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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-

íèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.
     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ

äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.
     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.
     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó

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

ПРЕС�СЛУЖБА  президента Росiї повiдомила про
офiцiйне  розлучення  Володимира Путiна i колишньої
його дружини Людмили.

В ОДЕСI  безумовно умiють жартувати. З нагоди 1 $
квiтневого свята смiху тут, в саду скульптур
Лiтературного музею вiдкрито єдиний усвiтi пам’ят$
ник музейним працiвникам – 2$метрову бронзову
композицiю з трьома великими премудрими щурами.

НАЦБАНК  України випустив  пам’ятну медаль
20$гривневого гатунку  "Небесна сотня на вартi",  вша$
нувавши  Героїв, котрi  загинули  пiд час трагiчний
подiй на Євромайданi.

17�РIЧНА Олеся  Сирдiй з Вiнничини  народила
трiйнят$дiвчаток i враз стала багатодiтною матiрю.

МАЙЖЕ 66 вiдсоткiв громадян України виступають
за проведення уже в цьому роцi дострокових виборiв
до Верховної Ради.

ВРОПЕЙСЬКИЙ  суд з прав людини тимчасового
призупинив розгляд  скарг на нашу державу. Дають
нам передихнути.

НАУКОВЦI Оксфорду  працюють над тим, щоб  в
недалекому майбутньосу  майже половину робочих
мiсць  замiнити роботами.

У ДРУГОМУ  турi  президентських виборiв у
Словаччинi перемогу здобув 51$рiчний  пiдприємець i
меценат, незалежний кандидат Андрiй Кiска.

У БРЮСЕЛI  почалися роботи по будiвництву  ново$
го штабу Європарламенту, спорудження якого плану$
ють завершити у 2016 роцi.

У НОРВЕЗЬКIЙ армiї  нововведення: для усунення
гендерних вiдмiнностей створено  унiсекс$казарми.
Вiднинi вiйськовослужбовцi чоловiки i жiнки житимуть
в однiй кiмнатi.

ГАНЕБНИЙ ФАКТ
Iз 18,8 тисяч українських вiйськових у Криму тiльки

4,3 тисячi залишилися  вiрними Українi. Це  означає,
що ми впродовж 20 рокiв утримували  у  Криму 75
вiдсоткiв зрадникiв.

I треба називати  речi своїми iменами:

наша армiя  сьогоднi — це бiль i ганьба!

ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА

на газету “Мукачево”
на  2014�й рік

Залишайтеся з нами i надалi.
Адже ваша передплата —
найвагомiша частка  фiнансо$
вого виживання нашої з вами
газети. Пiдписатися на газету
“Мукачево” можна у будь$яко$
му поштовому вiддiленнi мiста i
району або безпосередньо у
редакцiї.

Вартiсть передплати –
8 грн. на мiсяць.

Вiдповiдно на
3 мiсяцi — 24 грн.;

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

Дякуємо за пiдтримку.
Редактор газети “Мукачево”

В.ДВОРНИЧЕНКО.

НАШ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ

ІНДЕКС  61826

ÃÀÐß×À Ë²Í²ß
ÏÅÍÑ²ÎÍÅÐÀÌ!

Управління Пенсійного фонду в м.
Мукачеві та Мукачівському районі по$
відомляє, що в управлінні працює гро$
мадська приймальна за принципом
“єдиного вікна”. В ній Ви можете отри$
мати відповіді фахівців на всі питання,
також працює “гаряча” телефонна лінія
за номерами 2�10�85 та  2�34�97.
Дзвінки приймаються щоденно з 8.00
до 16.30 а в п‘ятницю з 8.00 до 15.30
год. за київським часом. Субота та не$
діля вихідний. Звертатись можливо та$
кож на нашу електронну адресу
pf716@pfu.ic.uz.ua.

 А. СКИБА, н ачальник відділу
 з обслуговування

та розгляду звернень громадян

Ñüîãîäí³ äåíü íàðîäæåííÿ
ó íàøîãî êîëåãè, äîáðå çíà-
íîãî ó Ìóêà÷åâ³ æóðíàë³ñòà,
ðåäàêòîðà ãàçåòè «Ìóêà÷³-
âñüêà Ðàòóøà»

Ìèêîëè
Ìèêîëàéîâè÷à

Ð²ØÊÀ.
Ñåðäå÷íî â³òàºìî òåáå, äðóæå, ç íàøèì ñï³ëüíèì

ñâÿòîì. Ùèðî çè÷èìî òðàäèö³éíèé êîìïëåêò íàé-
êðàùèõ ïîáàæàíü ³ â³ðèìî, ùî ùå áàãàòî ðîê³â òè ç
÷åñòþ ñëóæèòèìåø íàø³é ïðîôåñ³éí³é ñïðàâ³,
ð³äíîìó ì³ñòó ³ íàø³é êîëåã³àëüí³é äðóæá³.
Îñîáèñòîãî òîá³ ³ ðîäèííîãî ùàñòÿ íà ìíîãàÿ ë³ò.

Äðóç³ ç ãàçåòè «Ìóêà÷åâî».

Â ÓÊÐÀÈÍÅ ÁÓÄÓÒ ÑÎÕÐÀÍÅÍÛ
ÂÑÅ ÑÎÖÂÛÏËÀÒÛ, ÏÅÍÑÈÈ È ËÜÃÎÒÛ

ÍÀ 2014 ÃÎÄ
Об этом заявила министр соцполитики Людмила Денисова. Не$

смотря на принятую правительством антикризисную программу, все
соцвыплаты, пенсии, льготы на нынешний год будут сохранены в
прежних размерах. В частности, речь идет о  205 тысячах мало$
обеспеченных семей, 13,5 миллиона пенсионеров, молодых мате$
рях и других категориях. «Начисление льгот, социальных пособий
будет проходить адресно: если доход семьи составляет менее 1710
гривен, такая семья нуждается в государственной защите», — от$
метила Людмила Денисова.

Министр подчеркнула, что ее ведомство делает все возможное,
чтобы на территории Крыма выплачивались пенсии и другие со$
циальные пособия. «С 17 марта, с момента открытия правитель$
ственной горячей линии по проблемным вопросам жителей Крыма
и Севастополя, поступило 5320 обращений, — заявила глава мини$
стерства. — Из них более 800 — вопрос сохранения государствен$
ных социальных пособий и выплат гражданам полуострова, а также
предоставление льгот.  Крым и Севастополь остаются территорией
Украины, а их жители – гражданами Украины.

ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ
² ÐÎÄÈÍÍÎÃÎ ÙÀÑÒß!



Îêðóæàþùèé ìèð – îòëè÷íàÿ òåìà äëÿ ðàçìûøëåíèé. (Ó. Ãýçëèòò)Îêðóæàþùèé ìèð – îòëè÷íàÿ òåìà äëÿ ðàçìûøëåíèé. (Ó. Ãýçëèòò)Îêðóæàþùèé ìèð – îòëè÷íàÿ òåìà äëÿ ðàçìûøëåíèé. (Ó. Ãýçëèòò)Îêðóæàþùèé ìèð – îòëè÷íàÿ òåìà äëÿ ðàçìûøëåíèé. (Ó. Ãýçëèòò)Îêðóæàþùèé ìèð – îòëè÷íàÿ òåìà äëÿ ðàçìûøëåíèé. (Ó. Ãýçëèòò) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 10  êâ³òíÿ 2014 ð.

¹ 14 (1016)¹ 14 (1016)¹ 14 (1016)¹ 14 (1016)¹ 14 (1016)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ ì. Ìóêà÷åâà ³íôîðìóº:

Громадянам України, які переїхали на проживання в м. Мукачево з Автономної
Республіки Крим та м. Севастополь для отримання всіх видів державної соціаль#
ної підтримки, зокрема пенсій, допомог, пільг та компенсацій, тощо.необхідно
звернутися в управління по вул. Валенберга, 31 (каб.1) в зручний час з 9 до 18 год.
з понеділка по п’ятницю.

Консультацію можна отримати за тел. 2�30�63, 2�12�63, 2�13�82
Основні документи, які необхідно мати при собі (за наявності): паспорт, по#

свідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика, довідку про присвоєння іден#
тифікаційного коду.

З усіх питань дані громадяни можуть звертатися безкоштовно за телефоном
гарячої лінії 0800507309

Крім того для отримання допомоги можна звернутися на «гарячу лінію»:
# пенсійного фонду 0800503753;
# державного центру зайнятості 0800505060;
# фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

0800501892;
# фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та про#

фесійних захворювань 0800501383

Ïðàöþº «Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ»
Управління Пенсійного фонду в м. Мукачевому та Мукачівському районі повідом#

ляє, що в управлінні працює громадська приймальна за принципом “єдиного вікна”.
В ній Ви можете отримати відповіді фахівців на всі питання, також працює “гаряча”
телефонна лінія за номерами 2#10#85 та 2#34#97. Дзвінки приймаються щоденно
з 8.00 до 16.30 а в п’ятницю з 8.00 до 15.30 год. за київським часом. Субота та
неділя вихідний. Звертатись можливо також на нашу електронну адресу
pf716@pfu.ic.uz.ua.

A. СКИБА, начальник відділу
 з обслуговування та розгляду звернень громадян

Ãðàô³ê ñï³ëüíèõ îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí
â Ìóêà÷³âñüêîìó ì³ñüêðàéîííîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿

31 квітня набув чинності Закон
“Про запобігання фінансовій ката�
строфі та створення передумов
для економічного зростання в Ук�
раїні”. Е в ньому й ряд статей щодо
пенсій.

Розповісти про ці нововведення ми
попросили заступника голови комі#
тету Верховної Ради з питань соціаль#
ної політики та праці Павла Розенка.

— Які антикризові заходи стосу�
ються пенсіонерів?

—  Внесено зміни в призначення
спеціальних пенсій. Наприклад, судді,
прокурори, державні службовці та
прирівняні до них особи будуть отри#
мувати 70% зарплати. До цього вони
мали 80%. Це стосується тих, хто ви#
ходитиме на заслужений відпочинок
після 1 квітня цього року. Також пенсії
розміром понад 10 тисяч гривень
оподатковуватимуться за прогресив#
ною шкалою 15 — 17%, залежно від
суми. Податок стягуватимуть лише із
суми перевищення. Тобто якщо люди#
на отримує, скажімо, 14 тисяч гри#
вень пенсій, то оподатковуватимуть#
ся 4 тисячі.

— Що чути про щорічну берез-�
неву індексацію пенсій у зв’язку зі
зростанням середньої зарплати по
Україні?

— До фінансової стабілізації в країні
дія цієї норми закону зупинена. На#
томість сказано, що грошові доходи
населення будуть індексувати на
рівень інфляції, яка цього року перед#
бачається чимала — 12 — 14%.

— Як індексують пенсії? Кому чека#
ти підвищення, а хто не матиме на
нього права?

—  Індексацію грошових доходів

ІНДЕКСАЦІЯ ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
ВЕЛИКІ ПЕНСІЇ ЗМЕНШАТЬ, ОПОДАТКУЮТЬ,
А МАЛІ ОБІЦЯЮТЬ ЗАХИСТИТИ ВІД ІНФЛЯЦІЇ

здійснюють тоді, коли величина індек#
су споживчих цін перевищує поріг
індексації, встановлений у розмірі
101%. Пенсії індексують лише непра#
цюючим пенсіонерам. До цього роз#
рахунку беруть не лише основний
розмір виплати, а й надбавки, допла#
ти, підвищення, цільову грошову до#
помогу на прожиття, державну допо#
могу, компенсаційні виплати, щомі#
сячне грошове утримання, яке випла#
чують замість пенсії. Не підлягають
індексації лише ті виплати, які визна#
чаються від прожиткового мінімуму,
наприклад, доплата дітям війни чи
учасникам війни. До того ж індексу#
ють пенсії лише в межах прожитково#
го мінімуму. Тобто якщо людина от#
римує півтори тисячі гривень, то з них
їй перерахують лише 949 —  нинішній
показник соціального стандарту для
непрацездатних.

Формула такого інфляційного
підвищення доволі проста — дохід,
який підлягає індексації, множать на
приріст індексу споживчих цін і ділять
на 100%. Наприклад, якщо індекс спо#
живчих цін встановлять на рівні
101,2%, то дія така: 949 х 1,2 : 100%.
Пенсія зросте на 11,38 грн. Це, зви#
чайно, середньостатистичний розра#
хунок, а в кожного пенсіонера він буде
індивідуальним, залежно від його ба#
зового показника зростання пенсії.

—  Коли сподіватися такої індек�
сації?

— Як тільки її поріг перевищить
101%. Березневого показника індек#
су споживчих цін ще нема, а ось лют#
невий становить 100,6, тобто не дає
підстав для масового перерахунку
пенсій.

Євгенія РОМАНІВ

День 
приймання 

Прізвище, 
ім’я, по-
батькові 

Посада Час прийому 

Кожний перший 
та останній 
вівторок місяця 

Меренич О.С. 
Химич В.В. 
Гарапко М.Ю. 
Медвідь І.М. 

Начальник 
Мукачівського МРУЮ 
Начальник 
реєстраційної служби 
Начальник РВ ДВС 
Начальник MB ДВС 

10.00 по 13.00 
год. 10.00 по 
13.00 год. 
10.00 по 13.00 
год 10.00 по 
13.00 год 

 

Âæå òðåò³é òèæäåíü Çà-
êàðïàòñüêèé îáëàñíèé
â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò îï³-
êóºòüñÿ íàâ÷àííÿì êðàÿí,
ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ ñòà-
òè íà çàõèñò Â³ò÷èçíè. Çà
öåé ÷àñ çàíÿòòÿ ç îñíîâ ïî-
âîäæåííÿ ç³ çáðîºþ
â³äâ³äàëî á³ëüøå ñòà ï’ÿò-
äåñÿòè îñ³á.

ßê ðîçïîâ³â çàñòóïíèê
â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà ïî
ðîáîò³ ç îñîáîâèì ñêëà-
äîì ï³äïîëêîâíèê Ïåòðî
Ìàðêî, îñíîâíèì àêöåí-
òîì òàêèõ çàõîä³â º  íà-
äàííÿ òà ïîíîâëåííÿ òåî-
ðåòè÷íèõ çíàíü ç âîãíåâî¿
ï³äãîòîâêè. Âèðîáëåííÿ
àëãîðèòìó ä³é íà âîãíåâèõ
ðóáåæàõ òà íàïðàöþâàííÿ
ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó ç âè-
êîðèñòàííÿ ñòð³ëåöüêî¿
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çáðî¿, ùî º íà îçáðîºíí³
ìåõàí³çîâàíèõ ï³äðîçä³-
ë³â Óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà.

– Ó çâ’ÿçêó ç³ ñêëàäíîþ
ñèòóàö³þ íà ñõ³äíèõ êîð-
äîíàõ äåðæàâè, ùî ñêëà-
ëàñÿ ï³ñëÿ 17 áåðåçíÿ,
áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ
ïðî çàëó÷åííÿ äî òàêèõ
çàíÿòü â ÿêîñò³ ³íñòðóê-
òîð³â îô³öåð³â çàïàñó, ÿê³
ìàþòü áàãàòèé äîñâ³ä ðî-
áîòè ç îñîáîâèì ñêëàäîì
ó â³éñüêàõ. Öå äàëî ìîæ-
ëèâ³ñòü åôåêòèâíî îðãàí-
³çóâàòè íàâ÷àëüíèé ïðî-
öåñ òà øâèäêî óâåñòè â
ñòð³é äîáðîâîëüö³â. Íà
ñüîãîäí³øí³é äåíü âîíè
âæå äîáðå çàñâî¿ëè òåîðå-
òè÷íèé ðîçä³ë, îñâî¿ëèñÿ
â ãðóïàõ òà ãîòîâ³ äî ïî-
ëüîâî¿ ôàçè ïîäàëüøîãî

âîºííîãî âèøêîëó,   çàç-
íà÷èâ â³í.

Âàðòî äîäàòè, ùî òàê³
íàâ÷àííÿ îñîáëèâî ïðèïà-
ëè äî äóø³ þíàêàì, ÿê³ íå
ïðîõîäèëè â³éñüêîâó
ñëóæáó, àëå âèÿâèëè áà-
æàííÿ îïàíóâàòè àçè
â³éñüêîâîãî âèøêîëó íà
òë³ àãðåñ³¿ ç áîêó ÐÔ.

Îêð³ì òàêèõ çàíÿòü, â
îáëàñò³ ïðîäîâæóºòüñÿ
âèêîíàííÿ çàõîä³â çã³äíî
ç ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè
Çàêàðïàòñüêî¿ ÎÄÀ Âàëå-
ð³ÿ Ëóí÷åíêà “Ïðî âæèò-
òÿ íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³
îñîáëèâèõ çàõîä³â öèâ³ëü-
íîãî çàõèñòó”.

 Â.²ÂÀÍÎÂ,
ï³äïîëêîâíèê

Äî  ïðàö³âíèê³â äåðæàâ-
òî³íñïåêö³¿ íàä³éøëî ðÿä
çâåðíåíü ãðîìàäÿí ñòî-
ñîâíî âñòàíîâëåííÿ íà
ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ òà òðîòó-
àðàõ çàï³ðíèõ ïðèñòðî¿â,
ñòîâï÷èê³â, ëàíöþã³â
òîùî, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü
ïàðêóâàííþ, ïðî¿çäó
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³
ïðîõîäó ï³øîõîä³â.

Ïðàâîîõîðîíö³ ÄÀ² Ìó-
êà÷³âñüêîãî ì³ñüêâ³ää³ëó
ì³ë³ö³¿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
âåñíÿíîãî êîì³ñ³éíîãî
îáñòåæåííÿ âóëè÷íî-äî-
ðîæíüî¿ ìåðåæ³ âèÿâëÿ-
þòü ì³ñöÿ âñòàíîâëåííÿ
íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ òà òðî-
òóàðàõ òàê çâàíèõ çàï³ð-
íèõ ïðèñòðî¿â. ßê ðîçïî-
â³äàº íà÷àëüíèê â³ää³ëåí-
íÿ ÄÀ² Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Òî-
ìàø Äóëîâ, - òðàïëÿþòü-
ñÿ âèïàäêè, êîëè ï³ä äî-
ðîæí³ìè çíàêàìè 3.21
“Â’¿çä çàáîðîíåíî”, 3.34
“Çóïèíêó çàáîðîíåíî”,
3.35 “Ñòîÿíêó çàáîðîíå-
íî”, 3.38 “Çîíà îáìåæå-
íî¿ ñòîÿíêè”, 5.38 “Ì³ñöå
äëÿ ñòîÿíêè”, 5.39 “Çîíà
ñòîÿíêè” âñòàíîâëåíî òàá-
ëè÷êè, ÿê³ íå ïåðåäáà÷åí³
ä³þ÷èìè ñòàíäàðòàìè.

Âñ³ ñëóæáîâ³ ³ ïðèâàòí³ àâòîìîá³ë³
ïàðêóâàòèìóòüñÿ íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ

Êîðïîðàòèâí³ òà ïðè-
âàòí³ àâòîñòîÿíêè º íåçà-
êîííèìè. ² ïåðåñ³÷í³ âîä³¿
ìîæóòü ñì³ëèâî ³ãíîðóâà-
òè ð³çíîìàí³òí³ òàáëè÷êè
³ç íàïèñàìè íà êøòàëò
«Äëÿ ñëóæáîâîãî òðàíñ-
ïîðòó», «Ïàðêóâàííÿ çà-
áîðîíåíî, îêð³ì à\ì ..,»
é òàêå ³íøå.

Â óêðà¿íñüêîìó çàêîíî-
äàâñòâ³ ÷³òêî âèçíà÷åíî,
ùî ïðî¿æäæà ÷àñòèíà âó-
ëèöü ïðèçíà÷åíà äëÿ àâòî-
òðàíñïîðòó, à òðîòóàð –
äëÿ ï³øîõîä³â, ÿê³ º òàêè-
ìè æ ïîâíîïðàâíèìè
ó÷àñíèêàìè ðóõó, ÿê ³
âîä³¿, ðîçïîâ³äàº íà÷àëü-
íèê Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ Âà-

ñèëü Øâåíäà. Ïðàâäà, äëÿ
ëåãêîâèê³â òà ìîòîöèêë³â
çðîáëåíî âèíÿòîê. Çà Ïðà-
âèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó
¿õ äîçâîëåíî ïàðêóâàòè
íà êðàþ òðîòóàð³â, àëå çà
óìîâè, ùî äëÿ ïåðåñóâàí-
íÿ ï³øîãî ëþäó ì³æ
òðàíñïîðòîì òà áóä³âëÿìè
ìàº çàëèøàòèñÿ íå ìåíøå
2-õ ìåòð³â. Ïðîòå,  ÿê íå
ïðèêðî, ÷àñòî ö³ âèìîãè
íå äîòðèìóþòüñÿ ñàìèìè
æ ó÷àñíèêàìè äîðîæíüî-
ãî ðóõó, çà ùî,  ïðàêòè÷-
íî, ùîäíÿ ïðèòÿãóþòüñÿ
äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³.

Í. ÌÀØ²ÊÎ,
Ìóêà÷³âñüêèé ÌÂ ÓÌÂÑ
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Âñå, ÷òî ñóùåñòâóåò íà ñâåòå, êîãäà-òî áûëî ìå÷òîé. (Ê. Ñýíäáåðã).

Коли б мені запропонували оха�
рактеризувати Віктора Васильо�
вича Дворниченка одним словом,
то це було б прекрасне слово –
надійність. Надійність у всьому –
в роботі, в людських стосунках, у
підході до розв’язання будь�яких
питань. Його в журналістському
середовищі відрізняють організа�
торська здібність, повна само�
віддача в роботі, високі людські
якості, витримка і самоконтроль у
поєднанні з вимогливістю і прин�
циповістю, турботою про оточую�
чих. Простота й доступність здо�
були йому авторитет і повагу се�
ред  журналістів не лише Мукаче�
ва,  а й області, України…

Для непосвячених в ту чи іншу
професію журналістика може зда�
ватися або надто простою і легкою,
чи надто загадковою і романтич�
ною. Відомо ж, що кожна професія
має свої зваби і загадки. Віктор
Дворниченко – журналіст. І не
тільки за освітою (закінчив факуль�
тет журналістики Львівського на�
ціонального університету  імені
Івана Франка). Він  – журналіст за
покликанням, за самою своєю сут�
ністю. Він майстерно володіє сло�
вом –  газетне письмо його бага�
те, влучне, образне, конкретне…
Він уміє, як ніхто інший, проникну�
ти в індивідуальний світ людини,
заглянути в  потаємні куточки її
душі й віднайти там справжні діа�
манти, про які вона й сама не підоз�
рівала.

Віктор Дворниченко від приро�
ди привітний, інтелігентний,  з
відкритою душею, а тому швидко
вливався у будь�який колектив:
студентський (до армії здобув
диплом машинобудівника), робіт�
ничий (одержав гарт на Калині�
вському машзаводі, що на Віннич�
чині), армійський (служба в
політвідділі 128�ї  гвардійської
мотострілецької дивізії), журналі�
стський у  міськрайонній газеті
«Прапор перемоги», у який запро�
сив активного дописувача до див�
ізійної газети  вчорашнього ком�
сомольського ватажка тодішній
редактор газети М.М.Дашковсь�
кий. І не помилився, бо з�під пера
молодого журналіста з’являються
хвилюючі газетні публікації  «По�
роги на головному напрямку», «На
будовах – зимове затишшя», «З
найбільшою користю для справи»,
«Резерв активності» й «Чи будемо
пити… фіточай?». З великою теп�
лотою пише про поїздку пере�
можців соціалістичного змагання
в Москву («Чотири незабутніх дні»),
не залишає байдужим  читачів
його інтерв’ю «Присяга синівської
вірності» і гнівно малює портрет
керівника�грубіяна, відвертого
хама «… В директорському
кріслі»…

Роки, мов неосідлані коні, все
летять і летять. Скоро піввіку минає
як вчорашній воїн, у військовій
формі Віктор Дворниченко прий�
шов працювати в «Прапор пере�
моги». З того колективу небагато
залишилося журналістів, але вони
пригадують, як входив у журналі�
стське товариство молодий літпра�
цівник, як прислухався до порад
старших, досвідчених співробіт�
ників, переймав їх досвід. Ось як
пригадав ту пору становлення
Віктора Васильовича,  як журналі�
ста, один із найстаріших газетярів
краю М.Г.Літковський:

– І тижня було досить, щоб пе�
реконатися, що Віктор Васильович
сповнений гострого розуму, йому
підвладне перо, він глибоко знає
життя, уміє тонко вловлювати миті,
що відбуваються в житті кожної
людини. Він не відставав і не заб�
ігав наперед,  а виважено кроку�
вав у рівень з часом. Сьогодні, че�
рез піввіку опісля, сказати, що
Віктор Дворниченко відданий га�
зетній справі, – не сказати нічого.
Усе, що трапляється  в житті кож�
ного  – негаразди, природні неду�
ги, – відступає перед його само�
відданістю.  Журналістською робо�
тою  живе, насолоджується, робо�
тою рятувався від особистого горя,
яке не обминуло його.  Двадцять
перший рік буяє під його опікою
заснована ним міськрайонна газе�
та «Мукачево». Він як був так і за�
лишається журналістом, бійцем за
правду і справедливість, як був так
і залишається Людиною. І ще. На
мою думку,  тільки Вікторові Васи�
льовичу вдалося зробити, щоб
«Мукачево» мала «своє» обличчя,
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своє коло основних тем, подавати
матеріали в притаманному їй
міськрайонному профілю, стилі й
оформленні.

Правдивість, принциповість,
професіоналізм – ось три кити,  на
яких формується, тримається і
розвивається майстерність жур�
наліста, виникає і зростає його
авторитет. Чесне журналістське
ім’я багато важить у нашій про�
фесії, проте не всім, ой, не всім

вдається його зберегти. Віктор
Дворниченко у журналістиці вже,
гай�гай, піввіку. Та ніколи не зрад�
жував своїм поглядам – професій�
ним і загальнолюдським. Може
саме  тому він ніколи й на мить не
розчаровувався у своїй професії.
Читачі, котрі дружили з «Прапором
перемоги» не рік�два, а десяти�
літтями, добре пізнали творчий
почерк Дворниченка�журналіста,
одразу пізнавали його вдумливе,
виважене перо. Бо він вимогливий
до кожного написаного рядка, він
непохитний у відстоюванні кожно�
го правдивого слова. Щедрість
серця, щедрість його газетного
слова   присвячені оточуючим лю�
дям, яких глибоко шанує і які тяг�
нуться до Віктора Васильовича, як
до близької і совісної людини, кот�
ра не підведе, не зрадить. Героя�
ми його журналістських творів ста�
ють «Троє мукачівців з книги
Гіннесса» й ціле місто: «Свято ро�
бітничого Мукачева», «Наше місто
– наш спільний дім»… Побувавши
в гостях у екіпажу океанського лай�
нера «Мукачево» він із захоплен�
ням написав про це репортаж. До
речі, саме з газетної розповіді
В.Дворниченка мукачівці дізнали�
ся про траулер «Мукачево», екіпаж
якого вів вилов риби у Баренцово�
му морі.  Тож при виборі назви для
заснованої ним 21 рік тому газети
проблем з назвою часопису не ви�
никло.  Він переймається долею
стражденних «Товариство дітей�
інвалідів чекає підтримки»,
«Зігріти старість теплом серця» і
його хвилює «Пістрялівська РЛС,
яка ж дальша твоя доля?»… У пору
буяння атеїзму Віктор Дворничен�
ко підготував і надрукував інтер�
в’ю з єпископом Мукачівським і
Ужгородським Дамаскіном,  при�
свячене 1000�річчю хрещення
Русі…

По переїзді в нове приміщення
редакції Віктор Васильович пер�
шим використовує конференц�зал
для організації зустрічей передо�
виків виробництва, кавалерів ор�
денів Леніна: «Читач, редакція,
міськвиконком», «Метал – тільки в
діло», «Мене, вчителя,  хвилює»,
«Герої живуть серед нас»… У цьо�
му залі він влаштовує виставки
аматорів: вишивки Г.Г.Осетрової
(«Чарівна голка у золотих руках»),
моделі морських суден,  від древ�

ньоєгипетських папірусників до
сучасних океанських лайнерів,
храмів і фортець у нашому краї
витриманих у дуже точному масш�
табі  (навіть кількість черепиць на
даху макету міської Ратуші відпов�
ідала дійсності),    виготовлених
мукачівцем   Давидом Лейбовичем,
зарисовки художника Євгена
Мельника з будівництва Саяно�
Шушенської ГЕС, приязно розповів
про свою зустріч з всесвітньовідо�

мим танцюристом Махмудом Есен�
баєвим, опублікував у новорічно�
му номері «Прапора перемоги»
розповідь про похід на мукачівсь�
ких лижах «Бескіди» до Північного
полюсу експедиції очолюваної
Дмитром Шпаро… Кожна зустріч,
кожна виставка вимагала від
В.В.Дворниченка багато часу,
організаторських здібностей,
вкладу свого серця й душі, які, на
жаль,  не враховувалися тодішнім
керівництвом при підведенні
підсумків редакційного змаган�
ня…

Не випадково, у нього, дитини
війни,  сина учасника Великої
Вітчизняної,  провідною темою
стала не просто улюблена, а обо�
в’язкова тема в журналістській
творчості – героїзм народу, немер�
кнучий подвиг радянських воїнів�
фронтовиків, партизанів і
підпільників, трудівників тилу, жи�
вий подих важких і героїчних 1418
днів і ночей, а в них доля, характе�
ри тих, хто боронив Вітчизну, виз�
воляв її від гітлерівських окупантів,
хто повернув Європі чисте небо,
ясне сонце… Приваблювали чи�
тачів міськрайонки його нариси
про переможців «Микола Майоров
– солдат Перемоги», «В небі над
Карпатами», «Герої живуть серед
нас», «Пам’ятайте про це, нащад�
ки», «Через три десятиріччя»…  Він
пише про долю радянських дітей,
які волею щасливого випадку опи�
нилися в  Червеньові, Ракошині,
Домбоцькому монастирі, про дру�
жину й дітей визволителя Мукаче�
ва гвардії підполковника  Ігната
Підопригору, який поліг смертю
хоробрих при визволенні нашого
краю, які вперше відвідали його
могилу. Віктор Васильович дослі�
джує долю відважної радянської
льотчиці,  прозваної Білою лілією,
і гнівно засуджує жителя району,
який посмів присвоїти собі чужі
бойові заслуги померлого у повоє�
нний час добровольця Радянської
Армії («Руки геть від священного
вогню»)…

У 1980 році у республіканському
збірнику про передовиків промис�
ловості, сільськогосподарського
виробництва, творчої інтелігенції
надруковано нарис «Приклад Ва�
силя  Янца», згодом в обласному
виданні з’являються книги про
майстрів�будівельників з ПМК�98,

передовиків з трикотажного об�
’єднання («На основі нової техніки і
технології»), нарис про Мукачево,
написані Віктором Дворниченком.
З них добре видно, що Віктор Ва�
сильович знає життя, тонко влов�
лює ті прогресивні зміни, які в ньо�
му відбуваються, і віддано й щед�
ро черпає матеріал для своїх по�
етичних творів. А тому вірші в двох
його  поетичних збірках «Чтоб ник�
то не сказал…» і «Уходя, – оставьте

свет» пройняті життєвою правдою,
земною снагою. У них Віктор Двор�
ниченко проявив себе як тонкий
лірик, у його поетичних творах
знайшли своє місце розкрилля
патріотичного і громадянських по�
чуттів, відгомін минулих років,
інтимна лірика. У його поетичних
творах сплавились воєдино і біль
втрачених днів, і глибокий сум від
пережитого і струменить  віра в
краще прийдешнє. Його поезія
громадянська, патріотична, а тому
у його поетичних творах на повен
голос звучить непереможний гімн
Людині,  красі її натхненної, твор�
чої праці. Загалом його збірники
поезії різних років  – гімн життю у
всіх його проявах: «Пока живу, я
буду верить, пока я верю – буду
жить». Приваблива у його збірках
пейзажна лірика, пронизана ха�
рактерною рисою щирості, зако�
ханістю автора у рідну природу. У
його поетичних і прозових творах ,
зокрема в «Іван Бровді, життя
творчість роздуми» рясно зійшли
гарні порівняння, вдалі епітети та
метафори, дивує багатство лекси�
ки, вміння досконало нею володі�
ти, доносити красу життя й при�
роди до серця читача. Віктор Двор�
ниченко від книги до книги прагне
світлого, оригінального слова ви�
разних барв. І щедро радує ними
читача. Впродовж кількох років
досліджував невідомі сторінки
життя славетного мукачівця, гені�
ального художника Міхая Мункачі,
написав про нього  книгу,  яка ось�
ось вийде в світ.

В.В.Дворниченко прекрасний
журналіст. Він заохочує до твор�
чості інших. Бо має тверде пере�
конання: якщо людині є що випові�
сти світові – треба братися за
перо, незалежно від професії. Кож�
ного разу, як тільки вловлює у не�
вимушеній оповіді співбесідника
епізод чи цікавий образ, заго�
рається: «А ти напиши…» Він пе�
реймався і переймається й сьо�
годні тим, про що сам пише, і,  як
патріот «Прапора перемоги»,  не
смів випустити «з рук» цікаву
людську постать, тему, колізію.  До
нього йдуть за порадою, його дум�
ку поважають. Його газетні висту�
пи молодим журналістам слугують
взірцем доброї і чесної роботи
справжнього журналіста, небайду�
жої людини з високими мораль�
ними якостями принциповою і не�
продажною громадянською про�
фесією. Він ось уже третє десяти�
ліття править за взірець служіння
великій спільній справі  – творен�
ню міськрайонки, нашої з вами га�
зети «Мукачево».

Його редакторська культура внут�
рішня, бо йде від духа, від серця,
від предків, від усього роду ма�
терів, батьків, дідів. Видно, саме
тому  Віктор Дворниченко народив�
ся з жагою до творчості. Бо він ще
й художник. Для більшості людей
оточуючий світ звичайний. Але у
Віктора Васильовича душа митця,
вона бачить і відчуває значно
більше за інших. І  тому  народжу�
ються його картини, де переважа�
ють найкращі,  на його погляд,  ку�
точки рідної природи і … коні. Його
притишена музика фарб у створе�
них ним картинах викликає подив.
Щоб написати зарисовку, вірш,

намалювати картину, зробити щось
порядне, художнє, велике, цілісне,
треба саму ідею виносити в собі. І
Віктор Дворниченко своєю творчі�
стю уміє це робити, як ніхто інший.

Постать Віктора Дворниченка, як
Людини і Громадянина, його інте�
лект, талант мов потужний магніт
притягують багатьох людей, неза�
лежно від політичних та релігійних
переконань. Він,  як ніхто інший,
уміє прислухатися до горя людсь�

кого, ніколи не залишається до ньо�
го байдужим. Він був і є надійним
другом, справжнім мужчиною,
люблячим, турботливим чолові�
ком, ніжним і ласкавим батьком,
дуже обов’язковим дідусем. І в ньо�
го, як у всіх,  не раз в житті виника�
ли проблеми й неприємності. У
складних життєвих ситуаціях
Віктор Васильович відстоював
свою правду сам. Але неодмінно
про всі перипетії ділився думками
тільки з дружиною Ганною Федор�
івною, вчителькою, директором
школи. Тільки з нею, із своєю коха�
ною, – із своєю доброю, лагідною,
з відкритим серцем, мудрою по�
радницею. Усе, що пов’язане з
дітьми – донькою Віталією, сином
Сергієм, зятем Михайлом, не�
вісткою Світланою, улюбленицею
дідуся Анюткою для В.В.Дворни�
ченка святе.

Читачі  міськрайонки «Мукаче�
во»,  яку редагує Віктор Дворни�
ченко,  захоплюються силою його
таланту – журналістського, по�
етичного. А сила ця не тільки і не
стільки в тому криється, що він
сміливо береться за гострі теми,
бездоганно володіє словом, блис�
куче вибирає інтонацію, безпо�
милково знаходить спільну мову
з читачем. Сьогодні, на порозі
його 70�річчя,  не важливо про що
злободенне  писав, важливо – як
це робив і робить. Не байдуже, а
з душею. Не нав’язує читачеві
своєї думки,  бо уникає зайвого
моралізаторства, поважає своїх
героїв, любить їх.. Для нього важ�
ливе все: немеркнуча пам’ять про
героїв Великої Вітчизняної війни,
традиції  сім’ї,  школи, грома�
дянська активність людини, ви�
сокі духовні цінності, загально�
людські поняття про добро, ду�
шевну красу… Його журналістсь�
ка, поетична, художня творчість
переконує, що Віктор Дворничен�
ко пристрасно бажає, хоче, щоб
світ став добрішим, красивішим,
багатшим…

… Час може бути жорстоким,
безпощадним. Промелькне і ко�
гось відвідає бажання: переписа�
ти, підредагувати минуле, подати
його у вигіднішому для себе світлі.
У Віктора Васильовича Дворни�
ченка надобності коригувати свою
долю, правити й переписувати
свою біографію немає. Його рука
й сьогодні твердо тримає журнал�
істське добре нагострене перо,  бо
редакторський досвід величезний,
відрікатися йому ні від чого. І сьо�
годні, у День  свого 70�річчя Віктор
Дворниченко такий, яким був зав�
жди: ювіляр, що увібрав у себе усю
повоєнну епоху, сповнений сил, зна�
ходиться в доброму здоров’ї. Він
служить прикладом любові до
Вітчизни під знаком Правди, без�
корисності, устремління до спра�
ведливості, жертовності, милосер�
дності…

Щиро вітаємо тебе, Друже, з
ювілеєм. Нехай Тобі, дорогий наш
колего, легко плужиться і добре
сіється виваженим словом�зерном
і надалі. Здоров’я, щастя, радості,
нових творчих злетів! Будь з нами
й надалі, не піддавайся часу. А ми,
Твої друзі по редакції,  будемо з
Тобою.

Михайло БЕЙРЕШ

Віктор Дворниченко (на фото справа) на полонині у
Міжгірщині з народним художником України Іваном Бровді.



Традиційний турнір студентів
Кожного року, з приходом вес�

ни, наприкінці березня в МДУ
проводиться традиційний тур�
нір по міні�футболу.

В змаганнях взяли участь ко�
манди 3�х факультетів: Техно�
логічний, Туризму і готельно�

ресторанного бізнесу, і Ме�
неджменту та підприємниц�
тва.

Змагання почалися з урочис�
тої частини, де виступили з на�
становами головний суддя зма�
гань Мороз Ф.В., Шахрай С.П.

та голова студради Павловська
Ю.Ю.

До організації проведення
змагань долучився відповідаль�
ний за спортивний відділ Кри�
вицький В.Ю. , який забезпечив
участь кращих фудболістів

різних курсів. А
також підтримку
команд вболі�
вальниками, які
із спортивним
азартом до
кінця підтриму�
вали свої коман�
ди.

Долею жереб�
кування органі�
затори розро�

били рівноправний  календар
зустрічі команд на полі.

Кожна гра проходила в бес�
компромісній спортивній бо�
ротьбі.

Переможцями турніру серед
юнаків, стала команда факуль�
тету Туризму і готельно�ресто�
ранного бізнесу, тоді як друге
місце вибороли гравці техноло�
гічного факультету, третє місце
посів факультет Менеджменту
та підприємництва.

Завершили турнір команди
дівчат: де переможцями стала
команда Технологічного фа�
культету, під керівництвом
Шершун Марини, а друге місце
зайняв факультет Туризму і го�

тельно�ресторанного бізнесу.
Попри усі очікування, дівча�

та зіграли на відмінно, і мож�
ливо енергійніше за хлопців,
зумівши підтримувати азарт
вболівальників до самого кінця
гри.

Підчас туріру було визначено
кращого гравця Голомба І.  А
переможців тарніру було наго�
роджено грамотами та пере�
хідним кубком.

Цей турнір проводився з ме�
тою підбору гравців у команду
МДУ  до обласної універсіади.

  Підготувала статтю
А. ГАБАЛЬ, студентка

Технологічного Факультету
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5 квітня, напередодні Все�
світнього дня здоров’я, в
мукачівському мікрорайоні
Росвигово пройшов перший
з цьогорічних обласних чем�
піонатів зі спортивного орі�
єнтуванні на спринтерських
дистанціях, що зібрав май�
же 250 учасників з 13 команд
Закарпаття. В змаганнях
приймали участь як майст�
ри спорту, так і ветерани по�
важного віку, і зовсім юні
спортсмени, що лише оволо�
діли навичками орієнтуван�
ня на незнайомій місцевості.
Для багатьох учасників вже
стало доброю традицією
проводити вихідний день у
колі сім’ї, весело і активно,
тож чимало з учасників при�
їхали на змагання цілими
сім’ями. Нудьгувати не до�
велося нікому: ті, хто не ри�
зикнув особисто стартувати,
активно підтримували членів
своїх родин на фініші.

Траса, розроблена орган�
ізаторами, послужила учас�
никам хорошою перевіркою
перед чемпіонатом України,
що вже з 18 до 21 квітня про�
ходитиме у Київській об�
ласті.

У жінок на чотирикіломет�
ровій дистанції золоту ме�
даль виборола Ніна Расчуп�
кіна – тренер мукачівського
клубу «Товариш». Трасу, що
проходила через 15 конт�
рольних пунктів, вона подо�
лала за 20 хвилин 56 секунд.
Срібною та бронзовою при�
зерками стали ужгородка
Вікторія Калинич та Ольга
Рижкова з Мукачева.

Чоловічий п’ятикілометро�
вий забіг пройшов без сюр�
призів. Основна боротьба на
дистанції, як і очікувалося,
розгорнулася між 24�річним
мукачівцем Сергієм Расчуп�
кіним та 27�річним Георгієм
Фечо – майстром спорту,
учасником минулорічного
чемпіонату світу з рогейну.
Обидва спортсмени фінішу�
вали з майже однаковим ре�
зультатом – за 16 хвилин. Та
все ж таки Сергій � учасник
чемпіонату світу з гірського
бігу, що проходив в Італії �
виявився більш спритнішим,
витративши на подолання
траси на 6 секунд менше.
Третє місце зайняв ще один

представник родини Рас�
чупкіних – 27�річний Андрій.

Лідером змагань серед
юніорок стала кандидат у
майстри спорту, бронзова
призерка європейської пер�
шості з велоорієнтування
2003 року Наталія Шозда з
мукачівської ЗОШ № 6, яка
залишила позаду своїх най�

ближчих переслідувачів Со�
фію Юртин з Ужгороду, що
пробігла дистанцію з другим
результатом і Беату Зубаку з
мукачівської ЗОШ № 5, яка
прийшла до фінішу третьою.

В змаганнях юніорів му�
качівці участі не приймали,
тож весь п’єдестал пошани
«окупували» вихованці Геор�
гія Феча з ужгородського
клубу «Максимум»: чемпіо�
ном став Петро Мирзанич,
срібним та бронзовим при�
зерами – відповідно Сергій
Брилинський та Віктор Анд�
рійкович.

Першою серед дівчат не
старших 16�років закінчила
гонку ще одна з представ�
ниць мукачівського клубу «То�
вариш» Олександра Золтан
(ЗОШ №1). Другою дистан�
цію подолала Наталія Павл�
ікова, третьою – іршавчанка
Юлія Татош. Серед юнаків
цього віку золоту та бронзо�
ву нагороди вибороли чле�
ни юнацької збірної коман�
ди України з велоорієнтуван�
ня, мукачівці Владислав
Французов та Артур Сватко,
з другим результатом
фінішував ужгородець Ста�
ніслав Паламарчук.

Переможцем спринтерсь�
ких змагань серед дівчат

2000�2001 років народження
стала Анастасія Кримінська
з Кам’янецької ЗОШ Ужго�
родського району (тренер
Сергій Готра). Слідом за нею
фінішну лінію перетнули уж�
городки Вероніка Гуснай та
Аліна Іванюк з КСО «Макси�
мум». Серед хлопчиків пер�
шими тут фінішували ужго�
родці Андрій Василина і На�
зар Дідич, третім �  Богдан
Мучичка з мукачівської ЗОШ
№ 15.

Кращий результат у двок�
ілометровій гонці серед
дівчат не старших 12 років
показала гімназистка з Му�
качева Ніна Цепурдей  � 13
хвилин 22 секунд. Друге
місце завоювала її одно�
клубниця Дарина Лозицька
із ЗОШ № 4, а третє – Євге�
нія Олексій з Кам’яниці. В
змаганнях серед їхніх од�
нолітків переміг Максим
Граб з Ужгороду, срібним
призером став Іван Келеце
з СК «Кам’яниця», бронзо�
вим – Анатолій Ходанич з СК
«Максимум».

Серед наймолодших – тих,
чий вік ще не перетнув 10
років, перші два місця зай�
няли представники «Товари�
ша»: чемпіонкою стала Кате�
рина Цепурдей (гімназія),

слідом за нею фінішувала
Каріна Сватко (ЗОШ № 1), а
бронзову нагороду виборо�
ла Заріна Адам з Пере�
чинської ЗОШ�інтернат. А
ось серед хлопчиків цього
віку мукачівці проявили аб�
солютну «негостинність», не
пропустивши поперед себе
жодного з суперників – до
трійки найвправніших увій�
шли лише представники
«Товариша»: чемпіоном став
Михайло Годович з ЗОШ №
10, срібним призером –
Євген Хоронжук з НВК «Пер�
воцвіт», бронзовим – Вла�
дислав Цепурдей з гімназії.

В стартах ветеранів (не
молодших 40�років) до
трійки сильніших увійшли
мукачівець Андрій Шебал�
дов, Віктор Малетич з Ужго�
роду та Іван Терпай з Ірша�
ви. В категорії «супервете�
рани» кращий результат по�
казав 76�річний Петро Наза�
ренко з Ужгороду, а серед
жінок перемогла Ольга Бод�
нар з Іршави.

На цих змаганнях було
встановлено і кілька своєрі�
дних рекордів: позитивний –
найбільше учасників (45)
виставив Мукачівський
ЦТКЕСум (директор Василь
Шкріба), та негативний –
жоден з них не зумів по�
вністю подолати дистан�
цію…

І про хороше: організато�
ри чемпіонату висловлюють
щиру подяку за допомогу у
проведенні змагань дирек�
тору ЗОШ № 11 Надії  Ва�
силівні Попович та колекти�
ву Закарпатського центру
туризму і спорту учнівської
молоді.

Ðîæäåíà äëÿ ñ÷àñòüÿ òû,
     Íàøà äî÷êà äîðîãàÿ,

×òîá ñáûâàëèñü âñå ìå÷òû
Îò äóøè òåáå æåëàåì!
Çíàåøü òû, ÷òî ìû âñåãäà
Ïîääåðæàòü òåáÿ ãîòîâû…
Áóäü óñïåøíà, âåñåëà
È, êîíå÷íî æå, çäîðîâà!
Ïðîæèòü æåëàåì ìû áåç áåä
Åùå íåìíîãî ñëàâíûõ ëåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ìóæ è äî÷êà Àëèñà.

Ëþáèìóþ äî÷åíüêó,
æåíó è ìàìó

Àíàñòàñèþ
Àëåêñàíäðîâíó

ÌÅÉÑÀÐ
ïîçäðàâëÿåì

ñ òðèäöàòèëåòèåì

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Öèìè ïðåêðàñíèìè êâ³òó-

÷èìè âåñíÿíèìè äíÿìè
ñâÿòêóº ñâ³é íåïîâòîðíèé
Çîëîòèé þâ³ëåé ìèëà æ³íêà,
íàäçâè÷àéíî õîðîøà ìàìà,
ïðîôåñ³îíàë ïåäàãîã³÷íî¿
ñïðàâè, ó÷èòåëüêà ìàòåìà-
òèêè

²âàíüî ²ðèíà
ÔÅÄÎÐ²ÂÍÀ

Øàíîâíà ²ðèíî Ôåäîð³âíî!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ç ïðåêðàñíèì þâ³ëåºì. Âèñ-

ëîâëþºìî Âàì ùèðó âäÿ÷í³ñòü çà ñàìîâ³ääàíó ùî-
äåííó ïðàöþ, çà âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, çà
ìóäð³ñòü, äóøåâíå òåïëî, ÿê³ Âè â³ääàºòå ñâî¿ì ó÷-
íÿì.

Õàé Ãîñïîäü ùåäðî äàðóº Âàì ì³öíå çäîðîâ’ÿ ,
ðîäèííå ùàñòÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Ñåðäå÷íî áàæàºìî Âàì íà âñ³ ðîêè äóøåâíî¿ íà-
ñíàãè, ïåäàãîã³÷íî¿ íåâòîìíîñò³, ó÷í³âñüêî¿ ³ áàòüê³-
âñüêî¿ øàíè òà âåëèêî¿ ïîâàãè.

Íåõàé êîæíà ìèòü Âàøîãî æèòòÿ
áóäå ðàä³ñíîþ!

Õàé Âàøà äîíå÷êà ³ ñèíî÷îê  ðà-
äóþòü Âàñ õîðîøèìè óñï³õàìè ó
íàâ÷àíí³.

Íåõàé ùèðî ç³ãð³âàº Âàñ âåñíÿíà
òåïëîòà, çà âñå, ùî çðîáèëè Âè çà
ñâî¿ ïðåêðàñí³ ë³òà!

Õàé îñâ³òëþº æèòòºâèé øëÿõ ç³ðêà
çîëîòà –

Íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà !
Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ äèðåêö³ÿ,

ïðîôêîì òà ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ ÇÎØ ¹ 20
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Íàñòîÿùåå âñåãäà ÷ðåâàòî áóäóùèì è îáðåìåíåíî ïðîøåäøèì. (Ã. Ëåéáíèö).

Метою розроблення ОВНС є екологіч�
не обгрунтування доцільності будівницт�
ва водопровідних мереж с. Лапово. При
проектуванні даної ділянки дотримують�
ся всі вимоги чинних будівельних норм і
правил проектування (БНІП), які відно�
сяться до компетенції органів державно�
го контролю. Проект будівництва та експ�
луатації об’єкту передбачає заходи, які
забезпечують вибухову та пожежну без�
пеку. Вказані об’єкт не входить до пере�
ліку екологічно небезпечних видів діяль�
ності та не впливатиме на діючі промис�
лові, житлові об’єкти, наземні і підземні
спорудження, соціальну організацію те�
риторії. Екологічна загроза при будів�
ництві та експлуатації об’єкта проектуван�
ня не створюється. Згідно з діючими нор�
мативними і методичними документами
об’єкт проектування на стадії будівницт�
ва не матиме негативного впливу на на�
вколишнє середовище, а його експлуата�
ція не призведе до необоротних або кри�
зових явищ у навколишньому середовищі.

Залпові викиди в атмосферу не перед�
бачені.

Впровадження рішень не здійснить не�
гативного впливу на клімат і мікроклімат,
а також пов’язаних з ними несприятли�
вих змін у навколишньому середовищі

Рівні шуму і вібрації від встановленого
обладнання відповідають нормативним.

На структурно�тектонічну, геоморфоло�
гічну середу, елементи літосфери (грунт,
рельєф місцевості) будівництво і експлу�
атація об’єкту вплив не здійснить.

Зважаючи на відсутність технологічних
стоків антропогенний вплив проектова�
ного об’єкту на гідросферу здійснюва�
тися не буде. Запропоновані проектною
діяльністю заходи не призведуть до заб�
руднення або виснаження поверхневих та
підземних вод.

Вплив викидів у атмосферне повітря,
виходячи з величин граничних концент�
рацій забруднюючих речовин, на флору
та фауну місцевості практично не є суттє�
вим та не призведе до виснаження або
деградації рослинних та тваринних попу�

Д О Д А Т О К
до Заяви про наміри Мукачіської РДА щодо “Будвіництва водопроводу

в с.Лалово, Мукачівського р#ну”, опублікованої
в газеті “Мукачево” № 11(1013) від 20 березня 2014 р.

ляцій за результатами проектованої діяль�
ності.

Виконавши оцінку впливів рішень про�
екту на навколишнє середовище, в тому
числі аналіз розрахунків розсіювання заб�
руднюючих речовин в атмосферу, можна
зробити висновок про те, що впроваджен�
ня рішень проекту не представляє небез�
пеки для здоров’я людей.

Залишковий вплив проектованої уста�
новки на навколишнє природне середо�
вище незначний і відповідає чинному за�
конодавству.

Не зважаючи на те, що під час будів�
ництва водопровідної мережі шкідливий
вплив на навколишнє середовище знахо�
диться в межах допустимих норм, в про�
екті передбачені наступні заходи:

�   земляні роботи виконуються до пев�
ної відмітки,  при цьому не порушуючи ро�
дючого шару грунту;

� по закінченню будівництва рельєф
відновлюється до попередньої форми;

На період будівництва водопроводу пе�
редбачені заходи, що спрямовані на збе�
реження існуючих зелених насаджень, які
знаходяться поруч з відведеною для буд�
івництва територією та виконання заходів,
що забезпечують охорону навколишнього
середовища під час експлуатації.

Об’єкт належить до інженерних споруд,
який не випускатиме кінцеву продукцію, і
тому не має відходів виробництва в про�
цесі їх експлуатації.

При введенні в дію об’єкта, за умов ре�
алізації усіх запропонованих заходів, та під
час його функціонування впливу на атмос�
феру, соціальне та техногенне середови�
ще, а також здоров’я людей не відбувати�
меться.

Новозбудована водопровідна мережа не
має практично ніякого шкідливого впливу
на навколишнє середовище і, з урахуван�
ням прийнятих запобіжних заходів, може
будуватися та вводитися в експлуатацію.

Замовник ВК Мукачівської районної дер�
жавної адміністрації зобов’язується
здійснювати проектні рішення відповідно
до норм і правил охорони навколишнього
середовища та екологічної безпеки.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
Метою розроблення ОВНС є екологічне

обгрунтування доцільності будівництва во�
допровідних мереж с. Пістрялово. При
проектуванні даної ділянки дотримуються
всі вимоги чинних будівельних норм і пра�
вил проектування (БНЇЇІ), які відносяться
до компетенції органів державного конт�
ролю. Проект будівництва та експлуатації
об’єкту передбачає заходи, які забезпе�
чують вибухову та пожежну безпеку. Вка�
зані об’єкт не входить до переліку еколог�
ічно небезпечних видів діяльності та не
впливатиме на діючі промислові, житлові
об’єкти, наземні і підземні спорудження,
соціальну організацію території. Екологі�
чна загроза при будівництві та експлуа�
тації об’єкта проектування не створюєть�
ся. Згідно з діючими нормативними і ме�
тодичними документами об’єкт проекту�
вання на стадії будівництва не матиме не�
гативного впливу на навколишнє середо�
вище, а його експлуатація не призведе до
необоротних або кризових явищ у навко�
лишньому середовищі.

Залпові викиди в атмосферу не перед�
бачені.

Впровадження рішень не здійснить не�
гативного впливу на клімат і мікроклімат,
а також пов’язаних з ними несприятливих
змін у навколишньому середовищі

Рівні шуму і вібрації від встановленого
обладнання відповідають нормативним.

На структурно�тектонічну, геоморфоло�
гічну середу, елементи літосфери (грунт,
рельєф місцевості) будівництво і експлу�
атація об’єкту вплив не здійснить.

Зважаючи на відсутність технологічних
стоків антропогенний вплив проектовано�
го об’єкту на гідросферу здійснюватися
не буде. Запропоновані проектною діяль�
ністю заходи не призведуть до забруд�
нення або виснаження поверхневих та
підземних вод.

Вплив викидів у атмосферне повітря,
виходячи з величин граничних концент�
рацій забруднюючих речовин, на флору
та фауну місцевості практично не є суттє�
вим та не призведе до виснаження або
деградації рослинних та тваринних попу�

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³

Д О Д А Т О К
до Заяви про наміри Мукачіської РДА щодо “Будвіництва водопроводу

в с.Пістрялово, Мукачівського р#ну”, опублікованої
в газеті “Мукачево” № 13 (1015) від 3 квітня 2014 р.

ляцій за результатами проектованої діяль�
ності.

Виконавши оцінку впливів рішень про�
екту на навколишнє середовище, в тому
числі аналіз розрахунків розсіювання заб�
руднюючих речовин в атмосферу, можна
зробити висновок про те, що впроваджен�
ня рішень проекту не представляє небез�
пеки для здоров’я людей.

Залишковий вплив проектованої уста�
новки на навколишнє природне середо�
вище незначний і відповідає чинному за�
конодавству.

Не зважаючи на те, що під час будів�
ництва водопровідної мережі шкідливий
вплив на навколишнє середовище знахо�
диться в межах допустимих норм, в про�
екті передбачені наступні заходи:

�  земляні роботи виконуються до пев�
ної відмітки, при цьому не порушуючи ро�
дючого шару ґрунту;

� по закінченню будівництва рельєф
відновлюється до попередньої форми;

На період будівництва водопроводу пе�
редбачені заходи, що спрямовані на збе�
реження існуючих зелених насаджень, які
знаходяться поруч з відведеною для буд�
івництва територією та виконання заходів,
що забезпечують охорону навколишнього
середовища під час експлуатації.

Об’єкт належить до інженерних споруд,
який не випускатиме кінцеву продукцію, і
тому не має відходів виробництва в про�
цесі їх експлуатації.

При введенні в дію об’єкта, за умов ре�
алізації усіх запропонованих заходів, та під
час його функціонування впливу на атмос�
феру, соціальне та техногенне середови�
ще, а також здоров’я людей не відбувати�
меться.

Новозбудована водопровідна мережа не
має практично ніякого шкідливого впливу
на навколишнє середовище і, з урахуван�
ням прийнятих запобіжних заходів, може
будуватися та вводитися в експлуатацію.

Замовник ВК Мукачівської районної
Ради зобов’язується здійснювати про�
ектні рішення відповідно до норм і правил
охорони навколишнього середовища та
екологічної безпеки.

Полтава. 9 березня 1961 року,
я, 11 річний юнак, разом з бать�
ками та старшим братом Оле�
гом був на 150�річчі Тараса Гри�
горовича Шевченка.

Актовий зал Педінститута.
Народу — яблоку ніде впасти,
тиша, на сцені хор. Виходить
поважний диригент і в тишу, як
реквієм Моцарта, летить пісня.

Музика Михайла Вербицько�
го вдало розкривала людям
душу для “Заповіта” Шевчен�
ка...

Що хотів сказати геній рядка�
ми свого вірша?

– Як умру то поховайте
Мене на могилі...
Звучав, ні, вірніше, бринів як

натянута струна, як зв’язок ма�
лого та всеоб’ємлючого, люди�
ни і світу, трагедії небуття та
торжество людської пам’яті,
боротьбу та єдність протилеж�
ності. Яка відвертість, яке зна�
чення особистості та образа
ліричного героя!

Далі лунало...
“Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро і кручі
Було видно...”
Краще за мене нехай гово�

рить геній І.Франко. В своєму
трактаті “Із секретів поетичної
творчості”.

Він каже:
– Поет веде нас натуральним

шляхом асоціації ідеї від часті
до цілості, сію цілість показує
знов як часть більшої цілості і
так піднімає нас, неначе по сту�
пенях, щоразу вище, щоб пока�

ÒÀÐÀÑÀ ß ËÞÁËÞ

зати нашій уяві широкий кру�
гозір.. Вже слово “поховайте”
будить в нашій уяві образ гро�
бу; одним замахом поет пока�
зує нам цей гріб як частину
більшої цілості — високої моги�
ли; знов один замах, і ся моги�
ла являється одною точкою в
більшій — безмежному степу і
ще один крок, і перед нами ду�
ховним оком, уся Україна гріта
великою любов’ю поета — Шев�
ченківська градація стає найви�
щою ступеню відчуття включно
інверсіям “степу широкого”,
“на Вкраїні милій”, “лани широ�
кополі”, а асонанс “�о�о�о”  у по�
ставлених логічним наголосом
епітетах. Остаточно повторює
та посилює неосяжність степів
нашої країни: житні поля Черні�
говщини та Новгородсіверсько�
го; золота хвиля пшениці Пол�

тавщини; смарагди трав
та яркий цвіт “Асканії
Нової” так і встає перед
очима.

Окресливши епічно
масштабний зоровий об�
раз нашого краю, Тарас
Григорович підкреслює
с л о в о м � с и м в о л о м
“Дніпро”, що “реве реву�
чий”, які підкреслюють
могутню буремність ріки
— символ народу.

Цим Шевченко плете
візерунок зв’язку до дру�
гої частини твору.

Елегійний тон міняється на
внутрішню схвильованість
ліричного героя. Ритм монолог
стає швидким, уривчастим з
серця виривається накипіле:

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу.. отоді я
І лани і гори –
Все покину і полину
До самого Бога
Молитися.. а до того
Я не знаю Бога.
Бог як сила, як розум світить

Прометеєвим огньом нашому
народу. Розуміючи, мислячий
філософ називав “найблаго�
роднішим святим і мучеником у
філософському календарі”. Цю
частину вірша “як умру то похо�
вайте мене на могилі...” треба
розуміти через Тарасову

мудрість в “Передмові” до “Гай�
дамаків”.

Він пише: Слава Богу, що ми�
нуло, а надто як згадаєш, що ми
однієї матері діти, що всі ми
слов’яне. Серце болить, а по�
казувать треба: нехай бачать
сини і внуки, що батьки їх поми�
лялися. Нехай братаються зно�
ву з своїми ворогами”.

Поховайте, та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
Третя частина — це кульміна�

ційна точка. “Кайдани порвіте”
– закликає Тарас Григорович.
К.Чуковський звернув увагу на
емоційність внутрішньої рими
“айте”.

О. Жомнір писав про звукову
виразність так: “мотив заклику,
дії � “а”, “ай” � перекочовує даль�
ший рядок і по своєму мобілі�
зує слово “кайдани”. Потім з
ним конрастують різкі звуки
слова “порвіте”. Те саме спос�
терігаємо і подальших двох
рядках, озвучених на “о” з кон�
трастним “окропіте”.

В останній, четвертій частині.
Всеоб’ємлючим образом “сім’ї
великої, вольної, нової” мрія про
братерство вільних трудівників
яке Тарас Григорович пропону�
вав усе життя не тільки у “За�
повіті”, а й, наприклад і в псалмі
43 є ця думка (“незлим, добрим

словом”,  “тихим, добрим сло�
вом”) поет звертає свій завіт
нам, його потомкам, треба ро�
зуміти, що таким “незлим, ти�
хим словом” хоча, як зазначив
М. Рильський, він усвідомлював
своє визначне місце для наро�
ду.

Пізніше І.Франко з тією шев�
ченківською силою альтруїзму
скаже: “... я завсігда держався
тої думки: нехай пропаде моє
ім’я, але нехай росте і розви�
вається руський народ!”

Насиченість поетичної думки,
вкрай стисле слово “Заповіта”
це ілюстрація формули “слова
стислі — а думки безмежні”.
Бен Джонс писав: “Ознака стро�
гого і стислого стилю полягає в
тому, що ви не можете нічого
викинути з твору, без шкоди для
нього”.

Сергій АФОНІН.

ПІСЛЯМОВА.
Вірш написаний поетом 25 груд+

ня 1845 року, коли він, тяжко хво+
рий, перебував у Переяславі у сво+
го давнього друга лікаря А. Козач+
ковського.

Переписаний без назви в аль+
бомі “Три літа” останнім. Відомі ще
два автографи цього твору, також
без заголовка.

У рукописному збірнику “Стіхот+
воренія Т. Шевченка”, виготовле+
ному студентом Іваном Лазаровсь+
ким, з власноручними виправлен+
нями поета. Вірш має назву “За+
вещаніє”.

М. Костомаров в Петербурзько+
му виданні “Кобзаря” в 1867 році,
надрукував перші дві строки під на+
звою “Заповіт”.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

Прокуратурою міста Мукачево відповідно до
покладених на неї державою функцій
здійснюється робота з нагляду за додержанням
і застосуванням законів у всіх соціально#еконо#
мічних сферах життєдіяльності, яка полягає у
проведенні систематичних перевірок діяль#
ності, насамперед, органів державної виконав#
чої влади, місцевого самоврядування, тобто
державних органів контролю та управління, а
також підприємств, установ та організацій не#
залежно від форми власності.

Упродовж першого кварталу поточного року
в цій сфері внесено 28 документів прокурорсь#
кого реагування, за результатами розгляду яких
до відповідальності притягнуто 55 посадових
осіб#органів влади та місцевого самоврядуван#
ня, у тому числі 16 органів державного контро#
лю.

Зокрема, з метою реалізації та недопущення
неправомірного обмеження у користуванні  за#
декларованих у Конституції України основопо#
ложних прав і свобод громадян прокуратурою
внесено 15 подань, за якими до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 35 посадових осіб,
з них 5 органів державного контролю.

Наприклад, у сфері соціального захисту
інвалідів, однієї із найбільш незахищеної вер#
стви населення, кількість яких на території міста
склала 4696 осіб (майже 5% населення), проку#
ратурою внесено 3 документи реагування, за
результатами розгляду яких до відповідальності
притягнуті 4 посадові особи.

Одним із пріоритетних напрямків є захист прав

Ï²Ä ÊÎÍÒÐÎËÅÌ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ
дітей. Задля захисту прав категорії населення,
яка самостійно не взмозі відстояти свої порушені
права, прокуратурою проведено 6 перевірок та
до відповідальності притягнуто 13 посадових осіб,
з них 10 # органів контролю. За втручання проку#
ратури міста дітям#сиротам та дітям, позбавле#
ним батьківського піклування, нараховано та вип#
лачено 10 тис. грн., заборгованих їм Мукачівсь#
ким гуманітарно#педагогічним коледжем.

За порушення законодавства у сфері економ#
ічних відносин до дисциплінарної відповідаль#
ності притягнуто 5 посадових осіб, з них 4 органів
контролю та пред’явлено позов у розмірі  80 тис.
грн.

Враховуючи актуальність проблеми спро#
щення державного регулювання економічної
сфери, зменшення втручання органів влади та
контролю в господарську діяльність суб’єктів
господарювання, органами прокуратури міста
постійно вживаються заходи, спрямовані на за#
безпечення захисту конституційних засад
підприємницької діяльності.

З метою захисту конституційних засад
підприємницької діяльності та інтелектуальної
власності внесено 5 подань, до відповідальності
притягнуто 11 посадових осіб.

Крім того, в прокуратурі міста діє телефон «га#
рячої лінії» (61#32#77), за яким суб’єкти господа#
рювання можуть повідомити про наявні факти
«тиску» на їх діяльність з боку контролюючих та
правоохоронних органів.

   Ш. ПОПОВИЧ,  прокурор прокуратури
міста Мукачево

У період з 1 по 30 квітня
на території Мукачівщини,
як і по всій Україні, прохо#
дитиме місячник добро#
вільної здачі зброї, боєп#
рипасів та вибухових ре#
човин.

Основна мета цієї опе#
рації – не лише вилучення
в населення незареєст#
рованих “стволів” і боєп#
рипасів, але й офіційна
реєстрація зброї на гро#
мадян, котрі добровільно
здають її в установленому
законом порядку.

Отже, якщо до кінця
квітня ц.р ви здасте  свою
нелегальну зброю, то
звільняєтеся від кримі#
нальної відповідальності,
яка передбачена ст. 263
Кримінального кодексу
України. Нагадаємо, що
згідно з вищевказаною
статтею ККУ, носіння,
зберігання, придбання,
виготовлення, ремонт, пе#

Ìóêà÷³âñüêà ì³ë³ö³ÿ îãîëîñèëà ÷åðãîâèé ì³ñÿ÷íèê
äîáðîâ³ëüíî¿ çäà÷³ çáðî¿

редача або збут вогне#
пальної зброї (крім глад#
коствольної мисливської),
боєприпасів чи вибухових
речовин без передбачено#
го законом дозволу кара#
ються позбавленням волі
на строк від  двох  до п’яти
років.Носіння, виготов#
лення, ремонт або збут
кинджалів, фінських ножів
чи іншої холодної зброї без
відповідного дозволу ка#
раються штрафом до 50
неоподатковуваних міні#
мальних доходів грома#
дян, або громадськими
роботами, обмеженням
волі на строк від 2 до 5
років, або позбавленням
волі на строк до 3 років.

Щодо гладкоствольної
мисливської зброї, то
згідно зі ст. 190 Кодексу
України про Адміністра#
тивні правопорушення,
порушення громадянами
порядку придбання, збе#

рігання, передачі іншим
особам або продажу вог#
непальної, холодної чи
пневматичної зброї тягне
за собою накладання
штрафу від 3 до 5 неопо#
датковуваних мінімумів
доходів громадян із конф#
іскацією зброї або без
такої.

Місячник добровільної
здачі зброї проводиться в
Україні систематично, два
рази на рік, – розповідає
начальник міліції гро#
мадської безпеки Мукачі#
вського  міського відділу
міліції Володимир Кеме#
няш. – Якщо громадянин
у вказаний термін добро#
вільно здав зброю до ОВС
мисливську, вогнепальну,
холодну та газову зброю,
то в подальшому він має
можливість після оформ#
лення відповідних доку#
ментів зареєструвати цю
зброю  в особисту влас#

ність і використовувати їх
на законних підставах.

Шановні жителі м.Мука#
чева та Мукачівського
району! Якщо ви маєте
незареєстровану вогне#
пальну зброю, то в період
проведення місячника
добровільної здачі зброї
вам слід звернутися з
відповідною заявою до
міліції. Працівники дозв#
ільної системи нададуть
вам кваліфіковану кон#
сультацію, допоможуть у
легалізації зброї. За дові#
дками звертатися до
старшого інспектора доз#
вільної системи Мукачі#
вського МВ УМВС  капіта#
на  міліції Михайла Мен#
чика, за адресою: м.Мука#
чево, вул.Маргітича, 48,
каб.№6.

Є. КРАСИЛИНЕЦЬ,
Мукачівський

МВ УМВС

Перестало битися серце чуE
дової людини, відомого мукаE
чівцям у минулому талановитоE
го футболіста, пристрасного

шанувальника спорту КОВАЧА
Володимира Федоровича.
Глибоко сумуємо і висловлюєE
мо щирі слова співчуття доньці,
рідним і близьким покійного.

Колеги і газета «Мукачево»

ÄÀÐÓªÌÎ ÂÀÌ ÊÂ²ÒÈ ² ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÅÖÜ!
 11 êâ³òíÿ â³äçíà÷àþòü ñâî¿ þâ³ëåéí³ Äí³ íàðîäæåííÿ äîðîã³ êîëåãè, ÷àð³âí³, ìèë³

æ³íêè –  ËÅÍÄ’ªË-ÑßÐÊÅÂÈ× Àíòîí³íà Àíòîí³âíà – ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåä-
ðè ïåäàãîã³êè òà ìåòîäèêè äîøê³ëüíî¿ òà ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè ³ ÁÀÐ×² Áåàòà Âàñè-
ë³âíà – àñèñòåíò êàôåäðè àíãë³éñüêî¿ ô³ëîëîã³¿.

ØÀÍÎÂÍ² ²ÌÅÍÈÍÍÈÖ²!
Ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç ö³º¿ íàãîäè!  Â³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàºìî âàì

ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó, ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â òà îñîáèñòèõ òâîð÷èõ
äîñÿãíåíü.  Íåõàé çàâæäè âàñ ñóïðîâîäæóº âäà÷à, çä³éñíþþòüñÿ âñ³ ìð³¿, à áóäí³ é
ñâÿòà íàïîâíþþòüñÿ ðàä³ñòþ, ñâ³òëîì òà ïîñì³øêàìè äðóç³â ³ áëèçüêèõ.

Ùàñëèâî¿ âàì äîë³, òåïëîãî, ïðèâ³òíîãî ñîíöÿ, ìèðó, äîáðà, ëþáîâ³ òà áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ!

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

Україна — стародавня і
потужна держава, перші
20 років прожила в неза#
лежності. Кривавий і тер#
нистий шлях до нашої не#
залежності не скінчився і
досі. Нехтування бажан#
ням українців бути части#
ною Європи, призвело до
повстання народу проти
Януковича, чим скорис#
тався північний сусід і
анексував частину нашої
території. Антиукраїнські
мітинги і виступи, спрово#
ковані нашими ворогами,
прокотилися на Півдні і
Сході нашої держави.
І тому мимовільно наші
погляди звертаються до
представників старшого
покоління український
патріотів, які боролися у
лавах УПА, хто молоді
роки провів у таборах ГУ#
ЛАГу, в Мордовії і на Ко#
лимі.

З перших років неза#
лежності у Мукачеві утво#
рився потужний осередок
політичних в’язнів і репре#
сованих, який очолив Ми#
кола Луців. До Мукачівсь#
кої організації пол#
ітв’язнів і репресованих
входило понад 200 осіб. Ні
один політичний захід не
обходився в Мукачеві і об#
ласті без участі пол#
ітв’язнів. Кожен четвер у
своєму офісі збиралось
правління організації і ви#

Коріння народу
рішувало свої невідкладні
справи. Але всі політв’язні
були віком за 75#80 років і
смерть безжально вико#
сила їх. І ось зараз в жи#
вих залишилося всього 2
політв’язня — це Федір
Рубіш з району і Михайло
Славуник з Мукачева.
Пішли славетні борці, які
у сталінські часи росхиту#
вали непорушні устої
імперії, готували прихід
незалежності. Вони муж#
ньо боролися, скромно і
непоказно вмирали, до
останнього подиху любля#
чи Україну і бажаючи їй
волі і незалежності. На
цих прикладах повинні ви#
ховувати себе і молоді по#
коління. Наші політв’язні
— це коріння українсько#
го народу, яке випускає
пагінці, які тягнуться в
гору вверх до зірок. І “Не#
бесна сотня” тих патрі#
отів, що полягли на Май#
дані, доказ того, що наша
справа свята і невмиру#
ща. В нас живе дух усоп#
ших політв’язнів, одним із
останніх яких є Славуник
Михайло Федорович. Із
простої селянської роди#
ни, з гірського села, вий#
шов він на велику страд#
ницьку дорогу боротьби за
кращу долю свого украї#
нського народу. Десяток
років каторги не зламали
цю мужню, м’яку і добру

людину. Тривалий час він
столярничав, допомагав у
будівництві храму, піклую#
чись духовним відроджен#
ням мукачівців. І ось поза#
ду 82 роки, підступний
інсульт змусив зупинити
усі столярні роботи, по#
гіршилась пам’ять і мов#
лення, доводиться щоріч#
но лягати у лікарню у ней#
рохірургію для профілак#
тики. Здоров’я почало
підводити і наймолодшо#
го з усіх політв’язнів і
треба поспішати із сло#
вами шани і  вдячності
лицярю духа, борцю за
незалежність. Треба вчи#
тись у нього послідов#
ності,  наполегливості,
рішучості у відстоюванні
українських інтересів.
Скажемо слова вдяч#
ності Славунику Михай#
лу Федоровичу допоки
він живий. Він заслуговує
на пошану і славу, бо і
зараз не покидає сусп#
ільно#корисної роботи,
трудиться по мірі можли#
вого в Правлінні всеук#
ранського товариства
“Просвіта” імені Тараса
Шевченка, і зараз звучить
його вагоме слово на круг#
лих столах у міськраді і на
антивоєнних мітингах.

Честь і слава герою!

Ярослав СІЧ,
член “Просвіти’



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777710  êâ³òíÿ  2014 ð.

¹ 14 (1016)¹ 14 (1016)¹ 14 (1016)¹ 14 (1016)¹ 14 (1016)

ñò.

Ïðèâû÷êè ÷åëîâåêà – ýòî êîðíè, êîòîðûìè îí äåðæèòñÿ çà ñâîé ìèð. (Â. Øâåáåëü).

В газеті «Експрес» за
13�15 вересня і 3�10 жов�
тня 2013 року опубліко�
вані матеріали про вияв�
лені деякі порушення в
роботі фармацевтичної
галузі, вказано на на�
явність в аптечній мережі
фальсифікату та медпре�
паратів з недоказаною
ефективністю, які не мож�
на вважати ліками.

Практичні лікарі вже
давно звернули увагу на
наявність в аптеках пре�
паратів з недостатньою
ефективністю, що ство�
рює значні утруднення та
небезпеку в процесі ліку�
вання хворих людей, особ�
ливо для малих дітей.
Лікарі беруть на себе ве�
лику відповідальність,
призначаючи такі препа�
рати. В той же час фарма�
цевтичні працівники не
несуть ніякої відповідаль�
ності за продажу таких
засобів. Медична галузь
страждає через її постійне
н е д о ф і н а н с у в а н н я ,
відсутності сучасної діаг�
ностичної апаратури, а
фармація процвітає, от�
римуючи від людей
мільярдні прибутки. З по�
відомлень преси щороку
українці витрачають 32
мільярди особистих гри�
вень на ліки, які в 40% є
неефективними або навіть
небезпечними для людей.
Хоча МОЗ України запев�
няє, що всі препарати
проходять ретельну екс�
пертизу і реєстрацію. На
сьогодні фармація є
найбільш дохідна галузь
торгівлі. Із закладу охоро�
ни здоров’я, аптеки пере�
творилися в звичайні тор�
гові крамниці, які зацікав�
лені лише в отриманні
прибутків. Націнки на
деякі препарати сягають
100�200% і ніхто це не
контролює. Ціни на меди�
каменти в аптеках незро�
зуміло чому є різними, по�
стійно зростають і повсю�
ди дуже високі по відно�
шенні до наших зарплат і
пенсій. У нас ціни на ліки
в середньому на 60%
вищі, ніж у Росії й Біло�
русії. Україна – чи не
єдина держава Європи, де
до сьогодні немає дер�
жавного контролю за ціна�
ми на ліки. Чому такі ве�
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ликі ціни на ліки? Звідки
вони беруться? Це зухва�
ла безвідповідальність
влади щодо свого народу.
Куди не глянь всюди апте�
ки, їх стало більше ніж
хлібних магазинів. Тільки
в центральній частині м.
Мукачева можна нараху�
вати їх більше 30, а рані�
ше на ціле місто було
всього 8.1 що з цього?
Може люди перестали
хворіти чи довше жити?
Все навпаки. Кількість
хворих стає все більше,
тривалість життя вкоро�
чується, багато людей
мають хронічні недуги. Ми
на 12 років живемо мен�
ше, ніж в країнах Європи,
куди нас не пускають.. За
тривалістю життя Україна
посідає 120 місце в світі!
Нація вимирає. По даним
ВООЗ, Україна займає
друге місце в світі по тем�
пах вимирання населен�
ня. За даними Київського
міжнародного інституту
соціології, тільки 12% ук�
раїнців – здорові. Але не
все залежить лише від
лікарів і ліків. Народна
мудрість каже, що здоро�
в’я не купиш за гроші.
Отже, не від кількості ап�
тек і надмірного вживан�
ня медикаментів зале�
жить наше здоров’я. Відо�
мо, що від медицини, а
отже і від медпрепаратів
здоров’я людини зале�
жить лише на 10�12%, а в
більшості � від спадко�
вості, способу життя, пси�
хічного стану, особливо
раціонального та збалан�
сованого харчування,
фізичної рухливості, від�
мови від паління, не зло�
вживання алкоголем то�
що. Про здоров’я по�
трібно дбати ще з моло�
дості і постійно. Батько
медицини Гіппократ, який
жив у 460�377 рр. до н.е.
говорив, що їжа повинна
бути нашими ліками і що
наше здоров’я лежить на
дні тарілки.

В даний час продовжу�
ють спостерігатися часті
вірусні, так звані, «про�

студні» захворювання. Ми
йдемо до аптеки і купує�
мо, звичайно без рецеп�
та, медикамент від якого
надіємося на швидке оду�
жання і навіть не підоз�
рюємо, що ми придбали
не ліки, а якийсь сурогат.
За різними даними, сьо�
годні третина лікарських
препаратів, котрі реалізо�
вуються в Україні є підроб�
ка. Окрім фальсифікату в
продажі є багато неякіс�
них препаратів та з недо�
казаною ефективністю.
Найчастіше підробляють�
ся в Україні звичайно
найбільш розрекламовані
і дорогі фармпрепарати,
як і ті, які добре продають�
ся. Ліки до 20 грн., як пра�
вило, не підробляються.
Пацієнт не може сам виз�
начити, (це не м'ясо чи
хліб), чи якісний препарат
він купив.

Найсерйозніша шкода
людині від підробленого
або неякісного медика�
менту – це окрім марно
викинутих грошей, основ�
не – відсутність ефекту,
погіршення стану здоро�
в'я, втрата дорогоцінного
часу на таке «лікування».
Виникає питання або у
хворого щось не те або не
тим лікують. Виграють в
цьому лише фармацев�
тичні фірми. Аби продати
дорогі препарати, «від всіх
болячок», фармкомпанії
вдаються до різноманіт�
них рекламних трюків че�
рез газети, телебачення.
За просування реклами
на ТБ лікарських засобів
вони вкладають щорічно
більше 60 млн. доларів,
які потім повертають собі
з лихвою через їх прода�
жу. Тому не можна вірити
рекламі ліків, оскільки
вона дуже агресивна, ча�
сто неетична, яка призво�
дить до необгрунтованого
застосування багатьох
препаратів.

На моє глибоке переко�
нання в Україні необхід�
ний закон про заборону,
принаймні в такому виг�
ляді, як робиться зараз,

реклами ліків у ЗМІ. Час�
то в рекламі ліків подають
неправдиву інформацію,
створюючи «міфологіза�
цію» дії препарату. Циніз�
му реалізації фальсифіко�
ваної продукції немає
меж. Замість ліків нам
можуть пропонувати –
крейду чи крохмаль із вся�
кими домішками. Біль�
шість медпрепаратів про�
дається без рецепту. Че�
рез відсутність рецептур�
ного виписування лікарем
медикаментів, у нас існує
епідемія призначень не�
потрібних хворому ліків.
Не можна вважати лікар�
ськими засобами різні
«чудодійні» бальзами, ел�
іксири та різні біодобавки
(БАД�и). Таким чином
шахраї дурять народ. Ще
один вид шахрайства,
різні «лікувальні прила�
ди», ніби�то розроблені
групою вчених.

В Україні зареєстровано
біля 14 тисяч лікарських
препаратів, понад 80%
яких – іноземного вироб�
ництва, які в 4,5 рази є
дорожчими за вітчизняні.
У нас часто хворі «лікують�
ся» препаратами, які не
використовуються в інших
країнах. В аптечній мережі
дуже багато різних гоме�
опатичних препаратів. В
Україні абсолютно спот�
ворили гомеопатію. Наро�
ду і деяким медикам вби�
то в голову, що це лікуван�
ня травами. Як лікар з ве�
ликим стажем можу авто�
ритетно заявити, що вико�
ристання гомеопатичних
препаратів не є лікування
травами. За концепцією
гомеопатії – використо�
вується занадто мала
концентрація діючої речо�
вини, якої в деяких препа�
ратах є 10 у мінус 400 сту�
пені! Тобто це «пусті» таб�
летки, майже без жодної
дії. Головне призначення
гомеопатичних препа�
ратів є суто індивідуальне,
яке виготовляється апте�
кою безпосередньо на за�
мовлення для конкретно�
го хворого. Деякі складові

гомеопатичних препа�
ратів мають короткостро�
ковий термін дії. У всьому
світі вони не використову�
ються при лікуванні будь�
яких інфекційних хвороб.
Вживати їх при грипі, ГРВІ
та інших недугах, значить
безвідповідально стави�
тися до свого здоров'я. У
нас все робиться не так,
як в інших країнах. Зроби�
ли щось універсальне для
всіх, яке нічого не лікує,
хоча реклама в інструкції
вказує на використання
при великої кількості хво�
роб. Це нонсенс. Повірте,
що використання свяче�
ної води дасть більше ко�
ристі ніж ці препарати.
Більшість цих «чудо» пре�
паратів вживаються в
Європі лише окремими
людьми як загальнозміц�
нюючі засоби. Окрім всьо�
го, ці препарати не є де�
шевими. Люди мільйони
грн. витрачають на не�
потрібні, так звані меди�
каменти..

Велика біда, що наше
населення активно реагує
на рекламу чи пораду су�
сідки, тобто дуже пошире�
не самолікування – біля
60%. Це приводить до не�
адекватного лікування,
замасковування хвороби
та відсутності контролю
за перебігом захворюван�
ня. Навіть при правильно�
му призначенні лікарем
медпрепарату у 5�7% хво�
рих людей можуть спос�
терігатися різні побічні
явища. Кожна людина
індивідуальна. І те, що од�
ному хворому допомагає,
іншому може зашкодити.
Деякі лікарі призначають
хворим багато ліків. При
вживанні одночасно 5
лікарських засобів у 50%
випадках виникає їх взає�
модія, а при використанні
10 препаратів цей ризик
складає всі 100%. Треба
мати добре здоров'я аби
таке «лікування» витри�
мати. В результаті взає�
модії лікарських засобів
розвиваються побічні ре�
акції на медикаменти,

яких є дуже багато. Часто
при банальній простуді
хворий приймає по 4 і
більше медикаментів, що
є недоцільним. Лікування
антибіотиками хворих з
вірусною інфекцією є не�
грамотним, оскільки вони
на віруси не діють. Хворий
повинен отримувати
тільки абсолютно не�
обхідні препарати. З
мінімумом потрібно доби�
ватися максимуму. Дуже
важливо правильно прий�
мати ліки, враховувати
стан здоров'я, вік, масу
тіла тощо. Уважно і обе�
режно потрібно давати
ліки дітям, вагітним,
літнім людям та деяким
іншим категоріям людей.

Людський організм – це
дуже складна і вдоскона�
лена, цілісна структура,
яка наділена унікальним
механізмом саморегу�
ляції, самоконтролю, са�
мовідновлення та самоз�
береження. Лікареві по�
трібно лише допомогти
хворому організмові, а він
вже сам справиться з не�
дугою. У людини є дуже
великі резерви здоров'я.
Головне не шкодити йому
в цьому.

Ситуація з ліками в Ук�
раїні не змінюється на
краще. Так за різними да�
ними сьогодні третина
лікарських препаратів у
нас неякісні або фальси�
фіковані. Обсяг неякісних
препаратів на ринку Украї�
ни за останні роки зріс
понад 15 разів ! Державна
служба контролю за які�
стю лікарських препа�
ратів постійно виявляє та
утилізує мільйони упако�
вок небезпечних засобів,
але вона не може охопити
усього масштабу існуючої
проблеми. Це має бути
державна справа по захи�
сту здоров'я громадян.
Здоров'я нації � є визна�
чальним фактором соц�
іальної політики вищих
ешелонів влади. Держав�
на влада своїми активни�
ми діями повинна повер�
нутися обличчям до своїх
громадян і постійно дба�
ти про здоров'я свого на�
роду.

Василь ДЯЧУК,
кандидат медичних

наук м. Мукачево

Ëàã³äíèé âáèâöÿ – òàê íàçè-
âàþòü ìåäèêè ï³äñòóïíå
³íôåêö³éíå çàõâîðþâàííÿ ïå÷-
³íêè íà ãåïàòèò Ñ. Àäæå ïðî-
ò³êàº âîíè ÿê ïðàâèëî áåç ñèì-
ïòîì³â ðîêàìè ðóéíóþ÷è
îðãàí³çì ëþäèíè. ² ó á³ëüøîñò³
âèïàäê³â ä³àãíîñòóþòüñÿ àáî
âèïàäêîâî, àáî êîëè âæå â
îðãàí³çì³ çàïóñêàþòüñÿ íå-
çâîðîòí³ ïðîöåñè. Ò³ëüêè â
íàø³é îáëàñò³ îô³ö³éíî çàðåº-
ñòðîâàíî 657 ïàö³ºíò³â ç òàêèì
ä³àãíîçîì, õî÷à ðåàëüíà
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ, çà ñëîâàìè
ôàõ³âö³â, ó ðàçè á³ëüøà.
Âàðò³ñòü ë³êóâàííÿ îäíîãî ïà-
ö³ºíòà ïî÷èíàºòüñÿ ³ç 120 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü.

Çàêàðïàòòÿ îäíà ç ïåðøèõ
îáëàñòåé Óêðà¿íè, äå çàïðà-
öþâàëà ðåã³îíàëüíà ïðîãðà-
ìà çàâäÿêè ÿê³é îñòàíí³ äâà

ГЕПАТИТ С – ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА
ðîêè ïðîë³êîâàíî 23-27 õâî-
ðèõ. Ùîäî äåðæàâíî¿ ïðî-
ãðàìè, òî öüîãî ð³÷ âèä³ëåíî
êîøòè ò³ëüêè äëÿ ë³êóâàííÿ
4-õ ïàö³ºíò³â, – çàçíà÷àº ãî-
ëîâíèé ë³êàð îáëàñíî¿
êë³í³÷íî¿ ³íôåêö³éíî¿ ë³êàðí³
Ìèõàéëî Ïîëÿê.

Îäíàê ìåäèêè ñòâåðäæó-
þòü – ÿêà á ïðîãðàìà íå áóëà
ïðèéíÿòà – âñ³õ õâîðèõ çàáåç-
ïå÷èòè áåçêîøòîâíèì ë³êó-
âàííÿì ãåïàòèò³â Â ³ Ñ íå-
ìîæëèâî, àäæå ùîðîêó
ê³ëüê³ñòü ëþäåé ùî ïîòðåáó-
þòü òåðàï³¿ – çðîñòàº. Ãàðÿ-
÷à äèñêóñ³ÿ íàâêîëî ö³º¿ ïðî-
áëåìè ðîçãîðíóëàñü ï³ä ÷àñ
çàñ³äàííÿ àñîö³àö³¿ ³íôåêö³-
îí³ñò³â îáëàñò³.

Îáëàñíèé äèòÿ÷èé ³íôåêö³-
îí³ñò Ìàð³àí Ìàëü÷èöüêèé çà-
óâàæèâ, ùî â³äá³ð õâîðèõ íà

ë³êóâàííÿ êîíòðîëþºòüñÿ íèç-
êîþ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é,
ïðîô³ëüíèì êîì³òåòîì îáëàñ-
íî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ òà êîìïåòåíòíîþ êîì³-
ñ³ºþ ìåäèê³â. Ðàçîì ç òèì,
ë³êàð³-³íôåêö³îí³ñòè ãîâîðèëè,
ùî óæãîðîäö³ ìàþòü á³ëüøå
ìîæëèâîñòåé «íàòèñíóòè» íà
âëàäó, í³æ ìåøêàíö³ ³íøèõ
ðàéîí³â êðàþ, àäæå ó áîðîòüá³
çà âëàñíå çäîðîâ’ÿ âèêîðèñ-
òîâóþòü âñ³ ìîæëèâ³ ìåòîäè:
â³ä ñêàðã, øàíòàæó äî ïîãðîç
òà ùîäåííèõ â³çèò³â äî îá-
ëàñíîãî ìåä çàêëàäó. Âëàäà
æ îáëàñíîãî öåíòðó, íà æàëü,
íå ïîñï³øàº äîñëóõàòèñÿ äî
ïðîáëåì ñâî¿õ õâîðèõ ãðîìà-
äÿí, ÿêèõ íà ñüîãîäí³, çà ñëî-
âàìè ì³ñüêîãî ³íôåêö³îí³ñòà,
íàðàõîâóºòüñÿ 154 ÷îëîâ³êè.
Ãîëîâíèé ³íôåêö³îí³ñò ì. Óæ-

ãîðîäà Â³êòîð Ïåòðîâ çàçíà-
÷èâ, ùî îêðåìî¿ ïðîãðàìè ç
ë³êóâàííÿ ãåïàòèòó Ñ â Óæ-
ãîðîä³ íåìàº, îäíàê çàóâàæèâ
ùî 75 % êîøò³â, ùî âèä³ëÿ-
þòüñÿ ç îáëàñíîãî áþäæåòó
éäå íà ë³êóâàííÿ ñàìå ìåø-
êàíö³â ì³ñòà ³ ò³ëüêè ðåøòà -
íà õâîðèõ ç ³íøèõ ðàéîí³â
êðàþ. Òàêîæ ³íôåêö³îí³ñòè
ïåðåêîíóâàëè êîëåã, ùî çàëÿ-
êóâàòè õâîðèõ, ÿêèì ïîñòàâ-
ëåíî ä³àãíîç ãåïàòèò Ñ – íå
âàðòî, àäæå çà óìîâè â³äïîâ-
³äíîãî ìåäè÷íîãî ñóïðîâîäó
ëþäèíà ðîêàìè ìîæå æèòè, º
³íø³ ìåäèêàìåíòîçí³ ñõåìè
ë³êóâàííÿ, ÿêèìè ìîæíà ñóò-
òºâî ïîë³ïøèòè ñòàí ïàö³ºí-
òà. Ïðî öå íàãîëîñèâ é ñòàð-
øèé âèêëàäà÷ êóðñó ³íôåêö-
³éíèõ õâîðîá ìåäè÷íîãî ôà-
êóëüòåòó ÓæÍÓ Àíòîí Êîãó-

òè÷, ÿêèé ï³äêðåñëèâ ùî ç
ö³ºþ õâîðîþ ëþäè ìîæóòü
æèòè äåñÿòêè ðîê³â ³ â ïåð-
øó ÷åðãó ïîòðåáóþòü äîïî-
ìîãè ñàìå ò³, â ÿêèõ âæå ïî-
÷àâ ðîçâèâàòèñÿ æèòòºâî íå-
áåçïå÷í³ ðóéí³âí³ ïðîöåñè â
îðãàí³çì³.

Íà ñüîãîäí³ íàéä³ºâ³øèì
ìåòîäîì, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïî-
âíå îäóæàííÿ ìàéæå 70
â³äñîòêàì õâîðèõ, çàëèøàºòü-
ñÿ äîðîãî âàðò³ñíå ë³êóâàííÿ,
ô³íàíñîâèé âàíòàæ ÿêîãî ï³ä
ñèëó âçÿòè ò³ëüêè äåðæàâ³.
Íàðàç³ æ çàëèøàºòüñÿ ñïîä³-
âàòèñÿ íà àêòèâí³ñòü ãðîìàäè,
ÿêà ï³äí³ìàòèìå öå ïèòàííÿ íà
ðåã³îíàëüíèõ ð³âíÿõ ³ êîæåí
ðàéîí îáëàñò³ âíåñå ñâîþ ÷à-
ñòêó ó ë³êóâàííÿ ñâî¿õ ìåø-
êàíö³â.



     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.

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

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

  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.
     Продаєтся 1�кімнатна квартира

(38,9 кв. м.) в чеському напівособняку
з високими стелями по вул. Червоно�
армійській, біля МДУ. Є сад і 4 сотки
землі. Тел. 093 243 68 32 (після 17.00)
     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 кольоровий телевізор
LG Electronics/пс, екран 70 см по діаго�
налі. Ціна договірна.  Тел. 5�71�75

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



Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999910 êâ³òíÿ  2014 ð.

14 (1016)14 (1016)14 (1016)14 (1016)14 (1016)

ñò.

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

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачене Свідоцтво про право власності, видане
на підставі рішення № 273  Мукачівського міськвиконко�
му від  24.12.1997 на ім’я Жабська Анастасія Іванівна,
вважати недійсним.

Відбір претендентів буде здійснено за ре�
зультатами співбесіди на конкурсній ос�

нові, яка пройде у суботу, 12 квітня в Будинку школярів (вул.Маргітича (Мос�
ковська) в кабінеті №10 на другому поверсі.

Основні вимоги до претендентів: стаж роботи офіціантом, комунікабельність,
охайність, любов до професії, вік та стать не є важливими.

Пропонується хороша платня та кар'єрний ріст.

Довідка за телефоном: 0507854695

ÐÎÁÎÒÀ
ÎÔ²Ö²ÀÍÒÎÌ

у провідному закладі
Мукачева
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îæ!. 17.20, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.15, 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 19.10 Ðîçñì³øè êîì³êà.
21.00 Êðà¿íà Ó. 23.45 Äóðíºâ+1.
00.10 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
00.45 Ìåæäó íàìè. 01.45 Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 3. Òàíçàí³ÿ, Åô³î-
ï³ÿ. 02.30 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (2).
04.00 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 íà-
ïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ".
19.25 -  "Ñïîðò ×àñ". 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ 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 Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà ìàìà
6. 06.10, 06.55 Kids Time.
06.10, 14.00 Ì/ñ "Ïàíäà Êóíã-
Ôó". 07.00 Ï³äéîì. 08.00, 19.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 09.00, 17.00 Ò/
ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 10.00
Õ/ô "Òåïëî íàøèõ ò³ë". 12.00
Õ/ô "×àð³âí³ ñòâîð³ííÿ". 15.25
Õ/ô "Òðè áîãàòèð³ íà äàëåêèõ
áåðåãàõ". 18.00, 02.40 Ðåïîð-
òåð. 18.20 Àáçàö!. 20.00 Ðåâ³-
çîð 4. 22.50 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çî-
ðîì. 00.05 Ïåäàí-Ïðèòóëà øîó.
01.55 Ò/ñ "Ïàí Àì". 02.45 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.50, 03.50,
04.35 Çîíà íî÷³. 02.50 ×îðíèé
êîë³ð ïîðÿòóíêó. 03.20 Âîëÿ
â³äõîäèòü ç áîÿìè. 03.35 Âåëè-
êèé çëàì. 03.55 Ï³ä çíàêîì
á³äè. 04.40 Ìîÿ àäðåñà - Ñî-
ëîâêè. Íàâ³ùî ïåðåêëàäàòè
Âåðã³ë³ÿ. 05.00 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà. 05.05 SOLO-MEA

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 15 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.15, 03.45 Íî-
âèíè. 06.40, 07.10, 08.10 Ñïîðò.
06.45, 07.15, 08.15, 09.35,
15.25, 18.00, 18.50, 21.30, 23.25
Ïîãîäà. 06.50, 07.45, 08.20,
08.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 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-×. 10.20,
15.55, 18.55 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅ-
ËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10, 18.05, 20.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.40, 02.35 Ò/ñ
"Ïàñòêà" 2ñ.. 13.55 Ä/ô "Ëî-
âåöü ñë³â". 14.50 Euronews.
14.55, 05.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó
Óêðà¿íè. 15.35 Óêðà¿íñüêîãî
ðîäó. 21.40, 05.20 Øóñòåð Live.
Áóäí³. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.30 Íà ñëóõó. 00.00 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
04.00 Ä/ô "Íà ïîðîç³ ³ñòîð³¿.
Ì.Ãðóøåâñüêèé"

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.40 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 10.00, 20.55 "×èñòî
news". 10.15, 04.15 "Êðàñóíÿ çà
12 ãîäèí - 2". 11.10, 02.40
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 12.05,
03.30 Ò/ñ "Ñïðàâà ë³êàð³â".
12.55, 13.50, 00.55, 01.50 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2" (1). 14.45,
21.10 Ò/ñ "Êóõíÿ. Íîâèé ñåçîí"
(1). 15.40 "Ñâàòè - 5" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ôàòìàãþëü" (1). 20.40 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 22.15 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 9". 00.05 Ò/ñ "Ë³êàð
ìàô³¿" (2). 05.00 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2" (1). 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
"Áåçñîííÿ". 12.50 Ä/ñ

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 Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà ìàìà
7. 06.10, 06.55 Kids Time.
06.15, 14.05 Ì/ñ "Ïàíäà Êóíã-
Ôó". 07.00 Ï³äéîì. 08.00, 19.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 09.00, 17.00 Ò/
ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 10.00,
23.25 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
15.00 Ò/ñ "Ùîäåííèêè Êåðð³".
16.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
18.00, 02.30 Ðåïîðòåð. 18.20
Àáçàö!. 21.00 Ñåðöÿ òðüîõ.
00.25 Ò/ñ "Äðóç³". 00.45 Õ/ô
"×îòèðè âåñ³ëëÿ òà îäèí ïîõî-
ðîí" (2). 02.35, 03.35 Çîíà íî÷³.
02.40 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ. 03.40
Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàðòèíè.
04.00 Äðàìà íà äâ³ ä³¿. 04.40
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.45 Áèñ-
òðîïëèííèé ñîí

ÑÅÐÅÄÀ, 16 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.20, 03.50 Íî-
âèíè. 06.40, 07.10, 08.10 Ñïîðò.
06.45, 07.15, 08.15, 10.40,
15.25, 18.00, 19.30, 21.30,
23.25 Ïîãîäà. 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, 18.50 ×àñ-
×. 10.00 Âêëþ÷åííÿ ç Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 10.15 Óðÿä
íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 11.00,
16.00, 19.45 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10, 18.05,
20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.35, 02.40
Ò/ñ "Ïàñòêà" 3ñ.. 13.45 "Ñåêðå-
òè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ.
14.15 ×åìï³îíàòó ñâ³òó ç ôóò-
áîëó 2014. Ùîäåííèê FIFA.
14.50 Euronews. 14.55, 05.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè. 15.35
Øëÿõ äî ×åìï³îíàòó ñâ³òó FIFA
2014. Áðàçèë³ÿ. 19.00 Ïðî ãî-
ëîâíå. 21.40, 05.20 Øóñòåð
Live. Áóäí³. 22.50 Ìåãàëîò.
22.55 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.30 Íà
ñëóõó. 00.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 04.10 Ä/
ô "Âåæà ³ç ñëîíîâî¿ ê³ñòêè" ³ç
öèêëó "Êè¿âñüêà ñòàðîâèíà.
Ñâ³ò ìèñòåöòâà"

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.40 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 10.00, 20.55
"×èñòînews". 10.15, 04.15
"Êðàñóíÿ çà 12 ãîäèí - 2".
11.10, 02.40 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè - 3". 12.05, 03.30 Ò/ñ
"Ñïðàâà ë³êàð³â". 13.00, 13.55,
01.00, 01.50 Ò/ñ "Ñêë³ôî-
ñîâñüêèé - 2" (1). 14.50, 21.10
Ò/ñ "Êóõíÿ. Íîâèé ñåçîí" (1).
15.45 "Ñâàòè - 5" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ôàòìàãþëü" (1). 20.40 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 22.15 "×îòè-
ðè âåñ³ëëÿ - 3". 00.05 Ò/ñ
"Ë³êàð ìàô³¿" (2). 05.00 "Òåëå-
ìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2" (1). 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
"Áåçñîííÿ". 12.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.40, 14.20 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.50
Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü"
(1). 20.00, 03.15 "Ïîäðîáèö³".
23.20 Õ/ô "Âåæ³-Áëèçíþêè" (1).
01.45 Õ/ô "Ìàêñèìàëüíèé ðè-
çèê" (2). 03.55 Ò/ñ "Çà÷àðîâàíå
êîõàííÿ" (1)

 ICTV
05.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.10 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.55, 16.50 Ò/ñ "Áðàòàíè-2".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
09.55, 13.20 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.35 ×åòâåðòà
âåæà-2. 14.30, 16.15, 20.15 Ò/
ñ "Áîìáèëî. Ïðîäîâæåííÿ".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.05 Êðè-
ì³íàëüíà Óêðà¿íà. 23.00 Õ/ô
"Ëþäèíà-íåâèäèìêà-2" (2).
00.45 Õ/ô "Çàðÿäæåíà çáðîÿ"
(2). 02.00 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó ñïèñ-
êó". 03.30 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêèé
òàòî". 04.10 Ïðîâîêàòîð

ÎÐÒ
 04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.40, 14.20 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.50 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð". 18.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü" (1).
20.00 "Ïîäðîáèö³". 23.20 Õ/ô
"Çåìíå ÿäðî" (1). 01.50 Õ/ô
"Êîìàòîçíèêè" (2). 03.55 Ò/ñ
"Çà÷àðîâàíå êîõàííÿ" (1)

 ICTV
04.20 Ôàêòè. 05.05 Ñâ³òàíîê.
06.05 Ñâîáîäà ñëîâà. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00, 13.20
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.45
Ä³ñòàëî!. 14.35, 16.15 Ò/ñ "Áðà-
òàíè-3". 16.50 Ò/ñ "Áðàòàíè-2".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ
"Áîìáèëî. Ïðîäîâæåííÿ".
22.05 ×åòâåðòà âåæà-2. 23.00
Õ/ô "Íåâèäèìêà" (2). 01.05 Õ/
ô "Îñòàíí³é ïåðåã³í" (2). 02.30
Ò/ñ "Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ". 03.55
Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêèé òàòî".
04.20 Ñòîï-10

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, 17.40 "²ñòèíà äåñü ïî-
ðó÷". 11.15 "Ñë³ä". 11.50 "Ñïðà-
âà âàøà...". 12.25 "Îñòð³â
Êðèì". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"×àñ îá³äàòè!". 14.15 "Íåïóòí³
íîòàòêè". 14.30 "Âîíè òà ìè".
15.20, 03.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.10,
00.15 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 19.00,
23.10 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Êóðàæ". 22.15
"Àëëà Ïóãà÷îâà - ìîÿ áàáóñÿ".
00.05 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.55 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïðîêëÿò-
òÿ äèêî¿ îðõ³äå¿". 06.40, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.40, 18.30
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.55 Õ/ô "Ï'ÿòü ðîê³â òà îäèí
äåíü" (1). 11.45, 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 12.40, 00.20 "ÌàñòåðØåô
- 3". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 21.00 Ò/ñ "Øâèäêà äîïî-
ìîãà" (1). 22.30 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
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 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Îáäóðè, ÿêùî ëþáèø" (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 Ò/ñ "Ãëó-
õàð" (1). 03.45 Õ/ô "Îñòð³â ïðî-
êëÿòèõ" (2)

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1).
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàí-
òè í³íäçÿ" (1). 08.50 Ì/ô "Ñåð-
äèò³ ïòàøêè" (1). 09.00 Ïðîô-
³ëàêòèêà. 12.00, 21.55 6 êàäð³â.
13.40 Ò/ñ "Êðåì" (1). 14.25 Ò/ñ
"×åìï³îíêè" (1). 15.15 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 16.05 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 17.20, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ"
(1). 18.15, 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 19.10 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 21.00 Êðà¿íà Ó. 23.45 Íàä-
òî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.45
Ìåæäó íàìè. 01.45 Ñâ³ò íàâè-
âîð³ò - 3. Òàíçàí³ÿ, Åô³îï³ÿ.
02.30 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ" (2). 04.00 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.
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 -

ðàíêó". 08.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 08.40 "Æèòè çäîðî-
âî!". 09.40 "Ìîäíèé âèðîê".
10.35, 17.40 "²ñòèíà äåñü ïî-
ðó÷". 11.15 "Ñë³ä". 11.50 "Ñïðà-
âà âàøà...". 12.25 "Îñòð³â
Êðèì". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"×àñ îá³äàòè!". 14.15 "Íåïóòí³
íîòàòêè". 14.30 "Âîíè òà ìè".
15.20, 03.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.10,
00.30 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 19.00,
23.40 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Êóðàæ". 22.15
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 22.40 "Ïðî-
òè íî÷³". 23.30 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàíí³é
ðåéñ". 06.05, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.00, 18.30 "Íåéìîâ-
³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.15
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â: ãðà â ñ³ì'þ?". 10.10
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Êîõàííÿ íà âñå
æèòòÿ". 11.05, 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 12.00,
00.25 "ÌàñòåðØåô - 3". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/
ñ "Øâèäêà äîïîìîãà" (1). 22.30
"Õàòà íà òàòà"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 02.20 Îñòàòî÷íèé âåð-

äèêò. 07.00, 09.00, 15.00,
19.00, 03.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 14.10,
15.20, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 23.30 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1).
12.00, 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ"
(1). 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
21.00, 22.30 Ò/ñ "Äèêèé 4" (1).
22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 04.00 Ò/ñ
"Ñï³ëêà 3" (2). 05.20 Ñð³áíèé
àïåëüñèí

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 06.50 Ì/ñ
"Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.50 Ì/ñ "Ò³ìîí ³
Ïóìáà" (1). 09.15 Ì/ô "Ñåðäèò³
ïòàøêè" (1). 09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 09.55 ªðàëàø.
10.25 Îäíà çà âñ³õ. 12.15, 21.55
6 êàäð³â. 13.40 Ò/ñ "Êðåì" (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 Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà. 21.00 Êðà¿íà Ó.
23.45 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
00.45 Ìåæäó íàìè. 01.45 Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 3. Òàíçàí³ÿ, Åô³î-
ï³ÿ. 02.30 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (2).
04.00 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
05.25 Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà
ìàìà. 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 "Ùîäåí-
íèêè Êåðð³". 15.55 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 18.00, 02.30 Ðå-
ïîðòåð. 18.20 Àáçàö!. 21.00
Ñåðöÿ òðüîõ. 23.35 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 00.35 Ò/ñ "Äðóç³".
00.55 Õ/ô "Øòàò ñàìîòíüî¿
ç³ðêè" (2). 02.35 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 02.40, 03.35 Çîíà
íî÷³. 02.45 Äå òè, Óêðà¿íî?.
03.40 Ìåäèöèíà Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³. 03.55 Ñëîâî ³ ç³ëëÿ. 04.10
Ñâ³ò Þð³ÿ Äðîãîáè÷à. 04.25
Óí³âåðñèòåòè ìèëîñåðäÿ.
04.40 Çîíà íî÷³  Êóëüòóðà.
04.45 Òàñÿ. 04.50 Ñîí Àë³íè

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 14 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
09.50, 18.50 ×àñ-×. 10.15,
15.55, 19.45 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅ-
ËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10, 18.05,
20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.40, 02.45
Ò/ñ "Ïàñòêà" 1ñ.. 13.55 Ïðàâî
íà çàõèñò. 14.15 Àðì³ÿ. 14.35
Euronews. 14.55, 05.15 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè. 15.35
Â³êíî â Àìåðèêó. 19.00 Ïðî ãî-
ëîâíå. 21.40, 05.20 Øóñòåð
Live. Áóäí³. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.30 Íà ñëóõó. 00.00
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 04.10 Ä/ô "Øàõ-
òàðñüêèé ãåðöîã"

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 06.45,
07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.30 "ÒÑÍ". 10.00
"Ø³ñòü êàäð³â". 10.10 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò - 5: ²íäîíåç³ÿ". 11.10 Õ/
ô "²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº
ïðîôåñ³þ" (1). 13.00, 02.30 Õ/
ô "Ñàëÿì³" (1). 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü" (1). 20.40 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 20.55 "×èñòînews".
21.10 Ò/ñ "Êóõíÿ. Íîâèé ñåçîí"
(1). 22.15 "Ãðîø³". 23.55 Ò/ñ
"Ë³êàð ìàô³¿" (2). 00.50 Õ/ô
"Ëüîäÿíèé" (2). 05.30 "Òåëåìà-
ãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Õ/ô "Âàëüñ-Áîñòîí".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Íî-
âèíè. 07.15, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.20,
12.25 Ò/ñ "Çîçóëÿ". 13.45, 14.20
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.20 "Æäè
ìåíÿ". 18.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü" (1). 20.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Áåç-
ñîííÿ". 23.20 Õ/ô "Åê³ïàæ".
01.55 Õ/ô "Çàë³çíà õâàòêà" (2).
03.55 Ò/ñ "Çà÷àðîâàíå êîõàí-
íÿ" (1)

 ICTV
05.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.10 Ñâ³òàíîê. 06.10 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 06.55
Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 09.50 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.20 Õ/ô
"Øåðëîê Õîëìñ". 16.15 Õ/ô
"Ìåñíèêè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.15 Ä³ñòàëî!. 21.10 Ñâîáî-
äà ñëîâà. 00.05 Õ/ô "Õàé òàì
ùî, àáè âñòèãíóòè" (2). 01.40
Ò/ñ "Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ".
03.05 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêèé
òàòî"

ÎÐÒ
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.40
"Ìîäíèé âèðîê". 10.35, 17.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷".  11.15
"Ñë³ä". 11.50 "Ñïðàâà âàøà...".
12.25 "Îñòð³â Êðèì".  13.00
²íø³ íîâèíè. 13.20 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.15 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
14.30 "Âîíè òà ìè".  15.20,
03.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.10, 00.40
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".  17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 19.00,
23.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ".  20.30 Ò/ñ "Êóðàæ".
22.15 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 22.40
"Ïîçíåð". 23.35 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. Ãåðîéñü-
êà òðàãåä³ÿ". 06.10, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.00, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.20, 00.55 Õ/ô "Çäèâóé ìåíå"
(1). 11.05 Õ/ô "Ç ïðèâ³òîì, Êî-
çàíîñòðà" (1). 12.50, 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 13.50 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
13". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 21.00 Ò/ñ "Øâèäêà äîïî-
ìîãà" (1). 22.30 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 5". 23.45 "Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
 07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
14.00, 15.20, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00 Ò/ñ "Îáäóðè, ÿêùî
ëþáèø" (1). 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà"
(1). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00, 22.30 Ò/ñ "Äè-
êèé 4" (1). 22.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.30 Õ/ô "Îñòð³â ïðîêëÿòèõ"
(2). 02.00 Õ/ô "Áåðåçíåâ³ ³äè"
(2). 04.15 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
05.45 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 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü"

Êîñòîìàðîâî¿. 05.15 ß êëè÷ó
òåáå

×ÅÒÂÅÐ, 17 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.20, 03.45 Íî-
âèíè. 06.40, 07.10, 08.10
Ñïîðò. 06.45, 07.15, 08.15,
09.35, 15.25, 18.00, 18.40,
21.30, 23.25 Ïîãîäà. 06.50,
07.45, 08.20, 08.40 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà.
07.25, 00.30 Êðà¿íà on l ine.
07.40 Åðà á³çíåñó. 09.00,
21.00, 04.45 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.55, 20.40 ×àñ-×. 10.10
Êíèãà.ua. 10.45, 16.05, 18.55
ÃÐÎÌÀ ÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍ-
Íß. 12.10, 18.05, 20.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.40, 02.40 Ò/ñ "Ïà-
ñòêà" 4ñ.. 13.50 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç
Ò. Ùåðáàòþê. 14.50 Euronews.
14.55, 05.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.15 Áðèô³íã Êàá-
ì³íó Óêðà¿íè. 15.35 Áëèæ÷å äî
íàðîäó. 21.40, 05.20 Øóñòåð
Live.  Áóäí³ .  22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.30 Íà ñëóõó.
00.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.  04.05
Óêðà¿íñüêîãî ðîäó. 04.25 Ôå-
ñòèâàëü òâîð÷îñò³ "Ñâÿòî äè-
òÿ÷èõ ìð³é"

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.25 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 10.00, 20.55 "×èñòînews".
10.15, 03.55 "Êðàñóíÿ çà 12 ãî-
äèí - 2". 11.10, 02.20 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 3". 12.05, 03.10 Ò/
ñ "Ñïðàâà ë³êàð³â". 13.00,
13.55, 00.45, 01.35 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2" (1). 14.50,
21.10 Ò/ñ "Êóõíÿ. Íîâèé ñåçîí"
(1). 15.45 "Ñâàòè - 5" (1). 16.45,
04.40 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10
Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1). 20.40 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 22.15 "Ñàìî-
îáîðîíà. Ô³ëüì îá'ºäíàííÿ âà-
âèëîí-13". 22.50 "Ìåæèã³ð'ÿ.
Ô³ëüì îá'ºäíàííÿ âàâèëîí-13".
23.50 Ò/ñ "Ë³êàð ìàô³¿" (2).
05.05 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2" (1). 07.00, 07.30, 08.00,
08.25, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.30 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20, 12.25, 20.30 Ò/ñ
"Áåçñîííÿ". 12.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.40, 14.20 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.50
Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü"
(1). 20.00 "Ïîäðîáèö³". 23.20 Õ/
ô "Ñï³âó÷àñíèê" (2). 01.35 Õ/ô
"Êîð³îëàí" (2). 03.55 Ò/ñ "Çà-
÷àðîâàíå êîõàííÿ" (1)

 ICTV
05.10 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.50, 16.50 Ò/ñ "Áðàòàíè-2".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
09.55, 13.20 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.40 Êðèì³íàëüíà
Óêðà¿íà. 14.30, 16.15, 20.15 Ò/
ñ "Áîìáèëî. Ïðîäîâæåííÿ".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.10 Êëàí.
23.00 Õ/ô "Ñêàéëàéí" (2). 00.45
Õ/ô "Êîë³ð íî÷³" (2). 03.00 Ò/ñ
"Ó ÷îðíîìó ñïèñêó". 03.40 Ò/ñ
"Àìåðèêàíñüêèé òàòî". 04.25
Íåñåêðåòí³ ôàéëè

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 14.00, 02.00 Íî-
âèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.35
"Ìîäíèé âèðîê". 10.30, 17.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 11.00 Ïðÿ-
ìà ë³í³ÿ ç Âîëîäèìèðîì Ïóò³-
íèì. 14.15 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
14.30 "Âîíè òà ìè". 15.20,
03.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.10, 00.30
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 19.00,
23.40 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 21.00 Ò/ñ "Êóðàæ". 22.45
"Ïîë³òèêà"

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Çì³¿íå
ïðîêëÿòòÿ". 06.15, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.05, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.35 Õ/ô "Êîõàíèé çà íàéìîì"
(1). 11.15, 20.00 "Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè". 12.10,
00.15 "ÌàñòåðØåô - 3". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/
ñ "Øâèäêà äîïîìîãà" (1). 22.30
"ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà"
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

íàâèâîð³ò - 3. Òàíçàí³ÿ, Åô³î-
ï³ÿ. 02.30 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (2).
04.00 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 11.05 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 12.00 - Äîê/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
05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.25 Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà ìàìà.
06.10, 06.55 Kids Time. 06.10,
14.05 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 âðîäëè-
âà". 15.00 Ò/ñ "Ùîäåííèêè
Êåðð³". 16.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè". 18.00, 02.40 Ðåïîðòåð.
18.20 Àáçàö!. 21.00 Ñåðöÿ
òðüîõ. 23.30 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðà-
çîì". 00.30 Ò/ñ "Äðóç³". 00.50
Õ/ô "Íàðå÷åíèé íà ïðîêàò" (2).
02.45, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.50
Äðàé Õìàðà îñòàíí³ ñòîð³íêè.
03.15 Ïîðòðåò, íàïèñàíèé ãëè-
áèíîþ. 03.50 Ìîÿ àäðåñà - Ñî-
ëîâêè. Ïàñòêà. 04.10 Ìàðêî
Êðîïèâíèöüêèé. 04.50 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.55 Òàê í³õòî
íå êîõàâ. 05.20 Ðàé
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06.00 Ï³äñóìêè. 06.25, 09.45,
10.30, 12.55, 14.35, 15.40,
21.45, 22.45 Ïîãîäà. 06.30 Íà
ñëóõó. 07.00 Øóñòåð LIVE.
09.50 Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê.
10.45, 18.10 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 13.20 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 14.40 Ìîìåíòè æèò-
òÿ. 15.45 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
16.55 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà.
20.00 ÏÐÈÂÅÇÅÍÍß ÁËÀÃÎ-
ÄÀÒÍÎÃÎ ÂÎÃÍÞ ç ªÐÓÑÀËÈ-
ÌÓ äî ÓÊÐÀ¯ÍÈ. 20.40 Óêðà¿-
íñüêèé àêöåíò. 21.00, 04.30
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.35 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò. 21.50 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 22.50 Ìåãàëîò. 22.55
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.30
ÒÐÀÍÑËßÖ²ß ÂÅËÈÊÎÄÍ²Õ
ÁÎÃÎÑËÓÆ²ÍÜ ç ÕÐÀÌ²Â ÓÊ-
ÐÀ¯ÍÈ. 05.00 Ä/ô "Á³ëå ïîëîò-
íî Åäâàðäà Õîïïåðà"

Êàíàë «1+1»
06.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 07.00
"Õòî òàì?". 08.00, 08.25 Ì/ñ
"Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà" (1).
08.50, 19.30, 02.45 "ÒÑÍ".
09.50, 11.10, 12.15, 13.20 "Ñâà-
òè - 5" (1). 14.25 "Âå÷åðíèé Êèåâ
- 2013". 16.20, 20.15 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë 2014". 18.30 "Ðîçñì³-
øè êîì³êà - 5". 22.15 Õ/ô "ß,

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.10, 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 Îñòàòî÷-
íèé âåðäèêò. 04.00 Ò/ñ "Ñï³ëêà
3" (2). 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 06.50 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ "Ëà-
ëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.50 Ì/
ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.15 Ì/
ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 09.55
ªðàëàø. 10.25, 21.00 Êðà¿íà Ó.
12.15, 21.55 6 êàäð³â. 13.40 Ò/
ñ "Êðåì" (1). 14.25 Ò/ñ "×åìï³-
îíêè" (1). 15.15 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 16.05 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
17.20, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.15, 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 19.10 Ðîçñì³øè êîì³êà.
23.45 Ìåæäó íàìè. 01.45 Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 3. Òàíçàí³ÿ, Åô³î-
ï³ÿ. 02.30 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (2).
04.00 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 -  "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
05.30 Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà ìàìà.
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15,
14.05 Ì/ñ "Ïàíäà Êóíã-Ôó".
07.00 Ï³äéîì. 08.00, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 09.00, 17.00 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 10.00,
23.30 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
15.00 Ò/ñ "Ùîäåííèêè Êåðð³".
16.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
18.00, 02.35 Ðåïîðòåð. 18.20
Àáçàö!. 21.00 Ñåðöÿ òðüîõ.
00.30 Ò/ñ "Äðóç³". 00.55 Õ/ô
"²ñòîð³ÿ ïðî íàñ" (2). 02.40
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.45,
03.45 Çîíà íî÷³. 02.50 Áëàãî-
ñëîâëÿþ ³ ìîëþñÿ. 03.15 Ìîëü-
ôàð. 03.50 Õòî ãî¿â ðàíè êîçà-
êàì?. 04.05 Ð³äí³ ñò³íè. 04.20
Â³í âðÿòóâàâ íàñ â³ä ÷óìè.
04.35 Ïàìÿòàé ïðî æèòòÿ. 04.50
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.55 Æèò-
òÿ â îá³éìàõ êâ³ò³â. 05.05
Í³ìôåÿ êàíä³äà
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06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.25, 03.50 Íî-
âèíè. 06.40, 07.10, 08.10
Ñïîðò. 06.45, 07.15, 08.15,
09.35, 10.05, 11.45, 15.25,
18.00, 00.25 Ïîãîäà. 06.50,
07.45, 08.20, 08.40 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Êðà¿íà on line. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 09.00, 21.00, 05.35
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.55 ×àñ-×.
10.15 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ.
10.50, 16.00 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅ-
ËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10, 18.05,
18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.40 Ò/ñ
"Ïàñòêà" 5ñ.(çàêë.). 13.50 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 14.50 Euronews.
14.55, 05.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.15 Áðèô³íã Êàá-
ì³íó Óêðà¿íè. 15.35 Êîíòðîëüíà
ðîáîòà. 18.55 Ïðî ãîëîâíå.
19.30, 21.25 Øóñòåð LIVE.
22.15 ÕÐÅÑÍÀ ÄÎÐÎÃÀ çà ó÷à-
ñòþ ÑÂßÒ²ØÎÃÎ ÎÒÖß ÔÐÀÍ-
ÖÈÑÊÀ Â ÊÎË²ÇÅ¯ (ÐÈÌ).
00.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 00.35
Íà ñëóõó. 01.20 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 01.25 "Íàùàä-
êè" ç Í. Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.
Ãíàòåíêîì. 02.45 Ò/ñ "Ïàñòêà"
5ñ. (çàêë.). 04.05 Õ³ò-ïàðàä

"Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà".
05.15 Ñâ³ò íàâêîëî íàñ

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
10.00 "×èñòînews". 10.15 "Êðà-
ñóíÿ çà 12 ãîäèí - 2". 11.10,
04.35 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3".
12.05 Ò/ñ "Ñïðàâà ë³êàð³â".
13.00, 13.55, 03.00, 03.50 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2" (1). 14.50
Ò/ñ "Êóõíÿ. Íîâèé ñåçîí" (1).
15.45 "Ñâàòè - 5" (1). 16.45,
05.20 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10
Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1). 20.30 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿. Â³éíè Ðîñ³¿".
21.30 Õ/ô "Áàíäè Íüþ-Éîðêà"
(2). 00.45 Õ/ô "Äåðåâî æèòòÿ"
(1). 05.45 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2" (1). 07.00, 07.30, 08.00,
08.25, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.30 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20, 12.25, 20.30 Ò/ñ
"Áåçñîííÿ". 12.50 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.40, 14.20 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.50 "Ñöåíàð³¿ êîõàí-
íÿ". 16.50 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòà-
íèöÿ ñïèòü" (1). 20.00, 02.50
"Ïîäðîáèö³". 00.20 Ä/ô "Âñòà-
âàé ÿê îäèí". 01.00 Õ/ô "Âîä³é
äëÿ Â³ðè" (2). 03.20 Ò/ñ "Êàìî
ãðÿäåøè"

 ICTV
05.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.10 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.50 Ò/ñ "Áðàòàíè-2". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05,
13.25, 16.15 Ò/ñ "Â³éñüêîâà
ðîçâ³äêà". 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.15 Ò/ñ "Áîìáèëî. Ïðîäîâ-
æåííÿ". 22.10 Õ/ô "Ïîäâ³éíèé
ÊÎÏåöü" (2). 00.05 Õ/ô "Îñ-
òàíí³é áîéñêàóò" (2). 01.55 Õ/
ô "Äîðîñòàþ÷èé á³ëü" (2).
03.20 Õ/ô "Äîðîñòàþ÷èé á³ëü-
2" (2). 04.45 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, 17.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 11.15
"Ñë³ä". 11.50 "Ñïðàâà âàøà...".
12.25 "Îñòð³â Êðèì". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "×àñ îá³äàòè!".
14.15 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 14.30
"Âîíè òà ìè". 15.20 "Ó íàø ÷àñ".
16.10 "×åêàé íà ìåíå". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05 "Ëþäè-
íà ³ çàêîí". 19.00 "Ïîëå ÷óäåñ".
20.00 "×àñ". 20.30 Õ/ô "²âàí
Âàñèëüîâè÷ ì³íÿº ïðîôåñ³þ".
22.00 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 22.50
Õ/ô "Â³äêðèò³ äâåð³". 00.35 Õ/
ô "Â³ä çàðïëàòè äî çàðïëàòè".
02.00 Õ/ô "Ìîðñüêèé õàðàê-
òåð". 03.40 "Äîêè âñ³ âäîìà"

ÑÒÁ
05.55 "×óæ³ ïîìèëêè. Âáèòè
â÷åíîãî". 06.40, 18.30 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 08.00
Õ/ô "ß òåáå êîõàþ" (1). 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Õîëîñòÿê - 4". 00.25 "Õî-
ëîñòÿê - 4 ßê âèéòè çàì³æ". 01.15
Õ/ô "Êîõàíèé çà íàéìîì" (1)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 14.10, 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. Òî÷êà
â³äë³êó. 22.00 Ïîä³¿ äíÿ. 03.45
Ò/ñ "Ñï³ëêà 3" (2)

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.25, 09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 06.50 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 07.20 Ì/ñ "Ëà-
ëàëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.50
Ì/ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.15
Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1).
09.55 ªðàëàø. 10.25 Â³òàëüêà.
12.15, 22.00 6 êàäð³â. 13.40 Ò/
ñ "Êðåì" (1). 14.25 Ò/ñ "×åìï³-
îíêè" (1). 15.15 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 16.05 ²êîíà ñòèëþ.
16.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.20,
19.10 Ðîçñì³øè êîì³êà. 18.15,
22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
20.00 Õ/ô "Ëèöàð äíÿ" (2).
23.45 Ìåæäó íàìè. 01.45 Ñâ³ò

ðîáîò" (1). 00.35 Õ/ô "Ñòðàñò³
Õðèñòîâ³" (2). 03.30 Õ/ô "Áàí-
äè Íüþ-Éîðêà" (2). 05.55 "Òå-
ëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.45 Ò/ñ "Êàìî ãðÿäåøè".
08.35 Ä/ô "Ìîíàñòèð". 09.30
Íîâèíè. 10.00 Ä/ô "Âåëèê-
äåíü". 11.05, 04.30 Õ/ô "Êîõàí-
íÿ çåìíå" (1). 13.00 "Ñõîäæåí-
íÿ Áëàãîäàòíîãî Âîãíþ ó Õðàì³
Ãðîáó Ãîñïîäíüîãî". 15.00 "Þð-
ìàëà 2013". 17.00 Ïðîãðàìà
"Îáåðåæíî:) Ä³òè!". 18.00,
20.35 Ò/ñ "Ñâàõè". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 22.05 Õ/ô "Ï³ï" (2).
00.30 "Âåëèêîäíÿ ë³òóðã³ÿ"

ICTV
05.35 Ôàêòè. 06.15 Ñâ³òàíîê.
07.55 Ì/ô "Ìè ïîâåðíóëèñü!
²ñòîð³ÿ äèíîçàâð³â". 09.05 Ç³ðêà
YouTube. 10.10 Äà÷à. 11.05 Õ/
ô "Á³áë³îòåêàð. Ó ïîøóêàõ Ñïè-

ñà Äîë³". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.20 Õ/ô "Á³áë³îòåêàð-2. Ïî-
âåðíåííÿ äî Êîïàëåíü öàðÿ
Ñîëîìîíà". 15.05 Õ/ô "Á³áë³î-
òåêàð-3. Ïðîêëÿòòÿ Þäèíîãî
ïîòèðó". 16.55 Õ/ô "Ê³ëåðè".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
20.05 Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê". 22.00
Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê-2". 23.40 Õ/ô
"Ãîäèíà ï³ê-3". 01.05 Õ/ô "Ïîä-
â³éíèé ÊÎÏåöü" (2). 02.50 Õ/ô
"Âåëèêäåíü Âîëòîíà" (2)

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 Õ/ô "Êîëè ãðàº êëàâå-
ñèí". 05.55 Õ/ô "Äîáðîãî ðàí-
êó". 07.25 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþá-
ëåíà!". 08.00 "Ðîçóìíèö³ é ðî-
çóìíèêè". 08.45 "Ñëîâî ïàñòè-
ðÿ". 09.15 "Ñìàê". 09.50 "Àëëà
Ïóãà÷îâà - ìîÿ áàáóñÿ". 10.45
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
11.15 "²äåàëüíèé ðåìîíò".
12.00 "ßíãîëè-õðàíèòåë³".
12.55 Õ/ô "Â³äïóñòêà çà ñâ³é
ðàõóíîê". 15.10, 17.15 "² âñå öå
ïðî íå¿...". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 17.40 "Óãàäàé ìåëîä³þ".
18.05 "Íàáäàííÿ Ðåñïóáë³êè:
Àëëà Ïóãà÷îâà". 20.00 "×àñ".
20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.00
Ïàñõà Õðèñòîâà. Òðàíñëÿö³ÿ
áîãîñëóæ³ííÿ ç Õðàìó Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ. 01.00 Õ/ô "Òðèâàé,
òðèâàé, ÷àð³âíîñòå...". 02.25 Õ/
ô "Íå áóëî ïå÷àë³...". 03.35
"Ñâÿò³ ÕÕ ñòîë³òòÿ"

ÑÒÁ
05.35 Õ/ô "Ìàêñèì Ïåðå-
ïåëèöÿ" (1). 07.05 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 07.55 "¯ìî âäîìà".
09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.40
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
12.35 "Õîëîñòÿê - 4". 17.20
"Õàòà íà òàòà". 19.00 "Óêðà¿íà
ìàº òàëàíò!-6". 21.20
"Òàºìíèö³ Ìàñòåðøåôó.
Ìàðèíà Øåâ÷åíêî. Íà ãîëö³".
22.25 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-6"
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 22.45
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 5". 23.55 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà". 01.45
Õ/ô "Äå çíàõîäèòüñÿ
íîôåëåò?" (1)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.00 Ïîä³¿. 07.20,
08.30 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00 Ò/ñ
"Â³äáèòîê êîõàííÿ" (1). 15.00,
19.40 Ò/ñ "Ï³òè, ùîá ïîâåðíó-
òèñÿ" (1). 21.20 Ò/ñ "Ì³é" (1).
01.20, 03.40 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1).
05.10 Ì/ô "Áóíò âóõàòèõ" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Îñòð³â ñêàðá³â" (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 "Ô³êñèêè" (1).
11.05 Ì/ô "Àëüôà òà Îìåãà:
Áðàòâà ç ³êëàìè" (1). 12.35 Õ/
ô "Çàêðèòå öàðñòâî" (1). 14.20
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 15.10 Áàðè-
íÿ-ñåëÿíêà. 16.00 Õ/ô "Äâàä-
öÿòü ñ³ì âåñ³ëü" (1). 18.00 Õ/
ô "Ëèöàð äíÿ" (2). 20.05
Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñì³øè êî-
ì³êà. 22.40 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 23.40 Õ/ô "Ì³ñòåð Äîëÿ"
(2). 01.25 Õ/ô "Çàñòðÿã ó òîá³"
(2). 03.10 Ìåæäó íàìè. 03.55 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 íà ïðè-
âèä³â". 07.30, 10.00 Ðåâ³çîð 4.
12.50 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì.
14.10 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 17.45 Õ/
ô "²âàí Öàðåâè÷ ³ Ñ³ðèé âîâê".
19.35 Õ/ô "Ëþäèíà-ïàâóê".
22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà øîó.

00.00 Õ/ô "Äæóë³ ³ Äæóë³ÿ" (2).
02.10, 03.55 Çîíà íî÷³. 02.15
Óêðà¿íö³ Â³ðà. 04.00 Äåñÿòà
ìóçà â Óêðà¿í³. 04.30 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.35 Êàòåðèíà Á³ëî-
êóð Ïîñëàííÿ

ÍÅÄ²Ëß, 20 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00,  07.00,  08.50,  09.00,
13.30,  15.35,  17.15,  18.15,
23.30 Ïîãîäà. 06.05 Ñâ³ò ïðà-
âîñëàâ 'ÿ .  06.35 Ä/ô "Òðè
ð³çüáëåí³  ³êîíè".  07.05 Ïà-
íÿíêà òà êóë³íàð. 07.30 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 09.15 ÒÐÀÍÑ-
ËßÖ²ß ÂÅËÈÊÎÄÍ²Õ ÁÎÃÎ-
ÑËÓÆ²ÍÜ ç ÕÐÀÌ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ.
11.15 ÏÀÑÕÀËÜÍÀ ÑËÓÆÁÀ
ÁÎÆÀ ³  ÀÏÎÑÒÎËÜÑÜÊÅ
ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß äëÿ ÐÈÌÓ
é Ö²ËÎÃÎ ÑÂ²ÒÓ ÑÂßÒ²ØÎÃÎ
ÎÒÖß ÔÐÀÍÖÈÑÊÀ ç ïëîù³
Ñâ.  ÏÅÒÐÀ â ÐÈÌ².  13.45
Êðîê äî ç³ðîê. 14.35 ßê Âàøå
çäîðîâ'ÿ?. 15.40, 19.10 ÃÐÎ-
ÌÀ ÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
17.25 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà.
18.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
21.00,  05.30 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.35 Ôîëüê-music .  22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.40
Ä/ô "Âåëèêäåíü". 00.45 Ä/ô
"Ï'ÿòå ªâàíãåë³º". 01.20 Õ/ô
"Êðàñóí÷èê Àíòîí³î" .  04.40
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê

 Êàíàë «1+1»
06.15, 03.40 Õ/ô "Êàçêà,
ðîçêàçàíà âíî÷³" (1). 07.40
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10, 08.35 Ì/
ñ "Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà" (1).
09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà".
10.00 "ÒÑÍ". 10.50 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 5: ³íäîíåç³ÿ". 11.55
"Ìàøèí³ êàçêè. Ìàøà ³ âåäì³äü"
(1). 12.10, 02.55 "Ç³ðêîâà
õðîí³êà". 13.10 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ - 3". 14.25, 21.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 4. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ". 16.40 "Ðîçñì³øè
êîì³êà - 5". 17.40 Õ/ô
"Òðàâíåâèé äîù". 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 23.20 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 00.20 "Ùî? äå? êîëè?".
01.20 Õ/ô "Ìàòåðèê" (2). 04.55
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
06.10 "Þðìàëà 2013". 07.50
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 08.45 Ä/ô
"Îñòàíí³é Âåëèêäåíü". 09.30
"Íåä³ëüí³ íîâèíè". 10.00 "Îðåë
³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó". 11.00
"Ñóñ³ä íà îá³ä". 12.00, 23.35
Õ/ô "Ñóñ³äè çà ðîçëó÷åííÿì".
13.55, 21.40 Ò/ñ "Ñâàõè".
20.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
21.00 Òîê-øîó "Áåç ïðîòîêî-
ëó". 01.30 Ò/ñ "Ëþäèíà - àì-
ô³á³ÿ" (1)

 ICTV
04.15 Ôàêòè. 04.45 Ñâ³òàíîê.
05.15 Äà÷à. 06.00 Õ/ô "×îð-
íèëüíå ñåðöå". 07.45 Òàê$³.
08.10 Êîñìîíàâòè. 09.00 Ç³ðêà
YouTube. 10.10 Äèâèòèñü óñ³ì!.
11.05 Êëàí. 12.00 Õ/ô "Ãîäèíà
ï³ê". 13.50 Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê-2".
15.30 Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê-3". 16.55
Õ/ô "Ëþäè ó ÷îðíîìó". 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 20.20 Õ/ô "Ëþäè
ó ÷îðíîìó-2". 21.55 Õ/ô "Ëþäè
ó ÷îðíîìó-3". 23.50 Õ/ô "ß -
ëåãåíäà" (2). 01.30 Õ/ô "Îñ-
òàíí³é áîéñêàóò" (2). 03.10 Õ/
ô "Çàðÿäæåíà çáðîÿ" (2). 04.25
Ïðî-Ö³êàâå.ua

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 Õ/ô "Ñåðã³éêî". 06.25 Õ/
ô "Ñ³ì íÿíüîê". 07.40 "Àðì-
³éñüêèé ìàãàçèí". 08.05 "Çäî-
ðîâ'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
09.30 "Äîêè âñ³ âäîìà". 10.15
"Ôàçåíäà". 10.45 "Ñì³øàðèêè.
Ï³í-êîä". 11.15 "Õðàì Ãðîáó
Ãîñïîäíüîãî". 12.10 "Îëåêñ³é
Áàòàëîâ. Äîðîãà íàøà ëþäè-
íà". 13.05 Õ/ô "Äîðîãà ìîÿ
ëþäèíà". 14.55 "Òðè êîõàííÿ
ªâãåíà ªâñòèãíººâà". 15.50,
17.00 Õ/ô "Ëàñêàâî ïðîñèìî,
àáî Ñòîðîíí³ì âõ³ä çàáîðîíå-
íî". 16.45 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.20
"Òî÷í³ñ³íüêî". 20.00 Íåä³ëüíèé
"×àñ". 21.00 "Êëóá Âåñåëèõ òà
Êì³òëèâèõ". Âèùà ë³ãà. 22.50 Õ/
ô "Ñòàðèêè-ðîçá³éíèêè". 00.20
Õ/ô "Âèë³ò çàòðèìóºòüñÿ".
01.40 Õ/ô "Äÿäå÷ê³â ñîí". 03.00
"Ïîëå ÷óäåñ"

ÑÒÁ
06.20 Õ/ô "Âåñ³ëëÿ ó Ìà-
ëèí³âö³" (1). 07.55 "¯ìî âäîìà".
09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 09.50
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.10
"Òàºìíèö³ Ìàñòåðøåôó. Ìàðè-
íà Øåâ÷åíêî. Íà ãîëö³". 12.00
Õ/ô "Øâèäêà äîïîìîãà" (1).
16.05 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-6".
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 13".
21.05 Õ/ô "Æ³íî÷å öàðñòâî" (1).
00.45 Õ/ô "Ì³é ëþáèìèé êëî-
óí" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.20 Ïîä³¿. 08.00 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. 09.00 Ò/ñ "Ì³é" (1).
13.00 Õ/ô "Ñïðàâæíº êîõàííÿ"
(1). 15.00, 20.00 Ò/ñ "Ï³òè, ùîá
ïîâåðíóòèñÿ" (1). 19.00, 03.30
Ïîä³¿ òèæíÿ. 21.30 Ò/ñ "²íòåðíè"
(1). 23.30 Âåëèêèé ôóòáîë.
01.20 Õ/ô "Êðóòèé" (1). 02.50
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 04.15 Ò/ñ
"Ãëóõàð" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Ïðèãîäè ìîðñüêî-
ãî äðàêîíà" (1). 07.30 Áàéäèê³-
âêà. 08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä,
Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.35 Ì/ñ
"Ô³êñèêè" (1). 10.55 Ì/ô "Áàðá³
â ðîæåâèõ ïóàíòàõ" (1). 12.10
Õ/ô "Äâàäöÿòü ñ³ì âåñ³ëü" (1).
14.10 Õ/ô "Êðèõ³òêà ç Áåâåðë³ -
Ã³ëëç - 3. Â³âà ëÿ ô³ºñòà" (1).
15.45 Ì³é çìîæå. 17.10 Êðà¿íà
Ó. 19.10 Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà. 22.40 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 23.40 Õ/ô "Ïðèâèä
îïåðè" (1). 01.50 Õ/ô "Ïðàäà ³
ïî÷óòòÿ" (1). 03.10 Ìåæäó íàìè.
04.40 Ç íî÷³ äî ðàíêó

 «Ì-ñòóä³î»
 12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/
ñ. 16.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/
ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé âè-
ïóñê "7 äí³â". 21.15 - ïðîãðàìà
"Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 22:00 -
Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 -
Õ/ô . 01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.20 Ì/ñ "Ìèñëèâö³ íà ïðè-
âèä³â". 07.45 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³". 10.00 Ñåðöÿ òðüîõ.
20.20 Õ/ô "Ëþäèíà-ïàâóê 2".
22.50 Õ/ô "Áðàòè ¥ð³ìì" (2).
01.10 Õ/ô "Äæóë³ ³ Äæóë³ÿ" (2).
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ìóçè. 05.05 Ìîº ñåðöå íîæà-
ìè ïðîéìàº
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ОВЕН (21.03�20.04).
На роботі можливі пе�
ревантаження, тому
зараз краще не вжи�

вати ризикованих дій. Для
здійснення кар'єрних за�
думів вам необхідно  забез�
печити собі спокійний тил.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Безжально поз�
бувайтеся від непот�
рібного мотлоху, що

скопився, звільняйте простір
для нових позитивних змін.
Ваша енергія і  напір стануть
гарантом успіху в багатьох
справах.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви знайдете
блискучий вихід з
будь�якої ситуації.  На

роботі можливий конфлікт,
однак на нього не треба
звертати уваги.

РАК (22.06�23.07).
Досить бурхливий та
повний різноманітних
подій період. Можливі

перепади настрою від нега�
тивних до позитивних
емоцій. Не варто  розрахову�
вати на розуміння з боку кер�
івництва і службові успіхи.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Будьте обережніше з
привабливими про�
позиціями та  екстра�

вагантними ідеями. Не вик�
лючена поява прикрих пере�
шкод в справах.

ДІВА (24.08�23.09).
Успіх прийде до вас
через допомогу
друзів. Не звалюйте
на себе занадто ве�

ликий обсяг роботи, навіть
незважаючи на вашу витри�
валість, це може погано
відбитися на сімейних відно�
синах.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Ситуація на
роботі зміцнить ваш
авторитет і усуне  не�

порозуміння. Прийміть і по�
старайтеся використати з
найбільшою вигодою для
себе вхідні пропозиції.
Підключайте до роботи
тільки надійних і перевірених
людей.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Рекомен�
дується поменше
критикувати това�

ришів по  службі, спробуйте
більш спокійно ставитися до
недоліків інших. Ви можете з
легкістю втілити в життя свої
честолюбні плани.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Не квапите
події, у всім варто
дотримуватися  зо�
лотої середини й тоді

все зложиться найкращим
для вас образом. Не  затягуй�
те з рішенням проблем, тому
що справи будуть продовжу�
вати накопичуватися, а на�
пруга наростати.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). У Вас з'явить�
ся реальний шанс
здійснити свої заду�

ми. Робота може бути особ�
ливо насиченою та напру�
женою, але енергії та сил у
Вас зараз хоч відбавляй.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). У роботі для
вас відкриваються
нові перспективи та

можливості. Можуть
відбутися приємні події, які
підвищать ваш настрій. Кон�
такти з керівництвом повинні
принести користь і вирішити
деякі життєво  важливі питан�
ня.

РИБИ (20.02�20.03).
Ваші трудові успіхи
перевершать всі ваші
очікування.  Ваше

вміння почути і зрозуміти при�
несе вам колосальний успіх.
Ви можете  успішно поміняти
рід своєї діяльності, якщо для
цього складуться необхідні
передумови.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 14.04.14 – 20.04.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 20
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 8
     äiâ÷àòîê – 12
     îäðóæèëîñÿ –

1 ïàðà;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 18 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Èñòèíà – ýòî ñîáûòèå,
ïîäòâåðæäåííîå äâóìÿ
ñîñåäêàìè.

Æåíà çàÿâëÿåò ìóæó:
– Ïîíèìàåøü, ìíå  íóæ-

íû âíèìàíèå è óõîä!
Ìóæ:
– Âíèìàíèå: óõîæó!

Ìóæ÷èíàì  òîæå òÿæå-
ëî... Áûâàåò, âñòðåòèøü
æåíùèíó  ñâîåé ìå÷òû, à
ó íåå óæå  ìóæ, è ëþáîâ-
íèê!

Æåíñêèé ìîçã óñòðîåí
òàê, áóäòî íèêàê íå óñ-
òðîåí.

Êîãäà  ÿ ìàëåíüêèé è ãî-
ëûé, ñìåÿñü, ïî óëèöå áå-
æàë, âñå ïîãîëîâíî óìè-
ëÿëèñü. Òåïåðü ýôôåêò
ñîâñåì äðóãîé.

Äâå îäåññèòêè:
– Ðîçà, êàê òåáå íðà-

âèòñÿ  ìîå íîâîå ïëà-
òüå?

– Èçâèíè, Ñàðà, ÿ ñïåøó,
ìíå ñåé÷àñ íå äî ñêàíäà-
ëîâ!

– Ìîèñåé Ñîëîìîíîâè÷,
âû òàêè áàíäåðîâåö è íà-
öèîíàëèñò!

– Òàêè  äà, ó íàñ âñÿ ñè-
íàãîãà òàêàÿ...

Æåíùèíà – ýòî ñìåñü
÷èñòîé ñëàáîñòè ñ íå÷è-
ñòîé ñèëîé.

– ×åãî  òàêîé ãðóñò-
íûé?

– Ïîíèìàåøü, êîãäà ÿ
èäó íà ðûáàëêó, ìîé ñîñåä
õîäèò ê ìîåé æåíå .

– À òû  ïðîáîâàë íå õî-
äèòü íà ðûáàëêó.

– Ïðîáîâàë, íî òîãäà îí
ëîâèò ìîþ ðûáó...

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

КОРОЛЬ ПЛАВАЛ
БЕЗ ТРУСОВ

Всемирной столицей ну�
дизма является Хорватия.
Пример подал британский
король Эдуард VIII, отрек�
шийся от престола ради
любви к американке Уоллис
Ворфельд�Симпсон, он лю�
бил поплавать нагишом
вместе со своей возлюб�
ленной на пляже острова
Раб. Хорватия первой от�
крыла свои границы для

коммерческих натуристских
центров. Хорватское побе�
режье Адриатики держит
первое место по плотности
нудистских пляжей.

МОЛОДЕЖЬ —
НА ИБИЦУ!

Испания — одно из самых
посещаемых нудистами
мест. В этой католической
стране уже лет 40 существу�
ют пляжи для голых турис�
тов. Особо популярен здесь

нудистский клуб�отель
“Вера Плайя” в северной
части Андалузии, на Кос�
та�Альмерии. А молодежь
ломится на пляж Плайя де
Кабаллет на острове Иби�
ца.

ОБНАЖЕННАЯ
ДЕРЕВНЯ

Один из самых уединен�
ных голых курортов нахо�
дится в Греции на острове
Крит. На его южной сторо�

не вблизи поселка Плакиас
на скалистом утесе распо�
ложился нудистский отель�
”Калипсо”— тихое место,
облюбованное молодыми
парами. Впрочем, правиль�
нее было бы назвать его де�
ревней — состоит он из не�
скольких двухэтажных пост�
роек, имеющих общую сте�
ну и размещенных вдоль
нескольких улиц�тропинок.
Тишина, красота, чистое
море.

АНТИРАКОВАЯ КАПУСТА
Скажите, чем полезна капуста брокколи?
Брокколи полезна прежде всего тем, что в ней

присутствует значительное количество сульфора4
фана. Это противораковый агент.

Лучше всего эту капусту есть с горчицей, редисом,
рукколой. Дело в том, что они содержат особый фер�
мент — мирозиназу. А тот значительно усиливает ан�
тираковое воздействие сульфорафана.

Правда, не следует подвергать брокколи глубокой за�
морозке – это сводит противораковый эффект на нет.
По той же причине не нужно готовить ее в микроволно�
вой печи: все полезные элементы разрушаются токами
высокой частоты. Даже одной минуты нахождения там
капусты достаточно, чтобы эффекта от ее использова�
ния не было.

Лучше всего употреблять брок�
коли в свежем виде. Либо гото�

вить ее на пару. Но опять же
паром при этом особенно не
злоупотребляя: передержав
на нем капусту, вы погубите
витамины и антиоксиданты.
Паровая обработка должна
продолжаться самое большее
три минуты.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä
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