà áëèçü-
êèõ!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå –  áðàò Þð³é
ç äðóæèíîþ Âåðîíîþ

 ÑËÀÂÍ² ²ÌÅÍÀ

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
 Ìóêà÷³âñüêà ðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè ùèðî â³òàº ç þâ³ëåéíèì äíåì

íàðîäæåííÿ ãîëîâó âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñ. ×îìîíèí –
ªëèçàâåòó ²âàí³âíó ×ÀÊÀÍÜ,

 ÿêèé âîíà áóäå â³äçíà÷àòè 6 êâ³òíÿ 2014 ðîêó.
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Ñâîþ òðóäîâó á³îãðàô³þ Âè ïî÷àëè ïèñàòè ç 1968 ðîêó ï³ñëÿ çàê-

³í÷åííÿ Âèíîãðàä³âñüêîãî ìåäó÷èëèùà ³ áóëè íàïðàâëåí³ ïðàöþâàòè
ôåëüäøåðîì ó ñâîº ð³äíå ñåëî. Îñü óæå 46 ðîê³â Âè – íåçì³ííèé
àìáóëàòîðíèé ôåëüäøåð, ç ïîâàãîþ ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ñòàâèòåñÿ äî
äîðó÷åíî¿ ä³ëÿíêè ðîáîòè, ìàºòå âèùó êàòåãîð³þ ïî ñïå-
ö³àëüíîñò³. Îäíîñåëü÷àíè çàäîâîëåí³ Âàøîþ ùîäåííîþ òðó-
äîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Êîðèñòóºòåñÿ çàñëóæåíèì àâòîðèòå-
òîì ñåðåä æèòåë³â ñåëà, ³ ÿê íàñë³äîê, Âàñ îáðàíî ãîëî-
âîþ âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.

Áàæàºìî, ùîá ùàñòÿ ³ äîëÿ âñì³õàëèñÿ Âàì, õàé áóäå
çäîðîâ’ÿ áàãàòî. Ç ðîñè ³ âîäè õàé âåäåòüñÿ Âàì âñå,
õàé ïîâíèòüñÿ ðàä³ñòþ õàòà. Â ðîáîò³ õàé áóäå óäà÷à ³
äðóç³ õàé ä³ì íå ìèíàþòü. Áóäüòå çàâæäè æèòòºðàä³ñíîþ,
ïðàöüîâèòîþ, ñïîâíåíîþ îïòèì³çìó ³ âåëèêèõ íàä³é íà êðà-
ùå ìàáóòíº.

Ùèðî çè÷àòü Âàì ². ÊÀ×ÓÐ,
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè âåòåðàí³â,

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

    Ï³ñëÿçàâòðà  äî ãàðíî¿, ìèëî¿, ÷àð-
³âíî¿ æ³íêè, òàëàíîâèòîãî ãîëîâíîãî

áóõãàëòåðà Ìóêà÷³âñüêî¿ ô³ë³¿ ÀÒ
«Îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè»

Ãàëèíè Äìèòð³âíè
ÃÎÐÁÅÍÊÎ

ç ïåðøèìè âåñíÿíèìè ïðî-
ì³í÷èêàìè ñîíöÿ çàâ³òàº þâ³ëåé-

íèé Äåíü íàðîäæåííÿ. Áàæàºìî,
ùîá Âàøå æèòòÿ çàâæäè áóëî îñÿÿíå

ëþáîâ’þ, ùàñòÿì, í³æíèì êîõàííÿì, íàòõíåí-
íÿì, äîñòàòêàìè ³ âïåâíåí³ñòþ â ïðèéäåøí³
äí³. ² íàäàë³ çàëèøàéòåñÿ òàêîþ åíåðã³é-
íîþ, ùåäðîþ íà äîáðî, ëþäÿíîþ ³ ìóä-
ðîþ æ³íêîþ. Õàé Âàøà íåñê³í÷åííà äîá-
ðîòà íå çíàº âòîìè, êðàñà äóø³ áóäå íå-
ï³äâëàäíà ðîêàì. Ïðîôåñ³éíèõ Âàì
óñï³õ³â, âèñîêèõ äîñÿãíåíü, çä³éñíåííÿ
óñ³õ çàïîâ³òíèõ ìð³é.

     Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ô³ë³¿ ÀÒ «Îùàäíèé áàíê  Óêðà¿íè», ð³äí³, äðóç³…
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Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ â ðàìêàõ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó «Ïèòíà âîäà Óêðà¿íè»
íà 2006-2020 ðîêè”, òà “Ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ
ïèòíîþ âîäîþ Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó íà ïåð³îä 2006-
2020 ðîêè “ ðåàë³çóº çàõîäè âèêîíàííÿ äàíî¿ ïðî-
ãðàìè ïî îá’ºêòó “Áóä³âíèöòâî âîäîïðîâîäó â ñ.
Ï³ñòðÿëîâî, Ìóêà÷³âñüêîãî ð-íó”.

²íâåñòîð (çàìîâíèê) Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà äåð-
æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Ïîøòîâà ³ åëåêòðîííà àäðåñè: Çàêàðïàòñüêà
îáëàñòü, ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Ãîðüêîãî, 21.

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â (òðàñ) áó-
ä³âíèöòâà (âàð³àíòè): Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü, Ìó-
êà÷³âñüêèé ðàéîí, ñ. Ï³ñòðÿëîâî.

Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá’ºêòà): òðàíñ-
ïîðòóâàííÿ âîäè äî ñïîæèâà÷³â âîäîïðîâ³äíîþ ìå-
ðåæåþ. Íå íàëåæèòü äî îá’ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü
ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó.

Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³: òðàíñïîðòóâàííÿ
âîäè äî ñïîæèâà÷³â âîäîïðîâ³äíîþ ìåðåæåþ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî ñë³äóþ÷èõ
ñïîðóä:

âñòàíîâëåííÿ äâîõ ðåãóëþþ÷èõ ðåçåðâóàð³â ³ç
ï³äêëþ÷åííÿì ¿õ äî çàïðîåêòîâàíèõ âîäîâîä³â ³ âî-
äîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ îð³ºíòîâíîþ äîâæèíîþ 2,283 êì.

Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³: ð³øåííÿ ïðîåêòó «Áóä³âíèöòâî
âîäîïðîâîäó â ñ. Ï³ñòðÿëîâî, Ìóêà÷³âñüêîãî ð-íó»,
íàïðàâëåí³ íà áåçïåðåá³éíå ïîñòà÷àííÿ ÿê³ñíî¿ ïèò-
íî¿ âîäè, ùî ïîêðàùèòü ñîö³àëüíèé ñòàí.

Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ ³ åêñ-
ïëóàòàö³¿:

çåìåëüíèõ: òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ âèçíà÷à-
þòüñÿ ìåæàìè ä³ëÿíêè áóä³âíèöòâà âîäîïðîâîäó â
ñ. Ï³ñòðÿëîâî. Çàãàëüíà äîâæèíà òðàñè íîâîãî âî-
äîïðîâîäó ñêëàäå 2283 ì.

ñèðîâèííèõ: îñíîâíèé ïîñòà÷àëüíèê ñèðîâèíè:
ÎÎÎ «Òåðìîòðàíñ»

åíåðãåòè÷íèõ: â³ä ³ñíóþ÷èõ äæåðåë, ÿê³ çíàõî-
äÿòüñÿ ïî òðàñ³ áóä³âíèöòâà âîäîïðîâîäó.

âîäíèõ: äëÿ âèðîáíè÷èõ ³ ïîáóòîâèõ ïîòðåá ðî-
á³òíèêè çàáåçïå÷óþòüñÿ ç ä³þ÷èõ êîëîäÿç³â. Äîáî-
âà âèòðàòà âîäè ñêëàäàº 0,4 ì êóá.

òðóäîâèõ: êâàë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë òà áóä³âåëü-
íèêè, ÿê³ ïðîéøëè ³íñòðóêòàæ ïî òåõí³ö³ áåçïåêè.

Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³
é åêñïëóàòàö³¿): ïðè áóä³âíèöòâ³ âèêîðèñòîâóâà-
òèìåòüñÿ òðàíñïîðò ï³äðÿäíèõ îðãàí³çàö³é.

Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè: çã³äíî íîðìàòèâíèõ äî-
êóìåíò³â.

Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³
çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè: íå ïîòð³áíà.

Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè
ðåêîíñòðóêö³¿ é åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº
ñåðåäîâèùå:

êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: âïðîâàäæåííÿ ð³øåíü
ïðîåêòó íå ïðè÷èíèòü áóäü ÿêîãî çíà÷íîãî äîäàò-
êîâîãî âèä³ëåííÿ òåïëà, âîëîãè, ïàðíèêîâèõ ãàç³â òà
³íøèõ ðå÷îâèí, âèêèäè ÿêèõ ìîæóòü çä³éñíèòè âïëèâ
íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò ó ì³ñöåâîñò³, ùî ïðèëÿãàº
äî ä³ëÿíêè áóä³âíèöòâà;

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ ùîäî “Áóä³âíèöòâà âîäîïðîâîäó

â ñ. Ï³ñòðÿëîâî, Ìóêà÷³âñüêîãî ð-íó”
ïîâ³òðÿíå: âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³äïî-

â³äàþòü ã³ã³ºí³÷íèì íîðìàòèâàì, ïåðåâèùåíü ÃÄÊ
äëÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íåìàº;

âîäíå: çàïðîïîíîâàí³ ïðîåêòíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çà-
õîäè íå ïðèçâåäóòü äî çàáðóäíåííÿ àáî âèñíàæåí-
íÿ ïîâåðõíåâèõ òà ï³äçåìíèõ âîä, òàêèì ÷èíîì,
äîäàòêîâîãî âïëèâó íà âîäíå ñåðåäîâèùå ïðîåêòî-
âàíèé îá’ºêò íå çä³éñíþº;

ãðóíò: íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ́ ðóíòè åêñïëóàòà-
ö³ÿ òà áóä³âíèöòâî âîäîãîíó íå çàâäàñòü çà óìîâè
äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ òà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ
íîðì íà äàí³é ä³ëÿíö³ òðàñè;

ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³
îá’ºêòè: ïðîöåñ ïåðåäà÷³ òà ðîçïîä³ëåííÿ âîäè º
áåçâ³äõîäíèì òà íåãàòèâíî íå âïëèâàº íà ðîñëèí-
íèé òà òâàðèííèé ñâ³òè;

íàâêîëèøíº       ñîö³àëüíå       ñåðåäîâèùå
(íàñåëåííÿ):

åêñïëóàòàö³ÿ ìåðåæ çîâí³øíüîãî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ íå ïðèçâåäå äî ïîã³ðøåííÿ ñàí³òàðíîãî ñòàíó íà
äàí³é òåðèòîð³¿, òîìó ùî ïîíàäíîðìîâå çàáðóäíåí-
íÿ ïîâ³òðÿíîãî ñåðåäîâèùà, ́ ðóíò³â òà ́ ðóíòîâèõ
âîä íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ. Âîäîïðîâ³ä íàâïàêè ïîêðà-
ùóº ñîö³àëüíèé ñòàí, ó çâ’ÿçêó ³ç çàáåçïå÷åííÿì áåç-
ïåðåá³éíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ æèòåë³â ñåëà;

íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: îö³í-
êà âïëèâó çàïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà íàâêîëèøíº
òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå äîâîäèòü, ùî îá’ºêò íå
çä³éñíþº íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ïðîìèñëîâ³,
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³, æèòëîâî-öèâ³ëüí³ îá’ºêòè,
íàçåìí³ ³ ï³äçåìí³ ñïîðóäè, çîíè ðåêðåàö³¿, êóëüòóðí³
ëàíäøàôòè òà ³íøå.

Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïî-
âòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîä-
æåííÿ àáî áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ: áóä³âåëü-
íå ñì³òòÿ, ÿêå áóäå óòâîðþâàòèñÿ âèâîçÿòüñÿ äëÿ
ïîäàëüøîãî ðîçì³ùåííÿ íà ñì³òòºçâàëèùå òà ïå-
ðåäà÷³ ñïåö³àë³çîâàíèì ë³öåíç³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

Áóä³âíèöòâî âîäîïðîâîäó â ñ. Ï³ñòðÿëîâî, Ìóêà-
÷³âñüêîãî ð-íó áóäå ïðîâîäèòèñü çã³äíî ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà òåõíîëîã³÷íèõ êàðò
ë³öåíçîâàíîþ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ.

Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ â ïåð³îä áóä³âíèöòâà
áóäå çä³éñíþâàòèñü ãåíï³äðÿäíîþ áóä³âåëüíîþ
îðãàí³çàö³ºþ.

Ðîçòàøóâàííÿ, áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ âîäî-
ïðîâîäó íå ñòâîðèòü ïîã³ðøåííÿ óìîâ ïîáóòó òà
ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ.

Íà ïðîìèñëîâ³ òà æèòëîâî-öèâ³ëüí³, íàçåìí³ ³
ï³äçåìí³ ñïîðóäè, ñîö³àëüíó îðãàí³çàö³þ òåðèòîð³¿,
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè òà ³íø³ åëåìåíòè òåõíîãåí-
íîãî ñåðåäîâèùà çàïðîåêòîâàíèé îá’ºêò íå âïëè-
âàº òàê, ÿê íå çíàõîäèòüñÿ ó çîí³ âïëèâó íà äàí³
îá’ºêòè.

Ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà íàâêîëî îá’ºêòó
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (â ïðîöåñ³ ìîíòàæó òà åêñï-
ëóàòàö³¿) ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàº ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì
âèìîãàì. Âïëèâ íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò, àòìîñ-
ôåðíå ïîâ³òðÿ, âîäíå ñåðåäîâèùå, ãðóíòè â ìåæàõ
íîðìàòèâíîãî. Ðîñëèííèé òà òâàðèííèé ñâ³ò, ïðèðî-
äîîõîðîíí³ îá’ºêòè - â³äñóòí³, ñîö³àëüíå òà òåõíî-
ãåííå ñåðåäîâèùà -ïîçèòèâíèé.

Çàóâàæåííÿ òà ïîáàæàííÿ ïðîñèìî íàïðàâëÿòè çà àäðåñîþ:
Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü, ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Ãîðüêîãî, 21, òåëåôîí: (03131)

5-50-58. Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Ðîçðîáíèê ÎÂÍÑ - ÔÎÏ Ñåíåâè÷ Á.Ñ. (066-53-12-313).

ÇÓÑÒÐ²× Ç ÏÎÅÇ²ªÞ

Â²Ä ÄÓØ² Â²ÒÀªÌÎ!

За запрошенням бібліотекаря Голомб В.М. у ДПТНЗ «Му�
качівський професійний аграрний ліцей ім. М. Данканича»
завітала прекрасна жінка, творча людина, поетеса Тетяна
Стефанівна Рибар.

Зустріч з письменницею було організовано під час про�
ведення у ліцеї Тижня методичної комісії класних керівників,
викладачів фізичного виховання,  керівників гуртків, вихо�
вателів гуртожитку та бібліотекаря.

Чудова поезія прозвучала у стінах читального залу бібліо�
теки 21 березня 2014 року. Всі присутні у залі учні, класні
керівники, вчителі, майстри виробничого навчання, психо�
лог та інші запрошені ознайомилися з чудовими збірками
творів Тетяни Рибар, такими як «Знеболення снігами», «Мідні
груші», «Дзигар».

Авторка розповіла про себе, свою творчість, учні та всі
присутні у залі із задоволенням ознайомилися у процесі
спілкування з цією чарівною жінкою, про що вона пише, чим
живе її душа.

У своїх творах авторка поезій віддзеркалює «світ наяв�
ний і світ уявний», чи не в кожному творі простежується
«правдивий ліризм, широчінь образів».

Вірші Тетяни Рибар виховують  людину, допомагають іти
з вірою по життю, не впасти у непростий час, не втратити
віру у себе, в добро, яке завжди має перемагати зло.

 Л. САВЧИН, психолог Мукачівського профес�
ійного аграрного ліцею ім. М. Данканича

ÙÀÑËÈÂÎ¯  ÂÀÌ  ÄÎË²!
   Íàäçâè÷àéíî òàëàíîâèòó, ÿñê-

ðàâó, òâîð÷ó, ä³ëîâó, ñó÷àñíó, äîá-
ðîçè÷ëèâó íàðîäíó àðòèñòêó Óê-
ðà¿íè, Ïî÷åñíó ãðîìàäÿíêó Ìóêà-
÷åâà

Ë³ä³þ Âîëîäèìèð³âíó
ÏÈÐÎÃÎÂÓ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íà-
ðîäæåííÿ. Ïîðÿä ç Âàìè, äîðîãà

³ìåíèííèöå, âñ³ ìè ñòàºìî êðàùèìè, ÷åñí³øèìè, ïî-
ðÿäî÷í³øèìè. Ñïàñèá³ Âàì çà äîáðîòó, â³äâåðò³ñòü,
÷óéí³ñòü, çà ñòâîðåííÿ íåïîâòîðíèõ ñöåí³÷íèõ îá-
ðàç³â, ÿê³ âèõîâóþòü êðàù³ ëþäñüê³ íà÷àëà.
Ìè Âàì áàæàºìî ðîê³â ³ äí³â áåç ë³êó,
ùîá ùàñòÿì ïîâíèëàñü æèòòºâà êîæ-
íà ìèòü, íà ðàä³ñòü íàì óñ³ì, õòî ëþ-
áèòü Âàñ îäâ³êó, é ëþáèòèìå äîïîêè
áóäå æèòü. Çè÷èìî ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ,
óñï³õ³â, íàòõíåííÿ â òâîð÷³é ðîáîò³. ²
íåõàé çä³éñíÿòüñÿ óñ³ Âàø³ íàéçà-
ïîâ³òí³ø³ ìð³¿ òà ñïîä³âàííÿ.

Â³ä ³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà –
 ªâãåí ÔÅÄ²Â, ãîëîâà ðàäè Ïî÷åñíèõ

 ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

Ùèðó äîáðîçè÷ëèâó, ùèðîñåð-
äíó ìåäè÷íó ïðàö³âíèöþ Ìóêà÷-
³âñüêî¿ ÖÐË, ñïðàâæíþ óêðà¿íêó,
çàñëóæåíó ïðàö³âíèöþ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Ïî÷åñíó ãðîìà-
äÿíêó Ìóêà÷åâà

ªâãåí³þ Ìèõàéë³âíó
ÄÅÐÊÀ×

â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ. Íåõàé
âåñíà, ùî íàñòàëà, áóäå çàâæäè ç Âàìè ³
ñòàíå çàïîðóêîþ ùàñòÿ, íàáóòèé äîñâ³ä
ìíîæèòü ñèëè é óñï³õè. Áàæàºìî Âàì
íîâèõ çâåðøåíü, îïòèì³çìó, çäîðîâ’ÿ òà
äîáðà íà äîâã³, ìèðí³, ÷óäîâ³ ðîêè!

Â³ä ³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí
Ìóêà÷åâà – ªâãåí ÔÅÄ²Â, ãîëîâà
ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà



1.Денищук Ольга Олександрівна – 1922 р.н.
2.Кушнір  Іван Іванович – 1949 р.н.
3.Мадуда Петро Іржійович – 1931 р.н.
4.Совік Юхим Тимофійович – 1917 р.н.
5.Кіраль Юлія Миколаївна – 1933 р.н.
6.Орсаг  Іван Михайлович – 1951 р.н.
7.Токар Юлія Яківна – 1946 р.н.
8.Сірмай Крістіна Едуардівна – 2013р.н.
9.Гафинець Іван Васильович – 1952 р.н.
10.Кіш Марія Іванівна – 1954 р.н.
11.Алексей Йосип Йосипович – 1940 р.н.
12.Сабов Емма Павлівна – 1934 р.н.
13.Кобаль Габрієл Людвигович – 1938 р.н.
14.Гарапко Іван Васильович – 1930 р.н.
15.Каменська Отілія Йосипівна – 1936 р.н.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

Минуло вже 132 роки відколи 24
березня 1882 року німецький мікро�
біолог Роберт Кох відкрив збудника
туберкульозу, якого назвали палич�
кою Коха.По теперішній час цей
день відмічають під егідою ООН як
всесвітній день боротьби з тубер�
кульозом.      В Україні з 1995 року
оголошена епідемія туберкульозу,�
щороку на туберкульоз захворюють
майже 40 тис. українців, з них на
“відкриту “ форму туберкульозу
близько 30%, помирає щорічно по�
над 10 тис.чоловік.

Епідеміологічна ситуація по зах�
ворюваності туберкульозом в ціло�
му по м.Мукачево є напруженою.
Захворювання на туберкульоз у
2013році у порівнянні з 2012 роком
виросла на 16,3%( з 43�х випадків
у2012р. до 50�ти у 2013р.) зареєст�
ровано 1 випадок захворювання у
дітей до 14 років та 2 випадки се�
ред підлітків, реєструються високі
відсотки деструктивних форм ту�
беркульозу серед вперше виявле�
них хворих на туберкульоз органів
дихання.

Туберкульоз – це небезпечне хро�
нічне інфекційне захворювання,
викликане мікобактеріями туберку�
льозу і характеризується переваж�
ним ураженням легень, але можли�
ве ураження і всіх інших органів
людини. Хвороба неліквідована в
жодній країні світу. Збудник тубер�
кульозу надзвичайно стійкий у зов�
нішньому середовищі. Так, в при�
міщеннях у висохшому мокротинні
мікобактерії зберігають життєз�
датність від 2 до 10 місяців, у про�
точній чистій воді – більше року, у
вуличному бруді – до 4�х місяців, в
маслі на холоді – 10 міс, в сирі �
260 днів і т.д.

Основне джерело захворювання
� хворий бактеріовиділювач. Міко�
бактерії з організму хворого можуть
виділятися з харкотинням, повітрям
при диханні, сечею, калом, слиною,
спермою, сльозами, з виразок.
Особливо небезпечним для оточу�
ючих є недолікований хворий, який
кашляє. Відомо, що хворий з актив�
ною відкритою формою туберкуль�
озу виділяє у зовнішнє середовище
від 20 млн. до 6 млрд. мікобактерій
туберкульозу.

У великої рогатої худоби туберку�
льозом уражаються легені, печінка,
кишки, сечостатеві органи, кістки,
мозок, вим’я. Тварини виділяють
збудника із харкотинням, слиною,
фекаліями, сечею, заражаючи па�
совища, приміщення де їх утриму�
ють.

Найчастіше зараження туберку�
льозом відбувається повітряно�
крапельним, повітряно�пиловим,
рідше харчовим, контактно�побуто�
вим шляхом. Зараження може
відбуватися під час безпосереднь�
ого контакту з хворим (під час по�
цілунків) і опосередковано (через

ЗУПИНЕМО
ТУБЕРКУЛЬОЗ РАЗОМ !

забруднені предмети вжитку � кни�
ги, рушники, посуд), через продук�
ти харчування, особливо молочні �
в результаті використання молока
від хворих корів (при покупці моло�
ка на стихійних ринках і вживанні в
не кип’яченому виді), а також виго�
товлених із нього масла, сиру,
вершків та ін. Зараження через м’я�
со хворих тварин зустрічається
рідко, оскільки його вживають після
термічної обробки.

Основне в запобіганні масового
розповсюдження туберкульозу є
своєчасне виявлення та ізоляція
хворих. З метою раннього виявлен�
ня хворих проводиться рентгенф�
люорографічне обстеження насе�
лення і постановка внутрішкірної
алергічної проби Манту дітям і
підліткам від 4�х до 14�ти років.
Процент охоплення туберкупіноді�
агностикою дітей та підлітків по
місту складає у 2013 році 89,4% .

Треба пам'ятати, що у разі відмо�
ви від туберкулінових проб у дитини
неможливо своєчасно виявити пер�
винне інфікування, направити її на
рентген обстеження, провести
профілактичне лікування. Немож�
ливим стає виявлення неускладне�
них форм туберкульозу на ранній
стадії розвитку.

В системі профілактичних заходів
важливе місце займає активна іму�
нізація як новонароджених дітей,
так і дітей у 7 років вакциною БЦЖ.

Як вберегтись від туберкульозу:
1.  Якщо Ви більше 2 тижнів почу�

ваєтеся погано, Вас турбує ка�
шель, маєте знижений апетит,
підвищену температуру, пітливість,
особливо вночі, задуху, кровохар�
кання НЕГАЙНО зверніться до ліка�
ря.

2.  Чим раніше виявлений хворий
на туберкульоз, тим більше шансів
у хворого на повне вилікування.

3.  Своєчасно виявлений хворий,
що отримує повноцінне лікування,
через 6�8 тижнів не  є  джерелом
інфекції.   Вчасно  розпочате  ліку�
вання  є  запорукою   повного вилі�
кування. Категорично забороняєть�
ся переривати лікування!

4.  При порушенні режиму ліку�
вання хвороба переходить у хроні�
чну форму, яку вилікувати дуже важ�
ко.

5.  Навіть коли людина почуває
себе добре, варто один раз на два
роки пройти флюорографічне об�
стеження.

6.  Один раз на рік флюорографі�
чно обстежуються  особи з  декре�
тованої групи населення та так зва�
ної "групи ризику" щодо захворю�
вання на туберкульоз (хворі на  часті
пневмонії,   цукровий  діабет,   осо�
би  які  перебувають   під  медичним
наглядом в психоневрологічних та
наркологічних закладах, контактні
з хворими на туберкульоз, породілі,
ВІЛ�інфіковані та інші).

7.  Щоб  не  захворіти  на  туберку�
льоз  в  умовах  епідемії  необхідно
повноцінно харчуватись, не мати
шкідливих звичок, займатись
спортом і загартовуватись, прово�
дити більше часу на свіжому повітрі,
утримувати квартиру в чистоті, ча�
стіше її провітрювати, уникати  кон�
такту з хворою людиною та твари�
ною,  суворо дотримуватись правил
особистої гігієни.

8.  Всім  дітям  від  4�х  до   14
років  з  метою  раннього  виявлен�
ня  туберкульозу проводити тубер�
кулінодіагностику та щеплення вак�
циною БЦЖ.

9.  Уникайте   покупок   продуктів
тваринництва,   які   не   пройшли
ветеринарного обстеження   (особ�
ливо   на   стихійних   ринках).   Су�
воро   дотримуйтесь   правил осо�
бистої гігієни при використанні мо�
лока і м'яса, надійно піддавайте їх
термічній обробці.   Не   купляйте
молочні   продукти   фасовані   у
нестерильний,   раніше вживаний
пластиковий посуд.

ЯКЩО ХВОРИЙ ВДОМА
1.  Хворий на туберкульоз стає

джерелом захворювання своїх
рідних, особливо дітей.

2.  Негайно госпіталізувати хво�
рого з відкритою формою туберку�
льозу.

3.  Особам, що проживають ра�
зом з хворим, негайно звернутись
до лікаря.

4.  Якщо хворий не госпіталізова�
ний:

�    Виділити при можливості для
нього окрему кімнату або окремий
куток і відгородити ширмою;

�    обов'язково ізолювати дітей
від хворого;

�    хворому обов'язково виділити:
окреме ліжко, постіль, білизну, по�
суд, засоби особистої гігієни, які
після забруднення знезаражують, а
постільну і натільну білизни та
верхній одяг прасують;

�    хворий вдома повинен мати дві
індивідуальні плювальниці;

�    хворий туберкульозом під час
кашлю повинен прикривати рот і ніс
серветкою, що   значно   зменшить
кількість   інфекційних   краплин,   які
потрапляють  у повітр'я.

5. Особливу увагу звертайте на
дотримання хворим правил особи�
стої гігієни.

Не займайтесь самолікуванням!
Жодні відомі народні засоби не

можуть вилікувати туберкульоз. Їх
можна використовувати як допов�
нення до основного лікування після
консультації з лікарем.

Д. МУХІНА, лікарJфтизіатр
тубдиспансера міськполіклініки,

П.РАКОВЦІ, лікарJепідеміолог
міськрайонної філії

ДУ “Закарпатський обласний
Лабораторний центр

Держсанепідемслужби України”.

Конкурсанти грали на сцені ДШМ №1,виконували про�
граму з чотирьох творів, змагаючись у двох категоріях: 7�8
років та 9�10 років.

Призові місця у молодшій категорії: Жарад Анна (викла�
дач Наталія Геревич), Чепак Владислава (викл. Каріна Гон�
чарова), Боднарук Катерина (викл. Ілдіка Микуланинець),
які поділили друге місце та Казеллі Алессандра ( викл. Вікто�
рія Князєва)�третє місце. Юні конкурсантки показали гра�
мотну гру і хорошу сценічну витримку.

Гран�прі конкурсу отримала Чорі Альбіна (старша кате�
горія ,викл. Каріна Гончарова),яка технічно і музикально
виконала інвенцію Баха, сонату Моцарта, показала володін�
ня звуком і проникливе виконання ноктюрну Шопена до�
дієз мінор та легке і віртуозне виконання п‘єси №5 із „Пес�
трых страниц» Шумана.

Перше місце зайняв Лучков Олександр ( викл. Марія Вай�
с),який виразно і зібрано виконав маленьку прелюдію Баха,
сонатину Моцарта, емоційно та з почуттям прозвучав „За�
бутий вальс” Шопена та яскраво і технічно�„Скерцо” Хрен�
нікова.

Друге місце – у Кара Анастасії ( викл. Тетяна Райко ),третє�
у Саприкіної Дарії ( викл. Тетяна Мельниченко),які добре
виконали цікаві програми.

Всі учасники конкурсу отримали гарні подарунки і гра�
моти.

„Золотий дощик”для багатьох піаністів став першою схо�
динкою на шляху до перемог на обласних та міжнародних
конкурсах, водночас, він є доброзичливим і радісним свя�
том для юних талантів.

Щиро бажаємо їм нових успіхів та натхнення у заняттях
музикою.

К ГОНЧАРОВА, Організатор конкурсу,
викладач фортепіано ДШМ №1

Ó Ìóêà÷åâ³ ïðîéøîâ äâàíàäöÿòèé ì³ñüêèé
êîíêóðñ þíèõ ï³àí³ñò³â „Çîëîòèé äîùèê”

Колектив гуманітарноJпедагогічного коледжу
МГУ висловлює щире співчуття викладачу коледJ
жу СЮТРИКУ Василю Михайловичу та його
родині у зв язку з важкою втратою – смертю любJ
лячого батька, найкращого дідуся.

Світла пам’ять про нього буде війчно у наших
серцях.
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Íèêîãäà íå øóòèòå èíà÷å, êàê ñ óìíûìè ëþäüìè. (Ï. Áóàñò).

Після гострих дискусій у письменницькому середо�
вищі щодо доцільності приймати Шевченківську пре�
мію з рук екс�президента Віктора Януковича ви од�
нозначно висловились, що нагороду, все�таки, візьме�
те. Мовляв, премія не президента, а Шевченкова.

Нічого не було однозначного. Взагалі, мені дивно, як це
все сприймалося… Я вислуховував позицію своїх читачів.
Повірте, вони в мене дуже мудрі, дуже проникливі, дуже
віддані. Вони більше чекали на цю премію, ніж я. І були
переконані, що премія буде, що вона заслужена справедли&
во, що вона справді у такий складний час підносить украї&
нське слово, утверджує український дух.

Одержує якусь оцінку навіть офіційної влади. Це – дуже
рідкісний варіант, коли читацьке схвалення й офіційна вла&
да співпали. Так воно було, і мої читачі казали, що це не
треба політизувати, не треба поєднувати з режимом Януко&
вича, з політикою. Це – премія Шевченка. І не треба від
Шевченка відмовлятися.

Але ж письменницьке середовище сприйняло «в
штики» ваш намір брати нагороду з рук екс�президен�
та. І, видається, сам Бог вберіг вас від того, аби ви
приймали цю нагороду з рук екс�президента.

Знаки можна бачити скрізь. Книги мої написані з велико&
го надиху, коли важко пояснити, звідки це все береться. Ми
самі не знаємо, що можемо, що вміємо, і що у нас закладе&
но. Безумовно, Богу я дуже вдячний. І, перш за все, за най&
більшу премію – що він мені дав читачів. Читачів проникли&
вих, читачів дуже приязних. Читачів, які прийняли ці книги.
Для українського письменника в часи безбарвності нашої
історії це – велика допомога, поміч, за котру я дуже&дуже
вдячний. Ви кажете про ці коригування… Та абсолютно все
з волі Божої відбувається! І те, що з Україною діється. То
нам дали такий великий&великий дар. Ще раз і ще раз не
втомлюється небо нам давати дарунки. Спочатку неза&
лежність, яку ми до кінця не оцінили. І забули, що маємо.
Що просто так не віддаються такі сакральні речі. І другий
Майдан, і третій Майдан, коли казали цілому світові, що ми
– жива нація, що ми можемо цей світ і самих себе змінюва&
ти. Це – великий&великий Божий дарунок.

Перемога Майдану – вона ж також, як дарунок, вир�
ваний у долі. Бо ж до останнього ніхто не вірив, що
вдасться досягнути майже неможливого. Але стояли
все одно.

Те, що відбулося, мало відбутися рано чи пізно. У моїх
книгах, насамперед, в останній книзі «Світован. Штудії під
небесним шатром», виписані дуже неймовірні пророцтва
мудрого чоловіка Андрія Ворона. До речі, про нього це вже
третя моя книжка.

Просто відбувалася справедливість. Найпростіша і, ма&
буть, головна справедливість, що Бог дає волю людині і
кожному народу, племені. Всі одинакові для нього, насам&
перед, на своїй землі. І рано чи пізно ми мусіли це виборо&
ти, самі для себе відкрити і самі себе знайти наново, оно&
вити, відживити… Слава Богу, що це відбулося досить швид&
ко. Не треба було 40 років (як ми знаємо, це – сакральне
число) водити пустелею цієї незалежності. За ніс нас води&
ли цією пустелею, на жаль! Але все відбулося скоріше. Все&
таки, нашому поколінню було років 20&22, поки воно нарешті
отямилося і було готове покласти все, аби нарешті відвою&
вати рай, який ми колись втратили сторіччя тому, свої ос&
новні цінності на цій землі.

Письменник має бути поводирем чи лише відобра�
жати реальність? Так би мовити, бути своєрідним дзер�
калом для суспільства?

У мене немає кращого і глибшого визначення цієї ролі.
Письменник не має ні з ким і ні з чим воювати. Я вже казав,
письменник має «слухати небо». Це – моя позиція. Не пол&
ітична позиція. А якщо і політика, то це політика слова, душі.
І найвища влада – це влада слова. Ми – дуже заполітизова&
не суспільство. На жаль. Нас такими зробили. Думаю, ми
будемо від цього відходити. На зміну політиці буде при&
ходити громада. Громадське життя, не політичне. Розви&
неться «бджолиний» устрій народу, цей «мурашник», який
відтворює сам себе. Майдан – це ж і був той «мурашник»,
той «бджолиний рій», який проявив неймовірні речі само&
організації, самопожертви і самоусвідомлення. Ніхто цього
навіть до кінця не може збагнути і прийняти. Навіть ми
самі. Тут не нема потреби у поводирях. Усе життя, всю істо&
рію ми плачемо, що, відколи втратили наших князів, у нас
нема проводу. Життя показує, що ми можемо відновлюва&
тися навіть без поводирів. Навіть тваринний світ показує,
якщо у водоймі є рибки однієї статі, то через кілька місяців
вони можуть народити іншу стать. Це – неймовірно! Але це
– біологічні факти. Коли є воля Божа, велика народна воля
духу сама знаходить поводирів, і навіть без поводирів вміє
організовуватися. І боротися. І мати те, що їй належить. І не
треба перебільшувати роль поетів. Це все – гарна метафо&
ра. Бачте, поети, письменники були в першому парламенті.
Влада їм упала в руки несподівано. Але я не вважаю, що це
був найкращий період, найкращий парламент, що вони по&
вели народ, націю тим шляхом, яким треба було йти. На
жаль, цього не сталося.

Поет, письменник – це, насамперед, революціонер. Він –
бойовик, польовий командир. Це людина, яка має «слухати
небо». Можливо, тому, що йому більше відкривається че&
рез якісь незбагненні сакральні причини. Це він має про&
пускати через себе, і воно має лягати на слова, фарби,
музику… І це може бути найбільшою поміччю своєму наро&
ду. Дехто каже, що мої книги дещо підживляли ці всі проце&
си. І дух Майдану. І, можливо, це все прискорили… Та не
тільки мої, а всіх нас, хто працював на українське слово, на
українську духовність, на українську культуру. Відповідаль&
но, чесно. По&справжньому.

Ваш Вічник (головний герой книги «Вічник» – ред.)
багатьох вразив, і мене зокрема… Насамперед, своєю
глибиною.

Усі мої герої, якщо це – герої (слово таке не зовсім вда&
ле), зі серця народжуються. Тому, напевно, і читачеві «запа&
дають» потім. І приймає їх читач. Інакше не може бути для
того, хто пише.

Ìèðîñëàâ Äî÷èíåöü: «Àãðåñ³ÿ, ñïðÿìîâàíà íà òå,
ùîá ðîç÷ëåíèòè, ùå á³ëüøå îá’ºäíàº íàñ, óêðà¿íö³â»

Мирослав Дочинець довго йшов до свого чи�
тача і до свого Шевченка. Неймовірні завихрення
долі, але письменник таки знайшов – і читача, і
Шевченка. Читач повірив його словам, його
правді. Про автора «Вічника», яким він навічно
вписав своє ім’я на скрижалях літератури, мож�
на говорити по�різному. Але той, хто його читав,
або повірить його іскрі назавжди, або так і не за�
гориться його словом. Бо у кожного своя доро�
га до Істини. Бо і сам автор пише: «Читай і не
суди. Бо сповіді душі не судять».

Цьогорічний лауреат Шевченківської премії,
письменник Мирослав Дочинець розповість чи�
тачам газети «Час і Події», чому вирішив не
відмовлятися від премії, навіщо письменнику
«слухати небо», та чому обійми «старшого бра�
та» можуть стати цілющими для України.

Вічник мав у житті справжнього реального прототи�
па?

Дон Кіхот – також дуже реальна людина, правда? Ви пи&
таєте як журналіст, чи як читач, чи як документаліст? Якщо
як журналіст – то треба писати хроніку. Може, ви б хотіли,
щоб я замість «Вічника» написав, як цей чоловік народив&
ся, скільки ходив до школи, як одружився, скільки сидів?
Це було б цікаво, якщо б це була документальна творчість.
Це можна вигадати, як ви думаєте?

Вигадати можна і не таке, якщо вміти «слухати небо».
Вічник – реальна людина, але подана художніми засоба&

ми. Бо тільки художні засоби можуть передати правду жит&
тя і правду факту. Я доклав до цього свій якийсь хист і якісь
свої закони, закони метафори, можливо, міфу…

Мені так видається, що, аби зустріти таких людей,
своїх героїв, письменник, поет має «дорости» до них.
Інакше він просто пройшов би мимо і не побачив цієї
глибини.

Не знаю… Можна сказати й інакше – якщо б не зустрів,
то, можливо, створив би їх. Я, як читач, не знаходив по&
трібних книг, не знаходив те, що хотів побачити у книгах. І
тому створив свої. Ви кажете – «дорости»… Одна моя чи&
тачка, дуже глибока, кандидат філологічних наук, сказала
мені якось, що мені ще треба дорости до моїх книг. «Ви, –
каже, – ще до кінця не усвідомлюєте, що написали. До цьо&
го вам ще треба дорости». Я це прийняв. У цьому є якесь
зерно.

Талант і сам митець – не завжди тотожні.
Це – абсолютно різні береги життя. Ми ж – люди! Ми всі

зіткані з однієї і тієї ж матерії! Чи ми – звичайні громадяни,
чи – президенти, священики, чи – папи римські. Ми – про&
сто люди! Ми дуже однакові, дуже крихкі. І, разом з тим,
неймовірно наснажені духом, який може нас піднести над
нами самими. А творчість – це і є той великий засіб, який
дає нам дар перевтілення, який із небуття нас переносить у
буття. Це – велика загадка!

Усі мої книги – це мої духовні конспекти. Конспекти мого
духовного розвитку. Це те, що мені було необхідно для роз&
витку, для пізнання якихось речей. У цьому процесі і виник&
ла цікавість читача. Ти відкриваєш речі, незбагненні для
себе, тулиш їх до своєї душі і до свого життя, а потім вияв&
ляється, що це потрібно ще комусь! Одне ми шукаємо на
цьому світі. Тільки одне. До одного ми прагнемо.

До чого саме?
Знаєте, що шукає кожен читач у кожній книзі, зрештою, і в

житті, навіть про це не задумуючись? Чи буде живою душа
героя до кінця. Не те, чи він буде живим, чи помре, чи
одружиться, чи буде щасливим. А чи буде живою душа, чи
є Бог і, якщо є, то в чому. Це – основний постійний внутрішній
пошук абсолютної кожної душі на цьому світі. Тому я гадаю,
що книга – це великий духовний медіум. Якщо вона чесна.
Справжня книга має нести це все, має робити пошуки цьо&
го всього. Як казав великий Фолкнер: «Немає важливішої
для письменника речі, ніж досліджувати людську душу, по&
рухи людської душі». Це – основне! Тільки це. Все інше – від
лукавого. Якісь витребеньки, історійки, розвага... А за тим
мають бути головні речі – пошуки самого себе, пошуки жи&
вості свої душі.

Ми говоримо про Майдан… Так, він переміг, великою
жертвою, але основне, що залишається – чи буде живою
душа Майдану далі? Скажемо ширше. Чи буде живою душа
України? Вона показала живість у цьому великому вулику,

але чи далі збереже свою живість, чи не розтрясе цю енер&
гію в цих викликах, неймовірних викликах світу і життя? Це
– важливо. Бо інакше все буде марно. Інакше ми, українці,
знову не вперше констатуватимемо сумну реалію, що не
доводимо до кінця свої справи, свою боротьбу, не робимо
висновки зі своєї історії, не є послідовними.

Не кожен знає, але ви, мимо письменницької твор�
чості, займаєтесь ще й видавничою справою. А ка�
жуть, що творчість і комерція – речі непоєднувані.

Це – від потреби… Саме життя продиктувало. Знаєте, це
так просто! Я майже нічого не роблю. У чому суть будь&якої
діяльності? Діяльність – це система. Треба її побудувати.
Спочатку ти її будуєш, знаходиш якісь можливості. Потім
вона сама працює. Ти до цього навіть не вкладаєш особли&
вих зусиль. Була потреба продавати книги. Я розумів, що
наш книжковий ринок дуже дикий, дуже нечесний, дуже
неправильний. Обпікся на тому. Але життя продиктувало.
Книги почали замовляти. Неймовірно багато книг. І в Ук&
раїні, і перекладачі… Я зрозумів, що, мабуть, треба самому
опікуватися цим процесом, як це робив Толстой, до речі.
Тому й створив маленьке видавництво. Люди мають робо&
ту, постійно працюють. Це теж мене дуже тішить, що хтось
із цього має суто житейську підтримку. Нема нічого склад&
ного у тому, щоб видавати книги.

Як вибираєте, яку книгу будете друкувати, а яку – ні?
Не я вибираю, вибирає життя. На жаль. Наше видавниц&

тво маленьке, провінційне. Ми не маємо можливості роби&
ти якісь проекти і видавати книги, які потрібні Україні,
потрібні бібліотекам, бо на це нема коштів. Видаємо ав&
торів, які хочуть друкуватися, знаходять на це кошти, самі
розпоряджаються своїми тиражами. Але більшість наших
видавництв працює на одного автора – на мене. Це книги,
які мають попит, які не залежуються… А так – звичайно, є
різні автори, але дуже&дуже маленькі тиражі, на жаль. Це
така діяльність, яка не приносить зиск.

Можливо, причина у неправильній подачі книги? Адже
книга – не лише інтелектуальний продукт. Її ще й треба пра&
вильно подати і продати.

Я є більш прагматичною людиною. Хліб не треба рекла&
мувати, молоко не потрібно рекламувати. Вони самі дохо&
дять до споживача. А книжки – це також у якомусь сенсі
«хліб, молоко, вино» для душі. Абсолютно в цьому переко&
наний. Хліб, пісня, кіно – це речі, які є справжні. Якщо вони
потрібні, то дійдуть до людини. Наш читач – дуже тонкий
читач. Повірте мені. Його не проведеш. І бавитися з ним у
слова – це просто смішно.

Але ж ви дуже довго йшли до свого читача. Адже
пишете вже не перший десяток років.

Я був професійним журналістом. Зробив собі ім’я, посів
свою нішу. Але минув час, і я зрозумів, що це все не так.
Зрозумів чин письма. Це було зовсім недавно. Років, може,
п’ять тому. Це був переломний момент. Я зрозумів, як треба
писати. Точніше, зрозумів, як не треба писати. І коли це
відчув, почав писати важко, повільно… Але якраз це вияви&
лося потрібним.

Можливо, саме тоді «дослухались до неба»?
Підказки нам приходять на землі. Через людей, через

книги, через ще якісь речі… Це все дуже просто. Якщо ти
слухаєш цей світ, це життя, довго, дуже довго прислухаєш&
ся, то рано чи пізно він почне тобі диктувати… Це, можливо,
і так (задумався – ред.). Якщо люди вже давно чекають і,
можливо, не знаходять, і, можливо, я сам чекав і не знахо&
див… У чому суть слова? Унікальний секрет цієї влади –
ЩО слово має нести.

Так, книги у провінції взагалі не виходять. Книги – дорогі.
Читач менше читає. Це закономірно, бо зараз є Інтернет,
можливість подорожувати, спілкуватися… Хто сказав, що
треба силувати когось читати? Щаслива людина, яка
відкриє для себе книгу, бо книга – це дух. Книга – це свобо&
да. Це орієнтація у цьому світі. І насамперед – це духовне
опертя. Яке не дає ні телевізор, ні комп’ютер, ні влада.

Але добрих книг надзвичайно мало.
Можете назвати імена з вартісної літератури?
Тарас Прохасько, Василь Портяк, Оксана Забужко, Таня

Малярчук, Василь Шкляр, Любов Пономаренко, Сергій
Жадан, Галина Пагутяк.

Зараз багато експертів кажуть про провінційність літе&
ратури. І про те, що провінційним авторам, навіть дуже та&
лановитим, дуже важко виходити на всеукраїнський рівень.
Чому так?

Україна – глибока провінція. І література її така. Але не
слід цього боятися – Назарет колись теж був глухою про&
вінцією. Провінційна енергетика підживлює столиці. Все
найкраще, написане в Україні – або написане в провінції,
або вчорашніми провінціалами, а нині киянами. Треба бути
цілковито вільним у своїй творчості і писати про те, що в
тебе під ногами і над твоєю головою. Повірте, це цікаво й
Києву, і Москві…

Ваш Вічник часто говорить про потребу самотності.
Для вас усамітнення є необхідною умовою для твор�
чості?

Безумовно. Великий Сковорода творчість убачав у «ду&
мах чистих, в мирних бесідах, без пристрастей палких, у
спокої святім і в баченні святинь…» Я – його учень.

Є речі, про які б ви ніколи не писали?
Не знаю, не зарікаюся. Про все можна писати, але писа&

ти слід цікаво і з повнотою значущості. Щоб написане було
учительним.

Військове вторгнення Росії на територію Криму. Це
– історична необхідність чи черговий катарсис для
України?

Це – останні обійми «брата». Вони вже не такі міцні, рад&
ше, – спазматичні, істеричні. Обійми напівтрупа. Ми живі в
цих обіймах, живіші щораз більше, а він – навпаки. Це –
агонія. Але наш великий катарсис продовжується. І ця аг&
ресія, спрямована на те, щоб розчленити, ще більше об&
’єднає нас, українців. Не враз, не так просто, дорогою ціною,
але згуртує й навчить жити по&іншому.

Зоряна ФРАНКО, “Час і події”



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

     На околиці Мукачева(3 км.)  в Ст.
Давидкові, у  500 метрах від траси
Київ�Чоп  2 спарених ділянки (20 со�
тин). Одна ділянка  забудована, дру�
га – для перспективного будівницт�
ва. У будинку – 3 окремі кімнати, дві
кухні, ванна, комора, веранда,
підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад,
ловгош, виноградник. Ціна – догові�
рна.  Зверт. 050 17 17 572.

     Продається  будинок (400
кв.м.) у с.Верх. Коропець (потребує
капремонт) поряд з трасою коло
дендрарiя i 15 сотин землi, є водна
свердловина, газ, електрика.
Т ел.: 050�2371942; 0630791570.

     Продається будинок  (95 кв.м.)
у центральнiй частинi мiста , 3 кiмн.
ванна, туалает окремо, кухня,  госп�
при�мiщення. 5,5 сотин землi.

Т.: 0502371942;0630791570.

     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 земельна дiлянка  (22 соти�

ни) пiд забудову жилтлового будинку  в
Мукачевi на вул. Краснодонськiй 39�а. На
дiлянцi є газ, вода, електрика, фруктовi де�
оева. Вартiсть – 2 тис. у.о. за сотину.

Звертатися: 0660841788 (Олексiй).
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки.

Тел. 050�5530508.
     Продається земельна ділянка  пл.

0,6 га для садівництва або під забудо�
ву в районі  вул. Великогірної  (недале�
ко від дороги та комунікацій).   Зверт.
095�8610797.
     продається  земельна дiлянка

30 сотин пiд забудову у Паланку на
вул 50�рiччя Перемоги, 17 з усiма
документами. На дiлянцi: бутовий
камiнь  i щебiнь. Т. 050�665�64�66.
     Продається земельна дiлянка пiд

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

     Продається земельна дiлянка
11 сотин пiд комерцiю на вул.
Кооперативнiй напроти ринку "ГIД".
Зверт. 050�6656466.
     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.
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  Ïðîäàæ

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

  Êîìåðö³ÿ
     Продається у центрi Мукачева на

вул. Духновича  квартира  у чеськiй бу�
дові – 110 кв. м. з усiма комунальними
зручностями. Є мiсце для авто. Цiна
договiрна. Дзвонити: 0959194093.
     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�кiмнатна квартира в

Росвиговi з усiма зручностями.
Тел.: 0505875385.

     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�кiмнатна квартира в
Ужгородi на проспектi Свободи пло�
щею 44 кв.м. на першому поверсi. З
усiма комунальними зручностями  , є
пiдвал. Або розмiнюється  на 2�кiмн.
квартиру в Мукачевi в районi Росвиго�
ва з доплатою. Цiна за домовленiстю.
Зверт.: 0507454577.

     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.

  Îðåíäà

     продається металевий волгі�
вський гараж в центрі міста. Ціна
договірна. тел.: 5�47�86, 066 591 23
83.
     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.

     Продаються  кiмнатнi квiти
(великi)  по 50 грн за штуку.

Зверт. 3�54�96.

     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

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.

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  в тривалий строк 2�кiмн квар�
тира на вул.Окружнiй, умебльована. Можли�
вий  послiдуючий викуп. Зверт. 0505418572;
     ТЕРМІНОВО візьму на проживання одну

особу або сімейну пару в окрему кімнату (в
кімнаті є телевізор і холодильник) оплата
договірна. Тел. 098 578 5440, 098 958 2867.

 Допоможемо Вам вигідно зняти або зда�
ти в оренду квартиру в Мукачеві. Тел. 066�
0728915

 Здам у найм  2�кімн. квартиру  умебльо�
вану  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 перлита
в особняках и квартирах этаж�
ных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

     холодильник б/у SAMSUNG,
цвет стальной в отличном состоя�
нии. Цена 2200 грн. Мебель ужго�
родская  б/у 1500 грн. Тел. 099 053
8814.

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.

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

Тел.: 050 211 65 66

     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

  Àâòî

Продається ВАЗ�2115, 2009 р.в.
ухорошому станi (перший власник),
оригінальний пробiг 93 000 км. До�
дається комплект літньої і зимової
“гуми”. Цiна 5700 у.о. Можливий
торг.

 Зверт. 0506278545.

ПРОДАЄТЬСЯ FIAT�DOBLO  2008
р.в. (1.3 multijet, T/D, 156 тис. ориг�
інального пробігу, AIRBAG, ABS,
ШТАТНА МАГНІТОЛА), НЕ БИТИЙ, НЕ
КРАШЕНИЙ, З ЄВРОПИ.

Тел. 050 016 00 20

88888
ñò.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ категорії «Д»

та автослюсар.

Тел.: 050-5463088.
.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

     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

     Продається нова сiялка.
Зверт. 0953260426.

     Продається санкомплект: унiтаз
i раковина�умивальник. Зверт.
0953260426.

Комплексний ремонт квартир
та офісів за доступними цінами
(шпаклівка, фарбування, гіпсо�
картон, плитка). тел.0955771283

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

ВIКНА металопластиковi WDS,
KBE та РОЗСУВНI АЛЮМIНIЄВI
СИСТЕМИ для балконiв.

Знижки  до 45% Натяжнi стелi
(Нiмеччина, Францiя). Вул. Духно�
вича, 27, оф.5.

Звертатися 095�6140068

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛО�
ПРОФIЛЬ (Нiмеччина, Україна);
ЦЕМЕНТ, ШИФЕР 8�хв., БЛОКИЗ
РАКУШНИКА КРИМСЬКОГО.

Звет. 095�6140068;
098�4956333.

БРИГАДА СПЕЦIАЛIСТIВ
ВИКОНАЄ

роботи по євроремонту квартир,
офiсiв пiд “ключ”. Будiвництво
котеджiв з “нуля”, даховi та фасаднi
роботи. Зверт,: 095�6140068,
0984956333

ПРОДАЄТЬСЯ ЧЕРВОНЕ
ВИНО (річне)

Тел.: 050 901 57 15
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WWW.OLCOM.BIZ

1) Продається будинок по вул. Кубанська, пл. 125 м.кв., 6
сот землі,  потребує ремонту, ст. ціна 44000 у.од. тел.
0661543416

2) Продається земельна ділянка 7 сот (14*50) по вул. Чер�
воноармійська, позаду 7 училища,cт ціна 23000 ум.од. тел.
0661543416

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

4) Терміново продається однокімнатна квартира, по вул..�
Грушевського, пл..20м.кв, є автономне опалення,всі комуніка�
ціі.ст.ціна 12000ум.од. можливий  торг.

5) Терміново продається 3 км. квартира пл.58 м.кв., 5 по�
верх по вул. Закарпатська, середній стан, ст. ціна 22000 у.од.
0509425800 можливий торг.

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

7) Продається земельна ділянка 17 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. 25 м.кв., або 45 м.кв. 0509425800

11)Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

12)Продається цегляний напів особняк 60 кв.м., 7 сот землі,
що потребує ремонту в  с. Ключарки  при центральній дорозі,
ст. ціна    8500 у.од. тел. 0661543416

13)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

14)Терміново продається  гараж в кооперативі "Жигулі", по
вул..Павліка Морозова. Гараж великий, утеплений,облашто�
ваний, знизу великий підвал.ст.ціна 3000 ум.од, можливий торг.
тел. 0509425800

15)Продаються дві земельні ділянки, в Лісарні, біля річки,в
котеджному містечку, по 8.5 сотки,+природоохоронна зона не
менше 15 соток, ціна по домовленості. 0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАЧІ ЗБРОЇ
З метою припинення неконтрольованого розповсюдження вогнепальної зброї, боєп�

рипасів до неї, а також вибухових речовин, які можуть незаконно зберігатись у грома�
дян, з 01 по 30 квітня 2014 року в міліції проводиться  «Місячник добровільної здачі
зброї і боєприпасів до неї». Впродовж цього терміну особи, які незаконно придбали
або знайшли і зберігають холодну, вогнепальну зброю, боєприпаси до неї та вибухові
матеріали, можуть здати їх в лінійний відділ на станції Мукачево у службу дозвільної
системи.

Особи, які добровільно здали зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибу�
хові пристрої, звільняються від кримінальної відповідальності.

При цьому міліція нагадує, що кримінальна відповідальність за незаконний обіг зброї,
вибухових матеріалів караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної
зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або
вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу – караються позбавленням
волі на строк від двох до п’яти років.

За довідками звертатись в дозвільну систему ЛВ на ст. Мукачево УМВС Украї/
ни на Львівській залізниці. Адреса: м.Мукачево, вул. Вокзальна 5.

Сервіс�центр FREZER
(Мукачево)  пропонує:

/  ДИТЯЧІ меблі (стільці, столи, ліжка, кроватки)
/ Виробництво САДОВИХ, ТЕРАСНИХта КОРПУСНИХ

меблів
/ МЕБЛІ з масиву (дуб, ясінь, ДСП, МДФ та ін.)
/ Ексклюзивні дерев’яні двері та вікна
/ Фурнітура дверна та віконна відомих брендів AGB,

APECS, MUL/T/LOCK
/ ЛАКОФАРБИ Farbex, Pinotex, Sadolin, Synteko,

AkzoNobel та КЛЕЄВІ системи Casco, KIILTO
/  системи БЕЗПЕКИ, ВІДЕОНАГЛЯДУ та КОНТРОЛЮ ДО/

СТУПУ (домофони та ін.)
/ продаж СЕЙФІВ
/  оформлення картин, БАГЕТНІ РАМИ
/  СКЛОМАЙСТЕРНЯ
Для виробників діє система ЗНИЖОК на лакофарбову

продукцію, клеєві системи та фурнітуру!!!
НАША АДРЕСА: м.Мукачево, вул. Миру, 10 (у дворі)

(03131) 2/25/77, (095) 033/80/45, (096) 333/83/63
e/mail: info@frezer.in.ua www.frezer.in.ua
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Ó÷åíûé äóðàê ãëóïåå äóðàêà íåó÷åíîãî. (Æ. Ñþàðä).Ó÷åíûé äóðàê ãëóïåå äóðàêà íåó÷åíîãî. (Æ. Ñþàðä).Ó÷åíûé äóðàê ãëóïåå äóðàêà íåó÷åíîãî. (Æ. Ñþàðä).Ó÷åíûé äóðàê ãëóïåå äóðàêà íåó÷åíîãî. (Æ. Ñþàðä).Ó÷åíûé äóðàê ãëóïåå äóðàêà íåó÷åíîãî. (Æ. Ñþàðä).

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
6 êâ³òíÿ 2014 ðîêó  î 12.00 â³äáóäåòüñÿ  âèñòàâà

äëÿ ä³òåé  ª. Øâàðöà  «Ïîïåëþøêà».
Òîãî æ äíÿ  î 17.00 – âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ

Ð. Ãàëóøêî «Âñå ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ».

(1). 09.30 ªðàëàø. 10.00 Îäíà
çà âñ³õ. 12.15, 21.55 6 êàäð³â.
13.35 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà -
âî¿í" (1). 14.25 Ò/ñ "×åìï³îíêè"
(1). 15.15 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.05 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.20,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.15,
22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 19.10
Ðîçñì³øè êîì³êà. 21.00 Â³òàëü-
êà. 23.45 Äóðíºâ+1. 00.10 Íàä-
òî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.45
Ìåæäó íàìè. 01.30 Ñâ³ò íàâè-
âîð³ò - 3. Òàíçàí³ÿ, Åô³îï³ÿ.
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". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 -  "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â" (ïîâòîð). 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿ-
ãàº". 12.25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - Äîê/ñ. 14:00 - Ì/
ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50
- Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19.25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 - Õ/ô.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55 - "
Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/
ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.30 Óêðà¿íà ÷óäåñ- 2. 06.10,
06.55 Kids Time. 06.10, 13.55
Ì/ñ "Ïàíäà Êóíã-Ôó". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 19.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 09.00, 17.00 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 09.55 Õ/ô
"Â³äì³ííèöÿ ëåãêî¿ ïîâåä³íêè".
11.50 Õ/ô "Àãåíò ï³ä ïðèêðèò-
òÿì". 15.15 Ì/ô "Òðè áîãàòèð³
³ Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ". 18.00,
02.40 Ðåïîðòåð. 18.20 Àáçàö!.
20.00 Ðåâ³çîð-4. 22.50 Ñòðàñò³
çà Ðåâ³çîðîì. 00.05 Ïåäàí-
Ïðèòóëà øîó. 01.55 Ò/ñ "Ïàí
Àì". 02.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.50, 03.50 Çîíà íî÷³.
02.55, 03.55 Áîãäàí Õìåëü-
íèöüêèé. 04.55, 05.25 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 05.00 Íåâãàìîâ-
íèé Ïàíòåëåéìîí

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 8 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25,
00.30 Êðà¿íà on line. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 09.00, 21.00, 04.45
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.55, 20.40 ×àñ-
×. 10.15, 15.35, 18.55 ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.10, 18.05, 20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.40, 02.40 Õ/ô "Çëî÷èí ³ç áà-
ãàòüìà íåâ³äîìèìè" 4ñ.. 13.50
Àðì³ÿ. 14.00 Ïðåì'ºðà.Ä/ô "Êàç-
êà äëÿ äîðîñëèõ". 14.50
Euronews. 14.55, 05.15 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15 Áðèô³íã
Êàáì³íó Óêðà¿íè. 17.50 Òåí³ñ.
Êóáîê Äåâ³ñà. 21.40, 05.20 Øó-
ñòåð Live. Áóäí³. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.30 Íà ñëóõó. 00.00
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 03.45 Êîíòðîëüíà
ðîáîòà. 04.00 Íåõàé Âàì áóäå
êîëüîðîâî!

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00, 20.45
"×èñòînews". 10.15, 03.00 "Êðà-
ñóíÿ çà 12 ãîäèí - 2". 11.10,
03.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3".
12.05, 02.15 Ò/ñ "Ñïðàâà
ë³êàð³â". 12.55, 13.50, 00.30,
01.25 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2"
(1). 14.45, 21.00 Ò/ñ "Êîõàííÿ ó
âåëèêîìó ì³ñò³ - 3". 15.40 "Ñâà-
òè - 5" (1). 16.45, 04.35 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü" (1). 20.30 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 22.00 "Ì³íÿþ æ³íêó -
9". 23.40 Ò/ñ "Ë³êàð ìàô³¿" (2).
05.00 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20, 12.25, 20.30 Ò/ñ
"Áóäèíîê ç ë³ë³ÿìè". 13.05 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.50 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
18.05, 02.50 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,

17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ . 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 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
05.30 Óêðà¿íà ÷óäåñ- 2. 06.10,
06.55 Kids Time. 06.15, 14.05
Ì/ñ "Ïàíäà Êóíã-Ôó". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 19.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 09.00, 17.00 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 09.55 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.00 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè Êåðð³". 16.00 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè". 18.00, 02.10
Ðåïîðòåð. 18.20 Àáçàö!. 21.00
Ñåðöÿ òðüîõ ¹5. 23.25 Ò/ñ
"Äðóç³". 00.25 Õ/ô "12 ð³çäâÿ-
íèõ ïîáà÷åíü". 02.15, 03.10,
04.15 Çîíà íî÷³. 02.20 Çèìà
íàä³¿. 02.40 Ìèòðîïîëèò Äìèò-
ðî Ìîãèëà. 03.15 Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé. 03.45 ×åðâîíà
Çåìëÿ (Terra Vermelha). 04.20

Ñê³ôè (ñâ³ä÷åííÿ òà âåðñ³¿).
04.35, 05.25 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.40 Ìèêîëà Ëèñåíêî

ÑÅÐÅÄÀ, 9 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.50, 07.45, 08.20, 08.40
Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20, 00.30 Êðà¿-
íà on line. 07.40 Åðà á³çíåñó.
09.00, 21.00, 04.45 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.50, 20.40 ×àñ-×. 10.00
Âêëþ÷åííÿ ç Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè. 10.15, 03.40 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.55,
15.35, 18.50 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10, 18.05,
20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.40, 02.40
Õ/ô "Çëî÷èí ³ç áàãàòüìà íå-
â³äîìèìè" 5ñ.. 13.50 Ïðàâî íà
çàõèñò. 14.10 Øëÿõ äî ×åìï³î-
íàòó ñâ³òó FIFA 2014 Áðàçèë³ÿ.
14.45 Euronews. 14.55, 05.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè. 17.45
Ïàðàë³ìï³àäà-2014. Ï³äñóìêè.
21.35, 05.20 Øóñòåð Live.
Áóäí³. 22.50 Ìåãàëîò. 22.55
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.30 Íà ñëó-
õó. 00.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 04.10 Íå-
õàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.15"ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 10.00, 20.45
"×èñòînews". 10.15, 03.00
"Êðàñóíÿ çà 12 ãîäèí - 2".
11.10, 03.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè - 3". 12.05, 02.15 Ò/ñ
"Ñïðàâà ë³êàð³â". 13.00, 13.55,
00.35, 01.25 Ò/ñ "Ñêë³ôî-
ñîâñüêèé - 2" (1). 14.50, 21.00
Ò/ñ "Êîõàííÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³
- 3". 15.45 "Ñâàòè - 5" (1). 16.45,
04.35 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10
Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1). 20.30
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 22.00
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3". 23.40 Ò/
ñ "Ë³êàð ìàô³¿" (2). 05.00 "Òå-
ëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
09.20, 12.25, 20.30 Ò/ñ "Áóäè-
íîê ç ë³ë³ÿìè". 13.05 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.50 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
18.05, 02.50 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
03.35 "Ïîäðîáèö³". 23.40 Õ/ô
"Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà 3". 02.00
Ä/ô "Äèâà". 04.05 Ò/ñ "Çà÷àðî-
âàíå êîõàííÿ"

 ICTV
 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.45 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05, 13.20 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.35 ×åòâåðòà
âåæà-2. 14.30, 16.15, 20.30 Ò/
ñ "Áðàòàíè-3". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.20 Êðèì³íàëüíà Óê-

03.35 "Ïîäðîáèö³". 23.40 Õ/ô
"Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà 2" (2).
02.00 Ä/ô "Ïîñîõ ²îàííîâ".
04.05 Ò/ñ "Çà÷àðîâàíå êîõàí-
íÿ"

 ICTV
04.05 Ôàêòè. 05.00 Ñâ³òàíîê.
06.00 Ñâîáîäà ñëîâà. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.45 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 13.20
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.25, 15.20, 16.15 Ä³ñòàëî!.
16.45 Ò/ñ "Áðàòàíè-2". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.30 Ò/ñ "Áðà-
òàíè-3". 22.20 ×åòâåðòà âåæà-
2. 23.15 Õ/ô "Ì³ñöå çóñòð³÷³
çì³íèòè íå ìîæíà". 00.40 Õ/ô
"Íà ë³í³¿ âîãíþ" (2). 02.40 Ò/ñ
"Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ". 04.10 Ò/
ñ "Àìåðèêàíñüêèé òàòî".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 08.40 "Æèòè çäîðî-
âî!". 09.40 "Ìîäíèé âèðîê".
10.35, 14.15 "²ñòèíà äåñü ïî-

ðó÷". 11.15 "Ñë³ä". 11.50 "Ñïðà-
âà âàøà...". 12.25, 17.40 "Îñòð³â
Êðèì". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"×àñ îá³äàòè!". 14.35 "Âîíè òà
ìè". 15.25, 03.00 "Ó íàø ÷àñ".
16.10, 00.35 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.10,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.05, 23.40 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Çàï³çí-
³ëå êàÿòòÿ". 22.00 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 22.35 "Ñåêðåò â³÷íîãî
æèòòÿ". 23.30 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè. Áàòüê³-
âñüêà íàóêà". 06.05, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.55, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.15 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íåâ³äîì³
ä³òè â³äîìèõ áàòüê³â". 10.10 Õ/
ô "Ìàìà ìèìîâîë³"(1). 12.35,
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 13.30, 01.05 "Ìàñòåð-
Øåô - 3". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 21.00 Ò/ñ "Øâèäêà
äîïîìîãà"(1). 22.30 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 03.15
Í³÷íèé åô³ð

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.35 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
23.30 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 12.00,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
21.00, 22.30 Ò/ñ" Äèêèé 4" (1).
22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 02.20 Ò/ñ "Ïî-
æåæíèêè ×èêàãî" (2). 04.20 Õ/ô
"Ìåäàëüéîí" (2)

Ò Å Ò
09.15 Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè"
(1). 09.30 ªðàëàø. 10.00 Êðà¿-
íà Ó. 12.15, 21.55 6 êàäð³â.
13.35 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà -
âî¿í" (1). 14.25 Ò/ñ "×åìï³îí-
êè" (1). 15.15 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.05 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.20,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.15,
22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
19.10 Ðîçñì³øè êîì³êà. 21.00
Â³òàëüêà. 23.45 Íàäòî ãðóáî
äëÿ Þ-òóá'à. 00.45 Ìåæäó íàìè.
01.30 Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3. Òàí-
çàí³ÿ, Åô³îï³ÿ. 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". 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïî-
âòîð). 11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
-  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.

ðà¿íà. 23.15 Õ/ô "Ì³ñöå
çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà".
00.45 Õ/ô "Ãðàí Òîð³íî" (2).
02.35 Ò/ñ "Íåéìîâ³ðíà ³ñòî-
ð³ÿ". 04.00 Ò/ñ "Àìåðèêàíñü-
êèé òàòî"

ÎÐÒ
 08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.40
"Ìîäíèé âèðîê". 10.35, 14.15
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 11.15
"Ñë³ä". 11.50 "Ñïðàâà âàøà...".
12.25, 17.40 "Îñòð³â Êðèì".
13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20 "×àñ
îá³äàòè!". 14.35 "Âîíè òà ìè".
15.25, 03.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.10,
00.50 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.10, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 19.05,
23.55 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Çàï³çí³ëå êà-
ÿòòÿ". 22.00 "Ïîë³òèêà". 22.50
"ªâãåí Âåñíèê. Æèâ³òü ùèðî".
23.45 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
07.50, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-

äà ïðî ç³ðîê". 09.10 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Íÿí³-ìîíñòðè".
10.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ó ïî-
ëîí³ ïðîêëÿòòÿ". 11.00
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Òàòóñ³-îäè-
íàêè". 11.50, 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 12.45, 00.05 "Ìàñ-
òåðØåô - 3". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/ñ
"Øâèäêà äîïîìîãà"(1). 22.30
"Õàòà íà òàòà". 03.00 Í³÷íèé
åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 13.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ"

(1). 07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.40 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
23.30 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 12.00,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
21.00, 22.30 Ò/ñ "Äèêèé 4" (1).
22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 02.20 Ò/ñ "Ïî-
æåæíèêè ×èêàãî" (2). 04.25 Ò/
ñ "Ñï³ëêà 3" (2). 05.25 Ñð³áíèé
àïåëüñèí

Ò Å Ò
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.50 Ì/ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1).
09.15 Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè"
(1). 09.30 ªðàëàø. 10.00 Îäíà
çà âñ³õ. 12.15, 21.55 6 êàäð³â.
13.35 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà -
âî¿í" (1). 14.25 Ò/ñ "×åìï³îí-
êè" (1). 15.15 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.05 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.20,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.15,
22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
19.10 Ðîçñì³øè êîì³êà. 21.00
Â³òàëüêà. 23.45 Íàäòî ãðóáî
äëÿ Þ-òóá'à. 00.45 Ìåæäó íàìè.
01.30 Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3. Òàí-
çàí³ÿ, Åô³îï³ÿ. 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 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 -  "Ðàíîê 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/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ. 14:00 -  Ì/
ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - "Ìàºø
ïðàâî". 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'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
05.30 Óêðà¿íà ÷óäåñ- 2. 06.10,
06.55 Kids Time. 06.15, 14.00
Ì/ñ "Ïàíäà Êóíã-Ôó".  07.00
Ï³äéîì. 08.00, 10.00, 19.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 09.00, 17.00 Ò/
ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà".
15.00 Ò/ñ "Ùîäåííèêè Êåðð³".
15.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³  äî÷êè".
18.00, 02.20 Ðåïîðòåð. 18.20
Àáçàö!.  21.00 Ñåðöÿ òðüîõ.
23.35 Ò/ñ "Äðóç³". 00.35 Õ/ô
"Óðîêè êîõàííÿ". 02.25 Ñëóæ-

áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.30, 03.25,
04.20 Çîíà íî÷³. 02.35 Ñåìå-
ðåíêè. 03.30 Äåñÿòà ìóçà â
Óêðà¿í³. 04.25 Ìîÿ àäðåñà -
Ñîëîâêè. Òÿãàð ìîâ÷àííÿ.
04.45, 05.25 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà. 04.50 Ëåãåíäàðíå ïàð³.
05.05 Ãåí³é ñì³õó. 05.15 Çîðÿ
âå÷³ðíÿÿ

×ÅÒÂÅÐ, 10 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.50, 07.45, 08.20, 08.40
Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20 Åðà áóä³â-
íèöòâà. 07.25, 00.30 Êðà¿íà on
line. 07.40 Åðà á³çíåñó. 09.00,
21.00, 04.45 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.55, 20.40 ×àñ-×. 10.15,
15.35, 18.50 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10, 18.05,
20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.40 Êîð-
äîí äåðæàâè. 12.55, 02.40 Õ/
ô "Çëî÷èí ³ç áàãàòüìà íåâ³äî-
ìèìè" 6ñ. .  14.05, 03.40
Êíèãà.ua. 14.40 Euronews.
14.55, 05.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.15 Áðèô³íã Êàá-
ì³íó Óêðà¿íè. 21.35, 05.20
Øóñòåð Live. Áóäí³.  22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.30 Íà ñëó-
õó. 00.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.  04.10
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.00, 02.00"ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00, 20.45
"×èñòînews". 10.15, 03.05 "Êðà-
ñóíÿ çà 12 ãîäèí - 2". 11.10,
03.50 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3".
12.05, 02.20 Ò/ñ "Ñïðàâà
ë³êàð³â". 13.00, 13.55, 00.20,
01.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2"
(1). 14.50, 21.00 Ò/ñ "Êîõàííÿ ó
âåëèêîìó ì³ñò³ - 3". 15.45 "Ñâà-
òè - 5" (1). 16.45, 04.40 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü" (1). 20.30 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 22.00 "Ñåðã³é Í³ãîÿí.
Ô³ëüì îá'ºäíàííÿ "Âàâèëîí-
13". 22.35 "Êîêòåéë³ Ãðóøåâñü-
êîãî. Ô³ëüì îá'ºäíàííÿ "Âàâè-
ëîí-13". 23.25 Ò/ñ "Ë³êàð
ìàô³¿" (2). 05.05 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20, 12.25,
20.30 Ò/ñ "Áóäèíîê ç ë³ë³ÿìè".
13.05 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 14.20
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåé-
íèé ñóä". 16.50 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð". 18.05, 02.50 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/
ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
03.35 "Ïîäðîáèö³". 23.40 Õ/ô
"Äæåê Ð³÷åð". 02.05 Ä/ô "Â³ä
Ïîìïå¿ äî ²ñëàíä³¿. Õòî íà-
ñòóïíèé?". 04.05 Ò/ñ "Çà÷àðî-
âàíå êîõàííÿ"

 ICTV
04.50 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.50, 16.50 Ò/ñ "Áðàòàíè-2".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.45 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05, 13.20 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.40 Êðèì³íàëüíà
Óêðà¿íà. 14.35, 16.15, 20.30 Ò/
ñ "Áðàòàíè-3". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.20 Êëàí. 23.15 Õ/ô
"Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæ-
íà". 00.40 Õ/ô "Äåëüòà Ôîðñ.
Çíèêëèé ïàòðóëü" (2). 02.10 Ò/
ñ "Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ". 03.35
Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêèé òàòî"

ÎÐÒ
09.40 "Ìîäíèé âèðîê". 10.35,
14.15 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
11.15 "Ñë³ä". 11.50 "Ñïðàâà
âàøà...". 12.25, 17.40 "Îñòð³â
Êðèì". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"×àñ îá³äàòè!". 14.35 "Âîíè òà
ìè". 15.25, 03.00 "Ó íàø ÷àñ".
16.10, 00.30 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.10,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.05, 23.35 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Çàï³çí-
³ëå êàÿòòÿ". 22.00 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 22.35 "Ïðîòè íî÷³".
23.25 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Çì³¿íå
ïðîêëÿòòÿ". 05.50, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.40, 18.30 "Íåé-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 7 ÊÂ²ÒÍß
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07.20, 00.30 Êðà¿íà on l ine.
07.40 Åðà á³çíåñó. 09.00 ÏÐÎÔ-
²ËÀÊÒÈÊÀ ÏÅÐØÎÃÎ ÍÀÖ²Î-
ÍÀËÜÍÎÃÎ. 15.15 Áðèô³íã
Êàáì³íó Óêðà¿íè. 15.25, 05.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30
Â³êíî â Àìåðèêó. 16.00, 18.50
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
18.05, 20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 20.40
×àñ-×. 21.00, 04.45 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.40, 05.20 Øóñòåð Live.
Áóäí³. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.30 Íà ñëóõó. 00.00
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 02.40 Ä/ô "ªâãåí
Ñâåðñòþê. Ò³ äåñÿòü ðîê³â:
1981-1991". 03.30 Ä/ô "Ñ³ìäå-
ñÿòíèêè. Ëåîí³ä Îñèêà". 04.05
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.05"ÒÑÍ".
10.00 "Ø³ñòü êàäð³â". 10.20
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 5: ²íäîíåç³ÿ".
11.25 Õ/ô "1+1". 13.30 Õ/ô
"×îëîâ³ê ç ãàðàíò³ºþ". 15.10 Õ/
ô "Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10
Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1). 20.30
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.45
"×èñòînews". 21.00 Ò/ñ "Êîõàí-
íÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³ - 3". 22.00,
04.05 "Ãðîø³". 23.30 Ò/ñ "Ë³êàð
ìàô³¿" (2). 00.20 Õ/ô "Êðèâà-
âèé ñóääÿ" (3). 02.05 Õ/ô "Ñà-
õàðà" (1). 05.00 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
 09.20 Õ/ô "Êðàñóíÿ ³ ÷óäîâèñü-
êî". 11.30, 12.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.45, 14.20 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.20 "Æäè ìåíÿ". 18.05,
02.40 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 03.25 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Áóäèíîê ç
ë³ë³ÿìè". 23.40 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ íå-
çä³éñíåííà" (2). 01.50 Ä/ô "Ïî-
ñîõ ²îàííîâ". 03.55 Ò/ñ "Çà÷à-
ðîâàíå êîõàííÿ".

 ICTV
05.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.05 Ñâ³òàíîê. 06.05, 19.45
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 06.55
Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 10.05, 13.20 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.25, 16.15 Õ/ô "Òî÷êà îá-
ñòð³ëó". 16.35 Õ/ô "Ïàä³ííÿ
Îë³ìïà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.30 Ä³ñòàëî!. 21.25 Ñâîáî-
äà ñëîâà. 00.25 Õ/ô "Ä³ì ñîí-
öÿ, ùî ñõîäèòü" (2). 01.50 Ò/ñ
"Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ". 03.15 Ò/
ñ "Àìåðèêàíñüêèé òàòî"

ÎÐÒ
11.50 "Ñïðàâà âàøà...". 12.25
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.00
²íø³ íîâèíè. 13.20 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.35 "Âîíè òà ìè". 15.25,
03.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.10, 00.30
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".  17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "Îñòð³â
Êðèì".  18.10, 02.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!".  19.05, 23.40
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30 Ò/ñ "Çàï³çí³ëå êàÿòòÿ".
22.00 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 22.35
"Ïîçíåð". 23.30 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.10 "×óæ³ ïîìèëêè. Ãðåõîâíà
ïðèñòðàñòü". 06.00, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.50, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.05 Õ/ô "ß ùàñëèâà"(1).
10.55, 00.45 Õ/ô "×îëîâ³ê äëÿ
æèòòÿ, àáî Íà øëþá íå ïðåòåí-
äóþ"(1). 12.55, 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 13.50
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 13". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/
ñ "Øâèäêà äîïîìîãà"(1). 22.30
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 5". 23.30
"Îäèí çà âñ³õ". 02.35 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 05.00 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí. 07.00, 09.00, 15.00, 19.00
Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
09.10 Ò/ñ "ß-Àíã³íà!" (1). 13.00
Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 14.00,
15.20, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00, 22.30 Ò/ñ "Äèêèé 4" (1).
22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Õ/ô "Ìå-
äàëüéîí" (2). 01.30 Ïðîô³ëàê-
òèêà ïåðåäàâàëüíîãî óñòàòêó-
âàííÿ

Ò Å Ò
08.50 Ì/ñ "Ðóñàëîíüêà" (1).
09.15 Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè"
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    (íà 7.04.2014 - 13.04.2014 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 12.00 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ì/ô. 14.00 -  Ïðîãðàìà " Ê³íî-
ìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/
ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ". 19:25 -

"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - 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
 08.00, 10.00, 19.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 09.00, 17.00 Ò/ñ "Íå ðî-
äèñü âðîäëèâà". 15.00 Ò/ñ "Ùî-
äåííèêè Êåðð³". 16.00 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè". 18.00, 02.20 Ðå-
ïîðòåð. 18.20 Àáçàö!. 21.00
Ñåðöÿ òðüîõ. 23.30 Ò/ñ "Äðóç³".
00.30 Õ/ô "Äî ÷îðòà ëþáîâ".
02.25, 03.25 Çîíà íî÷³. 02.30
Ëåîïîëüä, àáî âòå÷à â³ä ñâî-
áîäè. 02.55 Äâ³ Äîë³. 03.30
Ñ.Ïàðàäæàíîâ. Â³äêëàäåíà
ïðåì'ºðà. 03.45 Ä³àëîãè Â
Ñ³ëüâåñòðîâ. 04.40, 05.25 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.45 Ñóìíèé
Ï'ºðî. 05.10 Øàíóéòå ìàéñòð³â
çàìîëîäó

ÑÓÁÎÒÀ, 12 ÊÂ²ÒÍß
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14.40 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 17.20
Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 17.35 Â ãî-
ñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 18.40 Óêðà¿-
íñüêèé àêöåíò. 21.00, 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.50 Ìåãàëîò.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.30
Êðà¿íà on line. 00.00 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 01.45 "Íàùàäêè" ç
Í. Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê. Ãíàòþ-
êîì. 02.50 Ñâ³ò íàâêîëî íàñ.
03.05 Ä/ô "Òàºìíèöÿ çíèêíåí-
íÿ áäæ³ë". 04.35 Ä/ô "Ó ìàé-
ñòåðí³ Ìîíäð³àíà". 05.25
Êíèãà.ua

Êàíàë «1+1»
 08.45 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.45
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 10.15, 11.20,
12.25, 13.35 "Ñâàòè - 5" (1).
14.35 "Âå÷³ðí³é Êè¿â ". 16.35
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà - 5". 20.15 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿. Òåõíîëîã³¿
îáìàíó". 21.20 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë 2014". 23.25, 03.35 Õ/ô
"Ïàðôóìåð: ³ñòîð³ÿ îäíîãî
âáèâö³" (2). 02.00 Õ/ô "Ïðèíö
äëÿ ïîêî¿âêè". 05.45 "Òåëåìà-
ãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.15 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 05.55 Õ/ô
"²âàíêî". 07.25 "Øêîëà äîêòî-
ðà Êîìàðîâñüêîãî. Íåâ³äêëàä-
íà äîïîìîãà". 08.00 "Øêîëà
äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
08.30, 10.00 Ä/ô "Òðè äí³ Þð³ÿ
Ãàãàð³íà. ² âñå æèòòÿ". 09.30
Íîâèíè. 11.00 Ò/ñ "Êîõàííÿ çà
êîõàííÿ". 15.00, 04.40 Ì³æíà-
ðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà 2013". 17.00 Ïðîãðà-

ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïðîêëÿò-
òÿ Ìàéñòðà òà Ìàðãàðèòè".
09.55 Õ/ô "Ì³é ïðèíö"(1).
11.45, 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 12.40, 00.15
"ÌàñòåðØåô - 3". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/ñ
"Øâèäêà äîïîìîãà"(1). 22.30 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà". 03.15
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 13.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.40 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
23.30 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 12.00,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
21.00, 22.30 Ò/ñ "Äèêèé 4" (1).
22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 02.20 Ò/ñ "Ïî-
æåæíèêè ×èêàãî" (2). 04.25 Ò/ñ
"Ñï³ëêà 3" (2). 05.25 Ñð³áíèé
àïåëüñèí

Ò Å Ò
 09.15 Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè"
(1). 09.30 ªðàëàø. 10.00 Êðà¿-
íà Ó. 12.15, 21.55 6 êàäð³â.
14.25 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1).
15.15 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.05
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.20, 20.00
Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.15, 22.50 Ò/
ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 19.10 Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà. 21.00 Â³òàëüêà.
23.45 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
00.45 Ìåæäó íàìè. 01.30 Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 3. Òàíçàí³ÿ, Åô³î-
ï³ÿ. 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" (ïî-
âòîð). 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðà-
âî". 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ" (ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 -  Íî-
âèíè "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòó-
ä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 17.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 15.00 Ò/ñ "Ùîäåííèêè
Êåðð³". 16.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 18.00, 02.25 Ðåïîðòåð.
18.20 Àáçàö!. 21.00 Ñåðöÿ
òðüîõ. 23.30 Ò/ñ "Äðóç³". 00.30
Õ/ô "Øàíñè º". 02.30 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.35, 03.30,
04.30 Çîíà íî÷³. 02.40 Çàãóá-
ëåíèé ðàé. 03.35 Êîçàöüêèé
ôëîò. 03.50 Ãàðòóþ÷è þíàöò-
âî. 04.05 Ç ïîëîíó íà âîëþ.
04.15 Îñòàíí³ ëèöàð³. 04.35
Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Íå âäàð-
òå æ³íêó íàâ³òü êâ³òêîþ. 04.55,
05.25 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
05.00 Îáîæíþâàíà

Ï’ßÒÍÈÖß, 11 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.40 Åðà á³çíåñó. 09.00,
21.00, 05.30 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.55 ×àñ-×. 10.20, 15.35 ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.10, 18.05, 19.15 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25, 02.30 Õ/ô "Çëî÷èí
³ç áàãàòüìà íåâ³äîìèìè" 7ñ.
çàêë. 13.45, 01.25 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ. 14.45 Euronews. 14.55,
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-
íè. 18.50 Ïðî ãîëîâíå. 19.30,
21.25 Øóñòåð LIVE. 00.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 00.35 Íà ñëó-
õó. 01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóí-
äà óäà÷³. 03.45 Óêðà¿íñüêîãî
ðîäó. 04.05 Ä/ô "Êíÿãèíÿ-÷åð-
íèöÿ". 04.35 Ä/ô "Ì³ñòåð³ÿ ÷îð-
íî¿ ìàòåð³¿".

   Êàíàë «1+1»
10.15 "Êðàñóíÿ çà 12 ãîäèí - 2".
11.10 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3".
12.05 Ò/ñ "Ñïðàâà ë³êàð³â".
13.00, 13.55, 01.45, 02.35 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2" (1). 14.50
Ò/ñ "Êîõàííÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³ -
3". 15.45 "Ñâàòè - 5" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ

"Ôàòìàãþëü" (1). 20.30 "Ñêàçî÷-
íàÿ Ðóñü". 21.10 "Âå÷³ðí³é Êè¿â
- 2013". 23.05, 04.50 "Â ìåðåæ³".
00.05, 03.25 Õ/ô "Áîáåð" (2).
05.30 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20, 12.25 Ò/
ñ "Áóäèíîê ç ë³ë³ÿìè". 13.05 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.50 "Ñöåíàð³¿ êîõàí-
íÿ". 16.50 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
18.05, 02.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/
ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü".
20.00, 02.45 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Çàðàäè òåáå".
00.20 Õ/ô "²âàíêî". 03.15
"Ìóëüòô³ëüì". 03.50 Ò/ñ
"Çà÷àðîâàíå êîõàííÿ"

 ICTV
04.50 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 04.55 Ôàêòè. 05.50
Ñâ³òàíîê. 06.50 Ò/ñ "Áðà-
òàíè-2". 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15, 19.45 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
13.25, 16.15 Ò/ñ "Òîïòóíè
(Çîâí³øíº ñïîñòåðåæåí-
íÿ)". 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.30 Ò/ñ "Áîìáèëî. Ïðî-
äîâæåííÿ". 22.20 Ä/ô
"Ïðàâèé ñåêòîð. Ðàäè-
êàëüíèé ñèíäðîì". 23.15
Õ/ô "Ì³ñöå çóñòð³÷³ çì³íè-
òè íå ìîæíà". 02.10 Õ/ô
"Çàïîá³æíèé óäàð" (2). 03.35 Ò/
ñ "Àìåðèêàíñüêèé òàòî". 04.40
Ñòîï-10

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.40
"Ìîäíèé âèðîê". 10.35, 14.15
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 11.15
"Ñë³ä". 11.50 "Ñïðàâà âàøà...".
12.25, 17.40 "Îñòð³â Êðèì".
13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20 "×àñ
îá³äàòè!". 14.35 "Âîíè òà ìè".
15.25 "Ó íàø ÷àñ". 16.10 "×å-
êàé íà ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 18.10 "Ëþäèíà ³ çà-
êîí". 19.05 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00
"×àñ". 20.30 "Íàäáàííÿ Ðåñ-
ïóáë³êè". 22.10 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.00 Õ/ô "Ïðèâàòíèé
äåòåêòèâ, àáî Îïåðàö³ÿ "Êîî-
ïåðàö³ÿ". 00.30 Õ/ô "Äðàéâ".
02.10 Õ/ô "Îäíîë³òêè". 03.30
"Äîêè âñ³ âäîìà"

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Âèíàõ³ä-
íèê". 06.35 Õ/ô "Ïàðàñîëüêà
äëÿ ìîëîäÿò"(1). 08.10, 18.30
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.40 Õ/ô "Âåðáíà íåä³ëÿ"(1).
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
20.00, 22.40 "Õîëîñòÿê - 4".
00.05 "Õîëîñòÿê - 4. ßê â³éòè
çàì³æ". 01.05 Õ/ô "Ì³é
ïðèíö"(1). 02.45 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 13.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.00, 15.20,
17.10, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 23.30 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1).
12.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
19.45, 05.05 Ìàéäàí. Êðàïêà
â³äë³êó. 22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 03.45
Ò/ñ "Ñï³âòîâàðèñòâî 3" (2)

Ò Å Ò
 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.50 Ì/ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1).
09.15 Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè"
(1). 09.30 ªðàëàø. 10.00
Â³òàëüêà. 12.15 6 êàäð³â. 14.25
Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1). 15.15 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 16.05 ²êîíà
ñòèëþ. 16.55 Äàéîø ìîëîäü-
îæ!. 17.20, 19.10 Ðîçñì³øè êî-
ì³êà. 18.15, 22.40 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 20.00 Õ/ô "007: Êî-
îðäèíàòè "Ñêàéôîëë"" (2).
23.35 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
00.35 Ìåæäó íàìè. 01.30 Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 3. Òàíçàí³ÿ, Åô³î-
ï³ÿ. 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 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 11.05 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".

ìà "Îáåðåæíî, ä³òè!". 18.00 Õ/
ô "ß ïîäàðóþ òîá³ êîõàííÿ".
20.00, 02.35 "Ïîäðîáèö³". 20.35
Õ/ô "Êàðíàâàë ïî-íàøîìó".
22.35 "Áîêñ çà ó÷àñòþ Çàóðà
Áàéñàíãðîâà". 23.45 "Áîêñ çà
ó÷àñòþ Â'ÿ÷åñëàâà Óçåëêîâà".
01.00 Õ/ô "Âòîðãíåííÿ: Áèòâà
çà ðàé". 03.10 Ìóëüòô³ëüì

ICTV
05.30 Ôàêòè. 06.25 Ñâ³òàíîê.
07.10 Ì/ô "Áèòâà çà Êàìåëîò".
08.40 Ç³ðêà YouTube. 09.45

Äà÷à. 10.40 Ò/ñ "Áîìáèëî. Ïðî-
äîâæåííÿ". 11.40 Ä/ô "Ïðàâèé
ñåêòîð. Ðàäèêàëüíèé ñèíä-
ðîì". 12.35, 13.15, 20.10 Ò/ñ
"Â³éñüêîâà ðîçâ³äêà". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 22.00 Õ/ô "Íåâè-
äèìêà" (2). 00.00 Õ/ô "Ëþäèíà-
íåâèäèìêà-2" (2). 01.40 Õ/ô
"Ëþäèíà-ðàêåòà" (2). 03.10 Ò/ñ
"Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ"

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 "Ãåðìàí Òèòîâ. Ïåðøèé
ï³ñëÿ Ãàãàð³íà". 06.00 Õ/ô "Ïðè-
áîðêàííÿ âîãíþ".. 07.25 "Ãðàé,
ãàðìîíü óëþáëåíà!". 08.05 "Ðî-
çóìíèö³ é ðîçóìíèêè". 08.45
"Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê".
09.45 "Áóðàí". Ñóç³ð'ÿ Âîâêà".
10.45 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãî-
äè". 11.15 "Óñì³øêà Ãàãàð³íà".
12.25 "Â³äêðèòèé êîñìîñ".
15.50, 17.15 Õ/ô "Êîðîëüîâ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05 Õ/
ô "Ãàãàð³í. Ïåðøèé ó êîñìîñ³".
20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³
ââå÷åð³". 22.00 "Ùî? Äå?
Êîëè?". 23.05 Õ/ô "Âè íå çíàº-
òå Äæåêà". 01.15 Õ/ô "Ïîáà÷åí-
íÿ ç ìîëîä³ñòþ". 02.40 Õ/ô "Äè-
êèé ìåä"

ÑÒÁ
05.40, 00.35 Õ/ô "Òè - ìåí³, ÿ -
òîá³"(1). 07.05 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 07.55 "¯ìî âäîìà".
09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 09.55
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
12.35 "Õîëîñòÿê - 4". 16.05
"Õîëîñòÿê - 4. ßê â³éòè çàì³æ".
17.05 "Õàòà íà òàòà". 19.00
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-6". 21.40
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 5". 22.45 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà". 02.05
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿. 07.20,
08.30 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00 Õ/ô
"Áàãàòà Ìàøà" (1). 15.00, 20.00
Ò/ñ "Îáäóðè, ÿêùî ëþáèø" (1).
00.00 Õ/ô "Çàãóáëåí³ â ë³ñàõ"
(1). 01.50 Õ/ô "Ð³äí³ òà áëèçüê³"
(1). 04.10 Ò/ñ "Áàãàòà Ìàøà" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Àë³ñà ó Äèâîñâ³ò³"
(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). 11.05 Ì/ô "Ïðèãîäè
Õëîï÷èêà - Ì³çèí÷èêà ³ Äþé-
ìîâî÷êè" (1). 12.20 Ì/ô "Äàì-
áî" (1). 13.30 Îáåðåæíî, ä³òè!.
14.25 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 16.05
Õ/ô "Òâàðèíà" (1). 17.25 Õ/ô
"007: Êîîðäèíàòè "Ñêàéôîëë"
(1). 20.05 Â³òàëüêà. 21.00 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 22.40 Ò/ñ "Ñåêñ

³ ì³ñòî" (2). 23.40 Ò/ñ "Õîäÿ÷³
ìåðö³" (3). 01.15 Õ/ô "Ïîëòåð-
ãåéñò 2: ²íøèé á³ê" (3). 02.40
Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3). 03.25
Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:05 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 9:10 - ïðîãðà-
ìà "Ô³òíåñ-ðàíîê äëÿ ïàíÿ-
íîê". 9:30 - Ì/ô. 10:30 -  Íîâè-
íè "×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ".
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - "Òî÷-
êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "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
05.40 Ì/ñ "Ìèñëèâö³ çà ïðè-
âèäàìè". 07.30, 10.00 Ðåâ³çîð.
12.50 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì.
14.10 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.35 Õ/
ô "Òðè áîãàòèð³ íà äàëåêèõ
áåðåãàõ". 20.00 Õ/ô "Òåïëî
íàøèõ ò³ë" (2). 22.00 Ïåäàí-
Ïðèòóëà øîó. 00.00 Õ/ô "Äåâ'-
ÿò³ âðàòà" (2). 02.30, 03.30,

04.20 Çîíà íî÷³. 02.35 Äåñÿòà
ìóçà â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì Òðåò³é).
03.35 Ïðèñòðàñò³ íàâêîëî ñèì-
âîë³êè. 03.55 Êè¿â íà ìåæ³
ñòîë³òü. 04.25 Ñê³ôè (ñâ³ä÷åí-
íÿ òà âåðñ³¿). 04.40 Ñê³ôè.
04.50, 05.25 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.55 Àõ íå ãîâîð³òü ìåí³
ïðî ëþáîâ...

ÍÅÄ²Ëß, 13 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.35 Â³ä ïåðøî¿  îñîáè.
07.05 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð.
07.30 Òîê-øîó "Äðóæèíà".
09.05 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-
áàòþê.  10.25,  20.50 ×àñ-×.
10.35,  15.20,  19.10 ÃÐÎ-
ÌÀ ÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
13.05 Êðîê äî ç ³ðîê.  13.50,
04.40 ßê Âàøå çäîðîâ 'ÿ?.
17.25 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà.
18.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.  21.35
Ôîëüê-music .  22.55 Òð³éêà,
Êåíî,  Ìàêñèìà.  23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.40 Õ/ô
"Æèâå òàêèé õëîïåöü". 01.20
Õ/ô "Ð³íî Ãàåòàíî". 05.25 Ä/
ô "Ãåííèé êîíñòðóêòîð. Ãåí-
òàâðè äî ñòîëó"

 Êàíàë «1+1»
06.00, 03.00 Õ/ô "Êîëè äåðåâà
áóëè âåëèêèìè" (1). 07.40
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10, 08.35 Ì/
ñ "Êîðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³ Ïóìáà"
(1). 09.00 "Ëîòî-çàáàâà".
10.00"ÒÑÍ". 10.50 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 5: ²íäîíåç³ÿ". 11.55
"Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 12.00
"Ç³ðêîâà õðîí³êà". 13.00
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3". 14.10,
21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 4.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 16.40
"Ðîçñì³øè êîì³êà - 5". 17.40 Õ/
ô "²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº
ïðîôåñ³þ" (1). 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 23.20 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 00.20 "Ùî? äå? êîëè?".
01.20 Õ/ô "Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ" (3).
04.45 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
06.10 "Áîêñ çà ó÷àñòþ Çàóðà
Áàéñàíãðîâà". 07.10 "Áîêñ çà
ó÷àñòþ Â'ÿ÷åñëàâà Óçåëêîâà".
08.30 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 09.30
"Íåä³ëüí³ íîâèíè". 10.00 "Îðåë
³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó". 11.00
"Ñóñ³ä íà îá³ä". 12.00 Õ/ô "ß
ïîäàðóþ òîá³ êîõàííÿ". 14.00
Ò/ñ "Çàðàäè òåáå". 18.00,
21.00 Ò/ñ "Çîçóëÿ". 20.00,
02.20 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
22.55 Õ/ô "Âàëüñ-Áîñòîí".
00.50 Õ/ô "Êàðíàâàë ïî-íàøî-
ìó". 03.05 "Ìóëüòô³ëüì". 04.40
Ä/ô "Ï'ÿòü ñìåðòåé àêàäåì³êà
Êîðîëüîâà"

 ICTV
04.05 Ôàêòè. 04.35 Ñâ³òàíîê.
05.40 Äà÷à. 06.25 Òàê$³. 06.50
Êîñìîíàâòè. 07.40 Ç³ðêà
YouTube. 08.50 Äèâèòèñü óñ³ì!.

09.50 Êëàí. 10.45, 13.15 Ò/ñ
"Ä³çíàâà÷". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 20.20 Õ/ô
"Ìåñíèêè". 23.00 Õ/ô "Øåðëîê
Õîëìñ". 01.20 Õ/ô "Õàé òàì ùî,
àáè âñòèãíóòè" (2). 02.50 Õ/ô
"Ìåäè÷íà ôåºð³ÿ" (2). 04.20 Ò/
ñ "Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ"

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 "Ñàìèé íàðîäíèé àðòèñò
. Ìèêîëà Êðþ÷êîâ". 06.20 Õ/ô
"Ïðèáîðêàííÿ âîãíþ".. 07.35
"Ñëóæó Â³ò÷èçí³!". 08.00 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Â'ÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ.
Â³äâåðòà ðîçìîâà". 10.00 "Äîêè
âñ³ âäîìà". 10.45 "Ñì³øàðèêè.
Ï³í-êîä". 11.15 "Çóñòð³÷àºìîñÿ
â ÃÓÌ³ á³ëÿ ôîíòàíà". 12.20
"Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 13.10
"Øê³äëèâèé çäîðîâèé ñïîñ³á
æèòòÿ". 14.05 "Çãàäóþ÷è Â'ÿ÷åñ-
ëàâà Òèõîíîâà". 15.25, 17.00 Õ/
ô "Öå áóëî â Ïåíüêîâ³". 16.45
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.20 "Òî÷í³ñ-
³íüêî". 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
21.00 "Êëóá Âåñåëèõ òà Êì³òëè-
âèõ". Âèùà ë³ãà. 22.50 Õ/ô "Íà-
ñòÿ". 00.20 Õ/ô "Ïðèçíà÷åííÿ".
01.45 Õ/ô "Íåçðèìèé ìàíäð³â-
íèê". 03.15 "Ïîëå ÷óäåñ"

ÑÒÁ
06.20 Õ/ô "Òðàêòèð íà Ï'ÿò-
íèöüê³é"(1). 07.55 "¯ìî âäîìà".
08.55 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 09.45
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.40 Õ/
ô "Ç ïðèâ³òîì, Êîçàíîñòðà"(1).
12.30 Ò/ñ "Øâèäêà äîïîìî-
ãà"(1). 16.15 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-6". 19.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â 13". 21.05 "Îäèí çà
âñ³õ". 22.15 Õ/ô "Ï'ÿòü ðîê³â òà
îäèí äåíü"(1). 00.10 Õ/ô "Ôîð-
ìóëà êîõàííÿ"(1). 01.55 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15 Ïîä³¿. 07.00 Ò/ñ "Áàãàòà
Ìàøà" (1). 08.00 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. 09.00 Õ/ô "Ð³äí³ òà
áëèçüê³" (1). 11.00, 15.00 Ò/ñ
"Äèêèé 4" (1). 19.00, 03.15 Ïîä³¿
òèæíÿ. 20.50 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
00.00 Comedy Womàn. 01.45 Õ/
ô "Ê-9 III: Ïðèâàòí³ äåòåêòèâè"
(1). 04.40 Õ/ô "Çàãóáëåí³ â
ë³ñàõ" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Äàìáî" (1). 07.30
Áàéäèê³âêà. 08.30 Ì/ñ "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/
ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1).
10.35 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 10.45
Ì/ô "Áàðá³: Ïðèíöåñà ³ ïîï-
ç³ðêà" (1). 12.00 Ì/ô "Ìîíñòðè
íà îñòðîâ³" (1). 13.30 Õ/ô "Òâà-
ðèíà" (1). 14.50 Õ/ô "Êðèõ³òêà
ç Áåâåðë³-Õ³ëç 2" (1). 16.20 Ì³é
çìîæå. 17.45 Êðà¿íà Ó. 19.10
Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñì³øè êîì-
³êà. 22.40 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
23.40 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3).
01.15 Õ/ô "Ìàé" (1). 02.40 Ò/ñ
"Ðåàëüíà êðîâ" (3). 03.25 Ç íî÷³
äî ðàíêó

 «Ì-ñòóä³î»
 10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Õ/
ô. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîê/ñ. 16.20 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Ì/ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé
âèïóñê "7 äí³â". 21.15 - ïðîãðà-
ìà "Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 22:00 -
Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 -
Õ/ô . 01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.30 Ì/ñ "Ìèñëèâö³ çà ïðèâè-
äàìè". 07.45 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³". 10.00 Ñåðöÿ òðüîõ.
20.25 Õ/ô "Ïðåêðàñí³ ñòâî-
ðåííÿ". 22.25 Õ/ô "Âîëîäàð
ïåðñí³â: Ïîâåðíåííÿ êîðîëÿ".
02.20 Õ/ô "Äåâ'ÿò³ âðàòà" (2).
04.25, 05.00 Çîíà íî÷³. 04.30
Òá ïðî ÒÁ. 05.05 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 05.10 Êíÿãèíÿ Îëü-
ãà. 05.15 Â³ð ìåí³. 05.25 Îñ-
òàíí³é ëîöìàí
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òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

C
M

Y
K

C
M

Y
K

C
M

YK
C

M
K

ОВЕН (21.03�20.04).
Вам буде багато чого
вдаватися, тому по�
старайтеся викорис�

тати свій час максимально
раціонально. Проявляйте
товариськість і активність, це
дозволить вам вирішувати
поточні проблеми.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Ви можете
досягти більших
успіхів при рішенні

завдань, але при цьому уни�
кайте поспішності, робіть все
послідовно. Продовжуйте
шукати нові знайомства,
вони можуть зіграти важливу
роль у вашому житті.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Постарайтеся
уникати марної суєти
і не беріться за всі

справи одночасно. Мо�
жуть відбутися зміни, які за�
жадають допомоги ваших
колег по роботі.

РАК  (22.06�23.07).
Постарайтеся бути
уважними і не допус�
кати помилок. Ваші
думки повинні знайти

ясність і чіткість. Від вас може
знадобитися надійність і
ділова хватка.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Будьте до себе більш
поблажливі. Невдо�
волення собою трохи

знизить вашу радість від усп�
іху. Прийдеться виявити на�
полегливість при відстою�
ванні своїх інтересів.

ДІВА (24.08�23.09).
Потрібно стежити за
своєю мовою, навіть
одне необережне

слово легко може обернути�
ся проти вас. При прийнятті
яких�небудь рішень, надзви�
чайно корисно ретельно їх
обмірковувати.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Професійна
сфера може зажада�
ти від вас пильної ува�

ги. Уникайте сварок з оточу�
ючими людьми і постарайте�
ся не проявляти гординю.
Максимальна активність і
рішучі дії будуть продуктив�
ними за результатами.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Сприятливий
період для рішучих
дій, будь�які  починан�

ня та нові справи мають шанс
повністю здійснитися. Але не
дивлячись на професійну
зайнятість, не варто залиша�
ти свій будинок без уваги.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ви будете
здатні розібратися в
багатьох заплутаних
справах і довести їх

до логічного кінця, після чого
можете розраховувати на
заслужену грошову винаго�
роду.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Події можуть
пройти цілою лави�
ною, змітаючи все на

своєму шляху. Будьте готові
до відбудовних і ремонтних
робіт. Обов'язково  проду�
майте свій розклад і підійдіть
до змін, що відбуваються
серйозно.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Займіться
обов'язковими спра�
вами, відклавши на
час всі інші. Дії керів�

ництва не критикуйте та не
обговорюйте, вас можуть
неправильно зрозуміти, що
погано відіб'ється на вашій
репутації.

РИБИ (20.02�20.03).
Не покладайте вели�
ких надій на допомогу
інших людей, але якщо

її вам запропонують, не
відмовляйтеся. Існує небез�
пека через
одне необережне слово
зіпсувати відносини з колега�
ми по роботі.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  07.04.14 – 13.04.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 21
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 11
     îäðóæèëîñÿ –

2 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 15 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

– Ôèìà, åñëè òû ìíå íå
êóïèøü  øóáó, ÿ ìîãó ïðî-
ñòóäèòüñÿ  è óìåðåòü! À
ïîõîðîíû  îáîéäóòñÿ äî-
ðîæå!

– Öèëÿ, äîðîãàÿ, çàòî
ðàç è íàâñåãäà.

Íà Ïðèâîçå ðóãàþòñÿ
äâå òîðãîâêè. Îäíà äðó-
ãîé êðè÷èò:

– Ñîíÿ, äà ïîøëà òû
íà ...! Âòîðàÿ:

– Òüõó-òüõó,øîá òàêè
íå ñãëàçèòü!

Óçíàâ, ÷òî áûâøèé  ìóæ
æåíèëñÿ íà ìîëîäåíüêîé
ñîñåäêå, îíà îòîìñòèëà
åìó ñ ÷èñòî æåíñêèì êî-
âàðñòâîì: âûøëà çàìóæ
çà îòöà ñîñåäêè è ñòàëà
òåùåé.

– Àõ, ìîëîäîé ÷åëîâåê,
äî ÷åãî âû ìíå íàïîìè-
íàåòå ìîåãî òðåòüåãî
ìóæà...

– À ñêîëüêî èõ ó âàñ âñå-
ãî áûëî?

– Äâà.

Âñå ëþäè ïðèíîñÿò ñ÷à-
ñòüå.

Îäíè ñâîèì ïðèñóò-
ñòâèåì, äðóãèå ñâîèì
îòñóòñòâèåì.

Äâà ïðîôåññîðà áåñå-
äóþò î òîì, ÷òî îçàðå-
íèÿ ÷àñòî ïðèõîäÿò âî
ñíå. Îäèí ãîâîðèò:

– ß íà ýòîò ñëó÷àé äåð-
æó íà ïðèêðîâàòíîé òóì-
áî÷êå áóìàãó è ðó÷êó.

– À ÿ äåðæó â ïîñòåëè
ìîëîäóþ ñòåíîãðàôèñò-
êó...

– Êðó÷óñü òóò êàê äóðà
â êîëåñå!

– Íå äóðà, à áåëêà!
– Ó áåëêè õîòü øóáêà

åñòü, à ÿ äóðà!

Êëèåíò – îôèöèàíòó:
– À ýòî ïðàâäà, ÷òî âû

çà íàìè äîåäàåòå.
– Íåò, ÷òî âû.. Ýòî âû

çà íàìè äîåäàåòå.

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

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

тьом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ, 6 КВІТНЯ, о 13�й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096�435�37�33; 067�422�
54�74) того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель
“Хуст”)   (тел. 4�31�53, 096�435�37�33; 067�422�
54�74)   лiкар�психотерапевт з бiльш  як двад�
цятирiчним стажем, провідний спеціаліст Кримської
асоціації лікарів�психотерапевтів

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

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

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ВПЕРВЫЕ МОДЕЛЬ В БИКИНИ
 СНЯЛАСЬ В НЕВЕСОМОСТИ

Издание Sports illustrated опубликовало первую серию снимков с
моделью в бикини в условиях невесомости.

Главной героиней съемки стала американская модель Кейт Аптон, а местом
фотосессии – самолет Airbus A300 Zerp�G, созданный для имитации условий
нулевой гравитации в пределах земной атмосферы. Фотографом выступил
Джеймс Макари. Кейт Аптон — 21�летняя американская модель австралийс�
кого происхождения. Кроме прочего, снялась в трех фильмах: «Как украсть
небоскреб», «Три балбеса» и «Другая женщина».


