
НАЙБIЛЬШИЙ у свiтi український прапор розмiром
60 на 40 метрiв розгорнули у Києвi. Звiдси його про�
везуть в обласнi центри  до крайнього сходу України –
в Донецьк.

УКРАЇНА посiдає шосту сходинку  у свiтi  по вжи�
ванню спиртного (13,9 лiтра спирту на душу населен�
ня). Першi три позицiї займають Бiлорусь, Молдова i
Литва.

У ЗБРОЙНИХ силах Росiї сформовано  "вiйська
iнформацiйних операцiй", головним завданням яких
є захист  вiйськових систем  управлiння та зв’язку.

КОРОЛЕВА Британiї Єлизавета II не змогла  прове�
сти одну з головних церемонiй року – традицiйне
засiдання рицарiв Великого хреста ордена Лазнi.
Причина – занадто високi сходи до каплицi  у
Вестмiнстерскому абатствi, де вiдбулося засiдання.
Замiсть королеви, яка є головою ордена, цього разу
засiданням керував син – принц Чарльз.

КИТАЙСЬКI  урядовцi розглядають проект  споруд�
ження високошвидкiсної залiзницi  Китай�Росiя�Ка�
нада�США. Протяжнiсть планованої лiнiї близько 13
тис. кiлометрiв.Вона проляже  через Сибiр i 200�
кiлометровим тунелем  пiд Баренцевим морем.

У ВЕЛИКОБРИТАНIЇ перевiрили питну воду з�пiд
крана на вмiст фармацевтичних сполук  i виявили в
нiй слiди кокаїну.

РУМУНСЬКИЙ замок Бран’який, який за легендою,
належав "графу Дракулi", виставлено на продаж.

НА ТЕРНОПIЛЬЩИНI з’явилися  церковнi патрулi.
Вони  взяли на себе обов’язок оберiгати  храми вiд
вандалiв. У Залiзцях  Зборiвського району за нiч
злочинцi спалили двi церкви.

У ШКОЛАХ Таджикистану мають намір ввести  уро�
ки  для гастарбайтерів – тих, хто збирається працю�
вати за межами країни.

НА пiдводних човнах Великобританiї  почали слу�
жити й жiнки. Ранiше їх не допускали до пiдводної служ�
би з позицiї охорони здоров’я.

СКАНДАЛЬНО вiдома Монiка Левинськi написала
в iнтернетi про свiй роман з президетом США Бiллом
Клiнтоном.
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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.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓ
приміщення 100 кв. метрів

під магазин, офіс, кафе, парикмахерську або
інший вид діяльності по вул. Миру, 46/7 та

приміщення під офіси по вул. Миру, 60.
Тел.: 066 29 62 326; 067 77 17 542

Залишайтеся з нами i надалi. Адже ваша перед�
плата — найвагомiша частка  фiнансового вижи�
вання нашої з вами газети. Пiдписатися на газету
“Мукачево” можна у будь�якому поштовому
вiддiленнi мiста i району або безпосередньо у
редакцiї.

Вартiсть передплати – 8 грн. на мiсяць.
Вiдповiдно на  3 мiсяцi — 24 грн.;

на пiвроку — 48 грн.;  на рiк — 96 грн.
Дякуємо за пiдтримку.

Редактор газети “Мукачево”
В.ДВОРНИЧЕНКО.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ  ІНДЕКС  61826

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
на газету “Мукачево”

на  друге півріччя 2014Kй рік

Çà ðåçóëüòàòàìè âèáîð³â ó êàäðîâîìó êîíêóðñ³ â êîëåêòèâ³ Ìó-
êà÷³âñüêîãî äåðæóí³âåðñèòåòó â³ä 7 òðàâíÿ 2014 ð. Íàêàçîì
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè 15.05.2014 ð. íà ïîñàäó ðåê-
òîðà ÂÓÇó ïðèçíà÷åíî äîêòîðà ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà
ÙÅÐÁÀÍ Òåòÿíó Äìèòð³âíó ç 19 òðàâíÿ 2014 ðîêó ïî 19 òðàâ-
íÿ 2019 ðîêó, íà óìîâàõ, âèêëàäåíèõ ó êîíòðàêò³. Ùèðî â³òàºìî
Òåòÿíó Äìèòð³âíó ç âèñîêèì ïðèçíà÷åííÿì ³ áàæàºìî óñï³õ³â ó ¿¿
ïîñàäîâ³é ä³ÿëüíîñò³.

ÐÅÊÒÎÐÎÌ ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÎ ÙÅÐÁÀÍ ÒÅÒßÍÓ ÄÌÈÒÐ²ÂÍÓ

Чеська делегація на
чолі з гетьманом краю Ви�
сочина Їржі Бєгоуноком
відвідала Мукачівський
державний університет.

Були обговорені перс�
пективи співпраці МДУ з
чеським регіоном та висо�
кою політехнічною шко�
лою міста Їглава. Участь в
заході взяли і голова об�
ласної ради Іван Балога,
Мукачівський міський го�
лова Золтан Ленд’єл, го�
лова Мукачівської райра�
ди Іван Михайло.

У ході першого ознай�
омчого візиту чеської сто�
рони в.о. ректора універ�
ситету Тетяна Щербан та
проректор закладу Воло�
димир Гоблик  розповіли
про історію університету,
про його нинішні реалії.
Було відзначено, що в зак�
ладі навчається понад 5,5
тисячі студентів, які здо�
бувають фах з 13 спец�
іальностей, тут працює
400 викладачів.

 «Сьогоднішня зустріч
дуже важлива для універ�
ситету. Ми звернулися до

Мукачівський державний університет
співпрацюватиме з чеською Височиною

керівника обласної ради
Івана Балоги з проханням
розповісти  про налагод�
ження контактів з вищими
навчальними закладами
Європи. І ось вже нині за�
початкували перший етап
співпраці з Їглавським ун�
іверситетом. У нас є 5
факультетів, які ведуть
підготовку фахівців з од�
накових професій. Безза�
перечно – сьогоднішній
день увійде в історію
співпраці університетів
Мукачева та Їглави», –
вважає Тетяна Щербан.

Йдеться про обмін сту�
дентів, проходження
практики на базі обох уні�
верситетів, обмін викла�
дачами.

Їржі Бєгоунек зазначив,
що вже восени можливо
буде говорити про конк�
ретні кроки у налагоджені
партнерських зв’язків
вищої освіти Мукачева та
Їглави. «Мукачівський
державний університет та
висока політехнічна шко�
ла в Їглаві мають великий
потенціал для співпраці
на рівні факультетів. У нас

в Їглаві також є навчальний
заклад, де ведуть підготов�
ку фахівців з створення мо�
дельного одягу. Тобто є ба�
гато спільного між закла�
дами Їглави та Мукачева. І
тому від сьогоднішнього
етапу ознайомлення – до
підписання угоди мине не�
багато часу і впевнений, що
співпраця стане результа�
тивною», – зазначив пан
гетьман.

Учасники зустрічі визна�
чили, що можливо налаго�
дити контакти для підго�
товки спеціалістів в галузі
туризму, інженерних наук,
готельно�ресторанного
комплексу. Сторони домо�
вилися, що до наступної
зустрічі на факультетах
обох університетів буде
вироблено пропозиції
можливих механізмів
співпраці, і після остаточ�
ного обговорення, сторо�
нами буде підписано
відповідний договір, пише
прес�служба Закарпатсь�
кої облради.

“Мукачівська Ратуша”



Âëèÿíèå ïðèâû÷êè ãîðàçäî ñèëüíåå âëèÿíèÿ ïðèðîäû. (Ô. Âîëüòåð).Âëèÿíèå ïðèâû÷êè ãîðàçäî ñèëüíåå âëèÿíèÿ ïðèðîäû. (Ô. Âîëüòåð).Âëèÿíèå ïðèâû÷êè ãîðàçäî ñèëüíåå âëèÿíèÿ ïðèðîäû. (Ô. Âîëüòåð).Âëèÿíèå ïðèâû÷êè ãîðàçäî ñèëüíåå âëèÿíèÿ ïðèðîäû. (Ô. Âîëüòåð).Âëèÿíèå ïðèâû÷êè ãîðàçäî ñèëüíåå âëèÿíèÿ ïðèðîäû. (Ô. Âîëüòåð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 22 òðàâíÿ 2014 ð.
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Мукачівська ОДПІ:Підприємці на
загальній системі оподаткування

сплачують податок щоквартально
Авансові платежі з ПДФО розраховуються підприє�

мцем самостійно, але не менше як 100 % річної суми
податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у
співставних умовах). Сплачуються авансові платежі
до бюджету по 25 відсотків щокварталу у терміни до
15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листо�
пада.

Слід нагадати, що фізичні особи, які перейшли із
спрощеної системи оподаткування на загальну сис�
тему оподаткування, подають податкову декларацію
за результатами звітного кварталу, в якому відбувся
перехід на загальну систему оподаткування. Платни�
ки податку розраховують та сплачують авансові пла�
тежі у строки, визначені пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177
Податкового кодексу, що настануть у звітному подат�
ковому році.

Тому фізичні особи�підприємці, які перейшли про�
тягом поточного звітного року зі спрощеної системи
оподаткування на загальну систему оподаткування,
нараховують та сплачують авансові платежі на підставі
квартальної декларації, яка подається ними після за�
кінчення кварталу, в якому відбувся перехід.

Наприклад, якщо платник податків перейшов на за�
гальну систему оподаткування з ІІ кварталу, то декла�
рація подається після закінчення цього кварталу і
авансові платежі нараховуються платником само�
стійно з урахуванням суми податку, що нараховуєть�
ся на доходи, вказані в декларації.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною осо�
бою�підприємцем від провадження господарської
діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему
оподаткування, регулюється  ст.177 Податкового ко�
дексу України.

ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АКТОВИХ
 ЗАПИСІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Питання про внесення змін до актових записів цив�
ільного стану розглядається у тримісячний строк з дня
подання відповідної заяви до відділу державної реєст�
рації актів цивільного стану.

За наявності поважних причин цей термін продов�
жується з письмового дозволу керівника відділу дер�
жавної реєстрації актів цивільного стану Головного уп�
равління юстиції Міністерства юстиції України.

Особи, за заявою яких вносяться зміни до актових
записів цивільного стану

Внесення змін до актового запису цивільного стану
проводиться за заявою:

• особи, щодо якої складено актовий запис; одного
із батьків, опікуна, піклувальника дитини;

• опікуна недієздатної особи;
• спадкоємців померлого;
• представника органу опіки та піклування під час

здійнення повноважень з опіки та піклування стосовно
особи, яка має право на подання такої заяви (частина
друга статті 22 Закону України «Про державну реєст�
рацію актів цивільного стану»).

 О. КУЦКІР, провідний спеціаліст відділу
ДРАЦС по м.Мукачеву

Êîæåí äåíü íàáëèæàº íàñ äî 25
òðàâíÿ 2014 ðîêó, êîëè ãðîìàäÿíè
Óêðà¿íè ïðèéäóòü íà âèáîð÷³
ä³ëüíèö³, ùîá ïðîãîëîñóâàâøè çà
êàíäèäàòà íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Óê-
ðà¿íè. Âèáîðè ïåðøî¿ îñîáè äåðæà-
âè áóëè ³ çàëèøàþòüñÿ âîëåâèÿâ-
ëåííÿì íàñåëåííÿ. Âèáîðè öå åêçà-
ìåíàö³ÿ êîæíîãî ³ç íàñ òîìó, ùî
ïðîãîëîñóâàâøè çà îñîáó ïî çàâåð-
øåííþ âèáîð÷îãî ìàðàôîíó, ìè â
çìîç³ îö³íèòè ÷è ñï³âïàäàº íàøà
äóìêà ç äóìêîþ âñ³õ âèáîðö³â.

Ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âðàæåííÿì áà-
ãàòî÷èñëåííîãî ì³òèíãó â íàøîìó
ì³ñò³ Ìóêà÷åâî ç êàíäèäàòîì ó Ïðå-
çèäåíòè Ïîðîøåíêîì Ïåòðîì Îëåê-
ñ³éîâè÷åì, ÿ àêóìóëþâàëà ñâî¿ áà-
÷åííÿ ³ ï³äó íà âèáîðè ïðîãîëîñó-
âàâøè  çà ìîãî çåìëÿêà ç Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³. ß íàðîäèëàñü íåäàëåêî

Перебуваючи під враженням…
â³ä ì.Â³ííèöÿ, áëèçüêî 20  ðîê³â
ïðîæèâàþ â ì.Ìóêà÷åâî.

Äèíàñò³ÿ Ïîðîøåíê³â çíàíà ðîäè-
íà íà Â³ííè÷èí³. Öå ìåöåíàòè, óì³ë³
ãîñïîäàðíèêè, äàëåêîãëÿäí³ ïîë³òè-
êè. Ï³äòâåðäæåííÿì öüîãî ñëóæàòü
àâòîá³îãðàô³÷í³ äàí³ Ïåòðà Ïîðî-
øåíêî, ÿê³ ñâîºþ ìàñøòàáí³ñòþ
ïîçèòèâíî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ³íøèõ
êàíäèäàòóð. ß ëèøå íàâåäó îäèí
ôàêò, ùî â Íåìèð³âñüêîìó ðàéîí³
Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷ ³í³ö³þâàâ
â³äðîäæåííÿ ñ³ëüãîñïóã³äü, ïîáóäó-
âàâøè êîíäèòåðñüê³ ï³äïðèºìñòâà,
öåõè, ÷èì ñàìèì ñòàâ ðîáîòîäàâ-
öåì äëÿ áàãàòî÷èñëåíèõ çåìëÿê³â.

Ìåí³ äî âïîäîáè ïèñàòè îö³  ðÿä-
êè òîìó, ùî â íàøîìó êîëåêòèâ³,
äå ÿ ïðàöþþ 18 ðîê³â, çàçäàëåã³äü
äî âèáîð³â ïðàêòèêóºòüñÿ âèâ÷àòè
ãðîìàäñüêó äóìêó áåç ï³äïèñó ï³ä

ãàñëîì – “Â íàø³é ºäíîñò³ – ìàé-
áóòíº Óêðà¿íè! “. Â àíêåò³ íàãîëî-
øóºòüñÿ, ùî êîëè á çàâòðà â³äáó-
ëèñü âèáîðè, çà êîãî á âè ïðîãîëî-
ñóâàëè ñüîãîäí³? Ñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ
âèçíà÷èëà, ùî çíà÷íî ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü íàøîãî êîëåêòèâó íà öåé
ðàç çà ìîãî çåìëÿêà – Ïîðîøåíêà
Ïåòðà Îëåêñ³éîâè÷à.

Àíàë³çóþ÷è ñîö³àëüíî-ìàòåð³àëü-
íó ³ ïîë³òè÷íó îáñòàíîâêó â íàø³é
êðà¿í³, áîëÿ÷å äóìàòè, ùî ç òàêèìè
ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè, ìèíóëîþ
ìèðîòâîð÷îþ îáñòàíîâêîþ, ìè áî¿-
ìîñü, à ùî áóäå çàâòðà?! Çàâòðà
çàëåæèòü â³ä êîæíîãî ³ç íàñ, êîëè
25 òðàâíÿ ïðèéäåìî âñ³ íà âèáîðè ³
ïðîãîëîñóºìî çà ã³äíîãî ìàéáóòíü-
îãî êåð³âíèêà Óêðà¿íè.

Наталія ТАРАСЮК8ПУГА,
вихователь Мукачівського

дитбудинку8інтернату.

Управління статистики
у Мукачівському районі повідомляє:
Ðîçäð³áíèé òîâàðîîáîðîò ï³äïðèºìñòâ – þðèäè÷-

íèõ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþâàëè ðîçäð³áíó òîðã³âëþ òà ðå-
ñòîðàííå ãîñïîäàðñòâî ó ì.Ìóêà÷åâî çà 2013 ð³ê
ñêëàâ 1729,2 ìëí.ãðí., ùî á³ëüøå â³äïîâ³äíîãî ïåð-
³îäó ìèíóëîãî ðîêó íà 308,3 ìëí.ãðí. Çà çàçíà÷åíèé
ïåð³îä ðîçäð³áíèé òîâàðîîáîðîò òîðãîâî¿ ìåðåæ³
ñêëàâ 1717,9 ìëí.ãðí., à ðîçäð³áíèé òîâàðîîáîðîò
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà çìåíøèâñÿ íà 1,6
ìëí.ãðí. ³ ñêëàâ 11,3 ìëí.ãðí.

Ðîçäð³áíèé òîâàðîîáîðîò, âêëþ÷àþ÷è ðåñòîðàí-
íå ãîñïîäàðñòâî äî îáëàñíîãî ï³äñóìêó ñêëàâ 21,4
%.

Ó ðîçðàõóíêó íà îñîáó çà 2013 ð³ê ó ì.Ìóêà÷åâî
ïðîäàíî òîâàð³â íà 20271 ãðí., ïðè 16755 ãðí. çà
â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó.

Основні показники ринку праці
м. Мукачева та

Мукачівського району на кінець квітня
ùî ó ì. Ìóêà÷åâî ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ áåçðî-
á³òíèõ íà ê³íåöü êâ³òíÿ ñòàíîâèëà 635 îñ³á, ùî ñòà-
íîâèòü 97,8% äî áåðåçíÿ 2014 ðîêó òà 65,5% äî
êâ³òíÿ 2013 ðîêó. Ïîòðåáà ðîáîòîäàâö³â ó ïðàö³â-
íèêàõ äëÿ çàì³ùåííÿ â³ëüíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü (âàêàí-
òíèõ  ïîñàä) ñòàíîâèëà 38 îñ³á, íàâàíòàæåííÿ çà-
ðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ íà â³ëüíå ðîáî÷å ì³ñöå
(âàêàíòíó ïîñàäó) ñòàíîâèëî 17 îñ³á.

В. КЕЛЬМАН, начальник управління статистики
у Мукачівському районі.

24 травня 2014 року
відзначатиме ювілейний
день народження нео�
рдинарна, порядна, висо�
коосвічена, невтомна,
привітна, милосердна
людина, гастроентеро�
лог вищої категорії,
організатор і будівничий
сільської медицини Мука�
чівщини – головний лікар
Центру первинної меди�
ко�санітарної допомоги
Мукачівського району і
член президії ветерансь�
кої ради —

Â³êòîð³ÿ Þð³¿âíà ËÀÍ².
Шановна Вікторія Юріївна!
Ось уже, з січня 2002 року Вам ввірено піклуватися

найголовнішим, що є у майже 102�тисячного населення
району – їхнім здоров’ям. Очолюючи сільську медици�
ну, Ви повсякчас дбаєте, щоб вона була доступна і ефек�
тивна, і справді, первинне медико�санітарне обслуго�
вування у районі відповідає сучасному рівню медичної
науки, за що Ви користуєтеся авторитетом і пошаною, а
Вас обрано головою ради організації медичних праці�
вників району, очолюєте комісію охорони здоров’я, ма�
теринства, дитинства та тендерної політики Закарпатсь�
кої обласної громадянської ради.

Співпрацюючи з райдержадміністрацією, райрадою,
Ви зуміли чи не вперше в Україні, на теренах Мукачів�
щини, забезпечити дію чинних законів пільгового ме�
дичного обслуговування населення: безкоштовний
відпуск ліків інвалідам, ветеранам війни, іншим катего�
ріям населення, зубопротезування, тощо. Під Вашим ке�
рівництвом у районі утворено АПСМ, що в багатьох на�
прямках досягли європейських стандартів. З Вашої
ініціативи Мукачівський район став провідним в Україні
де повністю  запроваджена  інформаційна  система
стану  оцінки  здоров’я громадян, а АПСМ забезпечу�
ють виконання комп'ютерної програми „Здоров'я".

За невтомну творчу працю на ниві охорони здоров'я,
розвитку донорства, забезпечення відмінного функціо�
нування лікарні Червоного Хреста в с.Ракошино у 2008
році Вас цілком заслужено нагородили вищою нагоро�
дою Товариства Червоного Хреста України „Почесною
відзнакою", вшановано найвищою відзнакою Закар�
патської обласної ради та ОДА „За розвиток регіону" а у
міжнародному проекті „Україна і українці – цвіт нації,
гордість країни" номіновано нагородою „Патріот Украї�
ни", і нещодавно Вам вручено Грамоту Представителя
Української Православної Церкви за підписом Митро�
полита Київського і всієї України Володимира та орден
Почаївської ікони Божої Матері.

Ветерани раді за Вас і вдячні за активну участь у ве�
теранському русі району і краю.

Вікторія Юріївна!
З нагоди Вашого ювілею прийміть від 23�тисячного

районного загону ветеранів побажання доброго здоро�
в'я, гарного настрою, сімейної злагоди, любові від рідних
і близьких на многії і благії діта, оптимізму, щасливого
небесного зорепаду.

Переконані, що на Мукачівщині під Вашою орудою в
охороні здоров'я населення і надалі пануватиме дух і
справи подвижників медицини Гіпократа, хірурга і Мит�
рополіта Войно�Ясинецького, матері Терези, легендар�
ного краянина Фединця.

Віримо, що допомагатимуть Вам у цьому Божа Матір
і недавно канонізований святий Іван�Павло II – апостол
і корифей Церкви Христової кінця XX і початку XXI сто�
ліття.

І. КАЧУР, голова Мукачівської
ветеранської ради України

В.ГОНАК, заступник голови,
 голова Мукачівського районного

волонтерського центру „Пенсіонер"

Ó Â.Þ Ëàí³ - ÷ëåíà
ïðåçèä³¿ âåòåðàíñüêî¿
ðàäè Ìóêà÷³âùèíè

þâ³ëåé

Запрошуємо всіх мешканців нашого міста для обго�
ворення та внесення пропозицій до проекту Закону
України “Про внесення змін до Конституції України
(щодо децентралізації влади)”.

Із даним проектом можна ознайомитися на офіцій�
ному сайті Мукачівської міської ради www.mukachevo�
city.org.ua у розділі “Публічне обговорення змін до
Конституції України щодо децентралізації влади”.

Свої пропозиції просимо надсилати на електронну
адресу politik@mukachevo.net

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

До уваги громадськості
 міста Мукачева!

Купив квартиру — і в армію
Уряд запевняє, що погасить відсотки за кредита�

ми мобілізованих військовослужбовців

Військовослужбовці не плататимуть єдиного соц8
внеску у період несення служби, а уряд заплатить
за них кредитні відсотки за час несення служби.

Про відповідне рішення парламенту повідомив т. в. о.
заступника глави Адміністрації Президента Андрій Сен�
ченко.

“Виникає колізія, коли люди, мобілізовані на 45 днів,
захи-щають свою країну, але при цьому зобов’язані пла�
тити ЄСВ. Тепер вони звільнені від сплати цього вне�
ску”, — сказав він.

Крім того, за словами Сенченка, прем’єр Арсеній Яце�
нюк запевнив, що уряд України погасить відсотки за
кредитами мобілізованих військовослужбовців за час
несення ними служби. “Прем’єр запевнив, що уряд знай�
шов фінансові можливості на погашення відсотків, якщо
ці люди мають кредити”, — запевнив Сенченко.
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18 травня у Мукачеві, як і по всій
Україні відзначають День вшануван�
ня пам’яті жертв політичних реп�
ресій та 70�річнцю насильницької
депортації сталінським тоталітар�
ним режимом кримських татар зі
своєї батьківщини.

Мукачівський міський голова Золтан
Ленд’єл, секретар міської ради Іван
Маняк разом з духовентвом, почесни�
ми громадянами міста, керівниками та
активом міських громадських органі�
зацій  поклали  вінок та квіти до пам’�
ятного знаку жертвам штучного голо�
домору 1932�1933 років, політичних
репресій та всім борцям за волю Ук�
раїни, а також хвилиною мовчання
вшанували їхню пам’ять.

Присутні поділилися своїми думка�
ми з приводу трагічних сторінок нашо�
го минулого та своєю спільною триво�
гою з приводу нашого сьогодення. Була
висловлена загальна позиція щодо
подій в Криму та у південно�східних
регіонах нашої Батьківщини: ми єди�
ний український народ, який повинен
всіма силами боронити свою свободу,

У Мукачеві вшанували пам’ять жертв
політичних репресій

гідність та незалежність від підступного
ворога.

Слід зауважити, що відповідно до роз�
порядження Мукачіського міського голо�
ви Золтана Ленд’єла у зв’язку з відзна�
ченням у місті Дня пам’яті жертв пол�
ітичних репресій на мерії міста, будин�
ках і спорудах державних підприємств,
установ і організацій приспущені Дер�
жавний Прапор України та обмежено
проведення розважальних заходів.

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

Щорічне відзначення Дня Європи в
нашій державі започатковано Указом
Президента України від 19 квітня 2003
р. № 339, яким встановлено датою свят�
кування третю суботу травня. Цьогоріч
День Європи на загальнодержавному
рівні відзначали 17 травня. У зв’язку з
цим в Мукачеві відділом зовнішньоеко�
номічних зв’язків, інвестицій і туризму
міськвиконкому спільно з студентами�
волонтерами МДУ 16 травня на цент�
ральній площі міста було організовано
роботу інформаційного намету з питань
співробітництва України та Європи. Всі
охочі мали змогу ознайомитися з інфор�
маційними матеріалами, отримати
інформацію та підбірку брошур та бук�
летів, зокрема  на тему переваг асоці�
ації ЄС�Україна, 20 років роботи Пред�
ставництва ЄС в Україні, історія парт�
нерства України та ЄС, тощо.  Всі мате�
ріали по тематиці Україна�ЄС були на�

Äåíü ªâðîïè  ó  Ìóêà÷åâ³ â³äçíà÷èëè
ï³äïèñàííÿì óãîäè ïðî ïàòíåðñòâî ç Áóäîâàðîì

дані представництвом Європейського
Союзу в Україні. Також  мешканці та гості
міста мали змогу ознайомитися з мате�
ріалами міст�побратимів з Угорщини,
Словаччини та Чеської Республіки. Діток
тішили презентовані їм кульки та євро�
пейські прапорці.  Також в міській цент�
ральній бібліотеці ім.О. Духновича  було
облаштовано книжкову ілюстративну ви�
ставку до Дня Європи.

Також в рамках відзначення Дня Євро�
пи було проведено Міжнародну українсь�
ко�угорську конференцію з питань
міжнародної співпраці за участі місько�
го  голови першого району м. Будапешт
— Будовар  Нодь Габор Томаша та деле�
гації Будовару, представників Генераль�
ного консульства Угорщини в Ужгороді,
першого заступника голови Закарпатсь�
кої обласної ради, депутатів міської
ради, почесних громадян міста, пред�
ставників установ та громадських орган�
ізацій. Під час конференції було обгово�
рено історію та перспективи співпраці
між м. Мукачево та Будоваром та урочи�
сто підписано Угоду про партнерство.
На завершення гості мали змогу насо�
лодитися виступами вокально�інстру�
ментальних колективів міста, зокрема і
вихованців ЗОШ № 3, які виконали ук�
раїнські та угорські пісні.

Загалом в рамках відзначення цьогор�
ічного Дня Європи Мукачево зробило ще
один крок на зустріч  євроінтеграції та
отримало ще одне місто�побратим з ЄС.

Відділ зовнішньоекономічних зв’язків,
інвестицій і туризму міськвиконкому

Зустрічі, зустрічі. З дня
в день, з року в рік з людь�
ми, які йшли поряд, чи на
зустріч, які оточують і сьо�
годні допитливу людину,
викладача української
мови й літератури, тала�
новитого журналіста, літе�
ратурного критика Васи�
ля Васильовича Танчинця.
Про ті зустрічі, незабутні
події своє бачення літера�
турних доробків багатьох
авторів, відомих і початку�
ючих,  він щиро і приязно
розповідає в книжці
«Осінні акорди» (видав�
ництво «Патент», Ужго�
род, 2014 р.). Як педагог і
журналіст автор книги
охоче зустрічався, і сьо�
годні робить те, з людьми,
в долях яких щораз шукає,
і знаходить, як минуле,
так і сьогодення. Він
відкриває для себе і чита�
ча не просто героя, а
«людські материки» в
рідному Закарпатті, на
Донбасі, Далекому Сході,
в Німеччині…

Героями оповідей Васи�
ля Танчинця є учасник Ве�
ликої Вітчизняної війни –
військовий льотчик Мико�
ла Тарасов, талановита
культпрацівниця Тетяна
Черненко, унікальний
хірург�травматолог  Ігор
Білоус, заслужений прац�
івник культури Української
РСР, редактор міськрай�
онної газети «Прапор пе�
ремоги» Михайло Даш�
ковський, однокласники з
Нереснинської середньої
школи 1956 року випуску,
які з’їхалися до рідної
Альма�матер через піввіку
після її закінчення…  Що й
казати, В.В.Танчинцю ща�
стить на зустрічі з людь�
ми життя яких не може не
вражати, не захоплювати.
Ненав’язливо, але вираз�
но автор підкреслює

КРИТИК  З  АНГЕЛЬСЬКОЮ
ДУШЕЮ
спільну рису своїх героїв
– їхню високу соціальну
активність. У його нари�
сах простежується добро�

совісність, скромна
мужність, справедливість
і вміння дослухатися  най�
потаємніших порухів чужої
душі, – усі ці риси вдачі Ва�
силя Васильовича розкри�
ваються в живій органіці
власних вчинків, реакцій,
реплік, в контексті його
цілісного характеру і за�
видного таланту.

Хвилює  Василя Танчин�
ця, журналіста за покли�
канням,  як доля рідного
краю, так і окремі його ун�
ікальні, неповторні за кра�
сою куточки – «Мій рідний
край, мій сад квітучий»,
«Відродимо міський ком�
сомольський парк» (Мука�
чівський), його душа ки�
пить у благородному гніві
проти подружжя вчителів
з села Сюрте, що на Уж�
городщині, які затіяли
війну проти … лелек, що
оселилися на даху їх бу�
динку…

Мабуть, більше, аніж
«портретні» твори  вда�
ються В.В.Танчинцю ре�
цензії на нові видання.
Але годі шукати в тих,  гли�
боко аналітичних реценз�

іях на «Судні роки» Гали�
ни Гренко, «Двобій», «Ян�
голи на мітлах», «Мета�
морфози почуттів» Васи�
ля Білича, «Зернятка муд�
рості» Юлії Драгун, «Кар�
пати –  понад Еверест»
Михайла Хланти, «Лицар
духу», Михайла Ряшка,
«Журавлі летять у вирій»,
«Моє життя – вишитий
рушник», «Життєва стежи�
на» Маргарити Фегер,
«Пробудження» Івана Тег�
зи, «З вірою в серці» Мар�
гарити Паулик, «У небі –
воля» Наталії Степи�Пе�
ньори, «Вересневі обрії»
Михайла Шушкевича яки�
хось менторських по�
вчань, рекомендацій,
грізного критичного сло�
ва… Їх просто немає. Чи�
тача приваблює точність
спостереженого, вдумли�
ва обережність висловів,
відзначення вдалого в по�
езіях самобутніх авторів.
Інакше й  не може посту�
пати Василь Танчинець –
критик з ангельською ду�
шею.

Червоною ниткою через
книгу «Осінні акорди»
проходить захоплене ос�
мислення Василем Тан�
чинцем чималого  творчо�
го й багатогранного  до�
робку доктора мистецт�
вознавства, кандидата
філологічних наук, заслу�
женого діяча мистецтв Ук�
раїни Івана Хланти.

Книга В.В.Танчинця
«Осінні акорди» засвідчує
справжній публіцистич�
ний темперамент її авто�
ра, серйозність його роз�
думів про життя, невгаси�
му журналістську допит�
ливість і любов до людей.

Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної

Спілки журналістів
України

МОВНІ АСПЕКТИ “ЗАПОВІТУ”
Відгук на статтю Сергія Афоніна “Тараса я люблю”

Верховна  Рада оголосила  2014 рік—роком Тараса Григоровича Шевченка на
знак славного 200�річного ювілею Великого Кобзаря.  Це означає, що ми  увесь
поточний рік будемо  звертатися  до вікопомної постаті генія світу і  українського
народу Тараса Шевченка. Це добре усвідомлює і редакція  нашої міськрайонної
газети “Мукачево”, бо продовжує друкувати  різножанрові матеріали, пов’язані
темою  шевченківського ювілею.

Однією з таких публікацій була  надрукована  недавно на шпальтах газети стаття
мукачівця  Сергія Афоніна “Тараса я люблю”. Цей автор—колишній  кадровий
військовик, за національністю наполовину росіянин, наполовину українець, до�
сить професійно, як  справжній літературознавець проаналізував  мовні аспекти
всього одного лиш шевченківського вірша – славнозвісного Кобзаревого “Запові�
ту”. Але зробив це настільки глибоко і  повчально, що мимоволі приходиш до дум�
ки, що названа стаття  може  стати у пригоді  будь�кому з  сучасних вчителів�
мовників,  людей з філологічним фахом. І ще —тональністю стаття  засвідчує, що
її автор є справжнім глибоким патріотом  України і своїми патріотичними  почуття�
ми заряджає читачів. Щиро дякую  С.Афоніну і газеті “Мукачево” за  дуже  пізна�
вальну і повчальну публікацію.

Ярослав СІЧ,  член міського літературного об’єднання “Рідне слово”.

Шановна редакцiя!
Сьогоднi по всiй країнi збираються

кошти на допомогу нашiй армiї. Цiкаво
знати,  яку допомогу  надано нашiй армiї
депутатами  нашої мiської ради або по�
чесними громадянами  нашого мiста,
адже у них зарплата набагато бiльша,
нiж у переважної бiльшостi трудiвникiв
або пенсiонерiв. Чому б про це не
повiдомити у мiсцевих газетах?

А ось на пологовий будинок у мiстi  ба�

Ç ðåäàêö³éíî¿ ïîøòè. Äîñë³âíî

 БIЛЬШЕ Б ВIДКРИТОСТI...

гато хто, впевнений, пам’ятає, збирали
кошти всiм мiстом i  про результати
повiдомляли у залi кiнотеатру “Перемо�
га”, а тепер чомусь мовчок.

I ще: повсюдно скорочують пере�
старiлих пенсiонерiв, вивiльнюють
робочi мiсця для молодi. А у нас в мiстi
можна навести десятки прикладiв, що
свiдчать про протилежне.

П.Мостовий, пенсiонер.

    Добрий день, шановна газето!
Звертаюся до вас з таким проханням:

допоможiть нам, жителям с.Великi Луч�
ки, навести порядок  з нашим сiльським
кладовищем. Може керiвники сiльради
прочитають  цю замiтку i попiклуються
про спiльну справу. А вона полягає у
тому, що  кладовище  на якому поховані
сельчани кiлькох поколiнь нагадує
сьогоднi непрохiднi джунглi. Через
бур’яновi та чагарниковi зарослi важко
пробратися до могил. Зверталися ми i
до сiльради, i до священикiв, але  нiкого
ця проблема не хвилює. Душа болить,

 ДАЙТЕ КЛАДОВИЩУ ГОСПОДАРЯ
що в селi не поважають  священну па�
мять померлих. Колись на догляд за
цвинтарем призначалося двоє людей.
Вони вчасно викошували бур’ян, утриму�
вали на кладовищі належний порядок. Їх
працю вiдповiдно оплачували.  Останнiм
часом це не практикується. Ми згоднi
щоб сiльрада чи священики наших цер�
ков оголосили  про громадський збiр
коштiв на оплату людей, якi б доглядали
сiльське кладовище, утримували на ньо�
му належний порядок.

 З повагою читачка Олена З.
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¹ 20 (1022)¹ 20 (1022)¹ 20 (1022)¹ 20 (1022)¹ 20 (1022)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

на 1�Й курс  за Освітньо�кваліфікаційним рівнем
БАКАЛАВРА

Мукачівський державний університет  здійснює прийом на такі напрями підготовки:
1. Дошкільна освіта (денна та заочна форми навчання)
2. Початкова освіта (денна та заочна форми навчання)
3. Музичне мистецтво*  (денна та заочна форми навчання)
4. Філологія*  (англійська) (денна та заочна форми навчання)
5. Практична психологія  (денна та заочна форми навчання)
6. Маркетинг  (денна та заочна форми навчання)
7. Фінанси і кредит  (денна та заочна форми навчання)
8. Облік і аудит  (денна та заочна форми навчання)
9. Менеджмент  (денна та заочна форми навчання)
10. Готельно'ресторанна справа  (денна та заочна форми навчання)
11. Туризм  (денна та заочна форми навчання)
12. Технологія виробів легкої промисловості (денна та заочна форми навчання)
13. Інженерна механіка (денна форма навчання)
14. Професійна освіта (Економіка) (денна форма навчання)
15.  Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) (денна форма навчання)
Прийом на  денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

здійснюється за результатами сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кон'
курсних предметів:

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ліцензія АЕ № 285239 від 18.09.2013 р.)

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ  на  2014/ 2015  Н.Р.
До Мукачівського державного університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо'кваліфікаційний)

рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
Прийом до Мукачівського державного університету на всі освітньо'кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

До участі у конкурсному відборі допускаються вступники, які подають сертифікати:
' з профільного предмету – кількість балів не нижче 140;
' з непрофільного предмету – кількість балів не нижче 124.
Якщо кількість балів з профільного предмету вище 170, допускається кількість балів з непрофіль'

ного предмету нижче 124.
Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у

2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008,  2009, 2010, 2011, 2012, 2013 рік.
Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, мають право брати участь

у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

Прийом заяв і документів від вступників на основі повної
загальної  середньої освіти починається:
на денну  та заочну форми навчання ' 1 липня 2014р.
Прийом документів закінчується:
Для  осіб, які мають проходити творчий конкурс та складати вступні випробування у  вищому

навчальному закладі  –  19 липня 2014 р.
Для осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчий конкурс  у  вищому на'

вчальному закладі  –  31 липня 2014 р.

на старші курси (з нормативним терміном навчання)
за Освітньо�кваліфікаційним рівнем

БАКАЛАВРА

Мукачівський державний університет приймає на такі напрями підготовки:
1. Туризм  (денна та заочна форми навчання)
2. Готельно'ресторанна справа  (денна та заочна форми навчання)
3. Маркетинг  (денна та заочна форми навчання)
4. Фінанси і кредит  (денна та заочна форми навчання)
5. Облік і аудит  (денна та заочна форми навчання)
6. Менеджмент  (денна та заочна форми навчання)
7. Технологія виробів легкої промисловості (денна та заочна форми навчання)
8. Інженерна механіка (денна форма навчання)
Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання результату фахового випробування  та се'

редньоарифметичної оцінки з додатку до диплому молодшого спеціаліста (за умови вступу на
споріднений напрям підготовки), бакалавра, спеціаліста чи магістра (для вступників, що мають
базову або повну вищу освіту).

Затверджені програми фахових випробувань оприлюднені на сайті МДУ.
Прийом заяв і документів проводиться
з 1 липня 2014 р.
Прийом документів закінчується на:
  Денну та заочну форми навчання  ' 19 липня 2014 р.

НА 1�ИЙ КУРС ЗА СКОРОЧЕНИМИ ТЕРМІНАМИ ПІДГОТОВКИ
ЗА ОСВІТНЬО�КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ  БАКАЛАВРА

Мукачівський державний університет має право зараховувати на конкурсній основі осіб,
які здобули освітньо'кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідної спеціальності,
на такі напрями підготовки:

1. Дошкільна освіта (денна та заочна форми навчання)
2. Початкова освіта (денна та заочна форми навчання)
3. Музичне мистецтво* (денна та заочна форми навчання)
При прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки за освітньо'кваліфікаційним

рівнем бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання результату фахового вип'
робування та середньоарифметичної оцінки з додатку до диплому молодшого спеціаліста, не'
залежно від джерел фінансування, форми та року закінчення навчання.

Прийом заяв і документів проводиться
з 1 липня 2014 р.

Прийом документів закінчується на:
  Денну та заочну форми навчання  ' 19 липня 2014 р.

за освітньо�кваліфікаційними рівнями
 СПЕЦІАЛІСТА  та  МАГІСТРА

Мукачівський державний університет  здійснює прийом на денну та заочну форми
навчання на такі спеціальності:

Назва спеціальності 
ОКР 

«Спеціаліст» 
ОКР «Магістр» 

денна заочна денна  заочна 

Дошкільна  освіта  v v v v 

Початкова освіта v v v v 

Музичне мистецтво* v v v v 
Мова і література (англійська) * v v   
Практична психологія v v v  
Конструювання та технологі ї швейних 
виробів 

v v v v 

Проектування взуття та галантерейних 
виробів 

v v v v 

Фінанси і кредит v v v v 
Облік і аудит v v v v 
Маркетинг v v v v 
Менеджмент організацій і 
адміністрування 

v v v v 

Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності 

v v   

Туризмознавство v v v  
Готельна  і ресторанна справа  v  v  
 При прийомі на навчання для здобуття освітньо'кваліфікаційного рівня спеціаліста  конкурс'

ний бал обчислюється шляхом додавання результату фахового випробування та середньоа'
рифметичної оцінки з додатку до диплома бакалавра, незалежно від джерел фінансування та
форм здобуття вищої освіти.

При прийомі на навчання для здобуття освітньо'кваліфікаційного рівня магістра конкурсний
бал обчислюється шляхом додавання результату фахового випробування, результату вступно'
го екзамену з іноземної мови  та середньоарифметичної оцінки з додатку до диплома бакалав'
ра (спеціаліста), незалежно від джерел фінансування та форм здобуття вищої освіти.

Прийом на навчання на основі здобутого освітньо'кваліфікаційного рівня спеціаліста за відпо'
відним напрямом підготовки здійснюється за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Прийом заяв і документів від вступників на основі базової та повної
вищої освіти на денну та заочну форми навчання проводиться  з 5 липня 2014 р.
Прийом документів закінчується:
Для денної та заочної форми навчання ' 19 липня 2014р.
Для участі у конкурсному відборі до Мукачівського державного університету вступники

подають заяву в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до
приймальної комісії МДУ. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про
повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінюван'
ня з конкурсних предметів, які передбачені правилами прийому до Мукачівського державного
університету, та вступають на навчання для здобуття освітньо'кваліфікаційного рівня бакалав'
ра.

До заяви, поданої в паперовій формі,  вступник додає:
' документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо'кваліфікаційний) рівень,

на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або
копії;

' вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або
копії;

' копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
' медичну довідку за формою 086'о або її копію;
' шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами

зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, виз'
начені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першо'
го рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт гро'
мадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків,
які досягли 17'річного віку), свідоцтво про народження ' для осіб, які за віком не мають паспорта,
вступник пред’являє особисто.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчально'
го закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії доку'
ментів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Детальну інформацію про особливості вступної  кампанії 2014 р. можна отримати на сайті МДУ � http://www.msu.edu.ua
Адреса приймальної комісії МДУ: м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26. Тел. (03131)2�11�09, 2�40�20

E�mail: info@ msu.edu.ua, pk@ msu.edu.ua

Напрями підготовки 
освітньо-

кваліфікаційного рівня 
бакалавра 

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів,  
творчих конкурсів) (статус предмета) 

Дошкільна освіта 
 

1. Українська мова та література  (профільний) 

2. Біологія  

3. Математика або історія України 

Початкова освіта 
1. Українська мова та література (профільний) 

2. Математика 
3. Біологія  або історія України 

Музичне мистецтво* 

1. Українська мова та література (профільний) 

2. Творчий конкурс  

3. Історія України або світова література 

Філологія* 

1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова (англійська)  (профільний) 

3. Історія України або світова література 

Практична психологія 

1. Українська мова та література 

2. Біологія   (профільний) 

3. Історія України або іноземна мова 

Маркетинг 
Фінанси і кредит 
Облік і аудит 

1. Українська мова та література 
2. Математика   
3. Історія України або географія (профільний) 

Менеджмент 

1. Українська мова та література (профільний) 

2. Математика   
3. Географія або іноземна мова 

Технологія  виробів легкої 
промисловості 

1. Українська мова та література 

2. Математика  (профільний) 
3. Хімія  або біологія  

Інженерна механіка 
1. Українська мова та література 
2. Математика  (профільний) 
3. Фізика або хімія 

Готельно-ресторанна 
справа 

1. Українська мова та література 

2. Іноземна мова  (профільний) 

3. Географія або математика 

Туризм 
1. Українська мова та література 
2. Географія  (профільний) 
3. Історія України або іноземна мова 

Професійна освіта 
(Економіка) 

1. Українська мова та література (профільний) 

2. Математика 

3. Історія України або географія  

Професійна освіта 
(Технологія виробів легкої 

промисловості) 

1. Українська мова та література (профільний) 

2. Математика 

3. Хімія  або біологія  
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Зміна ролі Бібліотеки у суспільному житті держави
зумовлює необхідність розробки нових підходів до її і
так багатогранних функцій, як збирача і зберігача ба#
гатовікових надбань людської думки і її поступу.

Сьогодення вимагає набагато більшої гнучкості цієї
публічної інституції, її здатність швидко реагувати на
зміни навколишнього світу, і не тільки реагувати, а
вміти пристосуватись, як до зовнішніх, так і внутрішніх
змін. Роль публічної бібліотеки  як освітньої установи у
найширшому розумінні цього слова потребує ретель#
ного вивчення і, в результаті, розширення цієї надваж#
ливої в сучасному мінливому просторі функції.

Сьогодні читачам недостатньо видати газету чи кни#
гу, вони потребують більшого.

Таким чином, зростання складності функціонуван#
ня бібліотек, формування інноваційних систем, акти#
візація впровадження в «начебто тихе» бібліотечне се#
редовище все нових і нових технологій, перетворює
нині Бібліотеку, наповнену інформацією на будь#який
смак, в найбільш актуальну, доступну, безкоштовну,
недорогу «крамницю», якщо брати до уваги платні по#
слуги, за які читач платить символічно.

До слова, всі бібліотеки ЦБС терплять скруту у но#
вих надходженнях, бо перебувають у прямій залеж#
ності від фінансування. А фінансування культури, як
відомо, завжди будувалось на залишковому принципі.

На жаль, декілька років тому «державні мужі» вирі#
шили, що культуру – в т.ч. і бібліотеки – слід фінансу#
вати подушно – тобто витрати прямо залежать від
кількості населення – і навіть ті невеликі кошти на ут#
римання бібліотек не виділяються.

Нинішні соціально#економічні умови ставлять перед
бібліотеками актуальні завдання – визначення нових
соціальних орієнтирів і належного місця у системі за#
безпечення і максимального задоволення інформац#

Бібліотека іде в «люди»
ійних, освітніх, культурних запитів і потреб користу#
вачів, зміни характеру взаємовідносин з ними,
зміцнення зв’язків з населенням, забезпечення підви#
щення якості своєї діяльності.

Наша бібліотека в сьогоднішніх складних умовах док#
ладає чимало зусиль, щоб її голос був почутий, щоб її
бачили не тільки ті, хто користується бібліотечними
послугами, а й ті, хто, можливо, і не переступав по#
рогу храму науки. Для тих і інших в міру можливості
облаштовуємо найрізноманітніші інформаційні кок#
тейлі у вигляді книжково#ілюстративних виїзних вис#
тавок до загальноміських свят ( у театрі, колись бу#
динку культури, на подвір’ї художньої школи, в дошк#
ільних та шкільних закладах, ліцеях). Цікаво і вселюд#
но проходять масові заходи – зустрічі з творчим бо#
мондом не тільки міста й області, а й інших регіонах
України.

 А наші інформаційно#виставкові вітрини на І поверсі
будівлі привертають увагу не тільки містян, а й гостей
Мукачева. Насправді такі вітрини не використовує
жоден бібліотечний заклад в області. А, може, і не
тільки в області. Мукачівці настільки звикли до них,
що на пусту вітрину реагують миттєво: «чому не офор#
млена, коли буде?» Це не ображає нас – навпаки, зу#
мовлює бути нетрадиційно «зашореними», а щось ви#
гадувати, щоб інколи втомлене від сірості око зупини#
лось на яскравій вітрині, «свіжому зверненні і влучно#
му вислові.

Співпрацюючи з владою, бізнесом, закладами осві#
ти, ЗМІ та іншими партнерами, бібліотеки стають цен#
трами місцевих громад, а бібліотечні працівники #
інформаційними навігаторами, фахівцями, від яких
залежить освітній,  культурний та інормаційно#техно#
логічний рівень громадян. Вони поєднують у своїй ро#
боті традиційні функції і функції консультанта з інфор#

маційного пошуку, мережевого навігатора, інформац#
ійного аналітика, інструктора й організатора знань.

Новітні технології сприяють формуванню нового
іміджу бібліотек, дають можливість надавати інфор#
мацію не лише в друкованому вигляді, але й на елект#
ронних носіях. Бібліотечні працівники мають мож#
ливість повніше задовольняти інформаційні потреби
населення за рахунок якісно нового представлення
документних ресурсів та організації на їх основі ши#
рокого спектра сервісних послуг.

Працівники бібліотек виявляють інформаційні потре#
би населення, яке обслуговують і на основі цього на#
дають інноваційні послуги. Проте, не завжди потенційні
користувачі мають інформацію щодо можливостей
публічних бібліотек. Не кожний пересічний громадя#
нин знає, якою насправді є сучасна бібліотека, які
зміни відбулися у її структурі, які послуги вона може
надати.

Тому виникла потреба у вивченні обізнаності насе#
лення міста щодо можливостей міської публічної
бібліотеки. Для цього протягом ІІ#ІІІ кварталів 2014 року
проводиться соціологічне дослідження “Стан поінфор#
мованості населення області про бібліотечно#інфор#
маційні послуги”.

Отож, не дивуйтесь, коли побачите жінок в бірюзо#
вих косиночках та з бейджиками: «Бібліотека». Вони
задаватимуть прості запитання, з яких в кінцевому
результаті ми дізнаємось про потрібність бібліотеки
сьогоднішньому суспільству і ставлення містян до кни#
ги, знань, і т.д.

Акція вуличного опитування проводитимусь в 2#3
тури (травень#червень).

Запрошуємо вас до співпраці!
О. СТАДНИК, директор ЦБС,

кавалер ордену княгині Ольги ІІІ ступеня

Нагода відкривати ювілейний
15#й Міжнародний театральний
фестиваль «Етно#діа#сфера», який
впродовж 11#17 травня проходив
на сцені Закарпатського обласно#
го державного російського драма#
тичного театру, випала колективу
Львівського обласного академіч#
ного музичного драматичного те#
атру ім. Ю. Дрогобича, який очо#
лює заслужений діяч мистецтв
України М. Гнатенко. Цей відомий
і дружній закарпатцям колектив
поставив нову виставу – трагіко#
медію на дві дії за п’єсою Григо#
рія Горіна, написаною за мотива#
ми творів єврейського письмен#
ника і драматурга Шолом#Алей#
хема під назвою «Тев’є#Тевель».
Шолом#Алейхем у перекладі –
«мир вам» – псевдонім відомого
єврейського письменника Шолома
Нохумовича Рабиновича, який на#
родився в Україні, а у 1905 р., про#
живав у Львові: «Вільна країна!.. А
які люди! Чисте золото!..» П’єса,
перекладена на українську мову
Миколою Зарудним, відома на
увесь світ і є візитівкою кращих
українських театрів.

Режисером#постановником вис#
тави є головний режисер театру О.
Король. Кілька десятків прекрас#
них акторів, участь у виставі про#
фесійного оркестру (композитор:
Б. Фроляк, диригент: заслужений
діяч мистецтв України М. Михаць)
та танцювальної групи (балетмей#
стер: С. Дмитрієв), відмінне деко#
рування та естетичне оформлення
сцени (сценографія та костюми: Ю.
Гнатенко), неповторний колорит
мистецького дійства,  філософсь#
ка глибина усього сказаного та по#

Ëüâ³â’ÿíè ñêàçàëè Ìóêà÷åâó: «Øîëîì Àëåéõåì!»
À ó â³äïîâ³äü ïî÷óëè: «Áðàâî!»

«Якщо в майбутньому люди будуть читати мої твори – це буде
для мене найкращим монументом… В кожну річницю моєї смерті
нехай мої діти прочитають по мені поминальну молитву, а якщо у
них не буде такого бажання, або це не співпадатиме з їхніми рел#
ігійними переконаннями, нехай, зібравшись разом, прочитають
одне з моїх веселих оповідань та згадують моє ім’я зі сміхом, ніж
не згадують його взагалі».

Шолом�Алейхем «Із «Заповіту», 1915 р.

баченого – все у той травневий
м’який вечір театральної весни#
2014 сприяло утвердженню свят#
кової та піднесеної фестивальної
атмосфери.

…Тягне свій візок з молоком ана#
тівський молочник Тев’є, розмір#
ковуючи над такими звичними для
кожної простої людини проблема#
ми: як навести лад у великій ро#
дині, як зробити так, щоб п’ять до#
чок видати заміж за порядних лю#
дей, як заробити побільше гро#
шей, від яких залежить існування.

Різних людей зустрічає герой на
своєму шляху, по різному склада#
ються їхні долі. Зустріч з київсь#
ким студентом Перчиком, якого
Тев’є приводить у свою сім’ю, зак#
інчується від’їздом дочки Голд до
далекого Сибіру, куди заслано її
чоловіка#студента. Старша дочка
Цейтл після невдалого сватання за
м’ясника Лейзера, виходить за
бідного, але рідного по натурі Тев’є
кравця Мотла. Хава, найулюблені#
ша дочка Тев’є, поєднує свою долю
з російським хлопцем Федором. І
батько, проклинаючи її, знов звер#
тається до єдиного свого порад#
ника – Бога, чекаючи надії на кра#
ще. Сподівання розбиваються
одне за одним, але Тев’є, великий
мрійник з Анатівки, навіть після

смерті дружини, тримаючи в об#
іймах маленьку онуку Голду, опові#
дає їй про закономірність й
логічність життєвого кола.

Ідея бажаного та недосяжного
проходить крізь всі події виста#
ви, яка вирішена в трагікомічно#
му жанрі, де крізь сльози лунає
сміх, де є місце гумору, дотеп#
ності. І, звичайно, колоритній му#
зиці, без якої також не обходить#
ся життя…

«Ми щасливі, що маємо таких
друзів – колектив Львівського об#
ласного академічного музичного
драматичного театру ім. Ю. Дро#
гобича! Величезна вдячність кері#
вництву театру та акторському
складу, зокрема, заслуженому ар#
тисту України С. Дудці, який блис#
куче виконує роль молочника Тев’є
та народній артистці України А.
Шкондіній, яка грає дружину Тев’є,
Голду».

Юрій ШУТЮК,
директор і художній керівник
Закарпатського обласного дер*
жавного російського драматич*
ного театру,  заслужений діяч
мистецтв України

«Прекрасна робота прекрасного
колективу! Довершені естетика і
форма п’єси, доскональне знання

національного колориту, навіть
ментальних тонкощів. Актори пере#
дають глибокі життєві хвилюван#
ня, ми усвідомлюємо високу ду#
ховність дійства, яка розкриваєть#
ся, зокрема, у монологах Тев’є#Те#
веля, в яких він звертається до
Бога, й при цьому вистава насиче#
на дуже тонким гумором, дотепни#
ми жартами».

Лідія ПИРОГОВА,
актриса Закарпатського

обласного державного рос*
ійського драматичного театру.

Народна артистка України

«Цього року фестиваль почався
дуже високою нотою! Вистава «Шо#
лом Алейхем. Тев’є#Тевель» –  це
сильний старт, здається, макси#
мально можливо піднята планка
якості та акторської майстерності.
І, навіть, не потрібно бути мистец#
твознавцем аби оцінити рівень
дійства, яке відбувалось на сцені
– всі відчували потужну енергети#
ку та автентичність сценічної ат#
мосфери, у яку поринув зал на
добрі чотири години!»

Тетяна  ПОРОХНАВЕЦЬ,
заступник директора Закар*

патського обласного держав*
ного російського драматичного
театру з організації глядача

Цікаво знати, що вистава «Шо#
лом Алейхем. Тев’є#Тевель» вва#
жається одним з найуспішніших
проектів на українській театральній
сцені останніх двох десятиріч, а
одного з кращих Тев’є зіграв ар#
тист Євгеній Павлович Леонов.

Нині п’єса входить до постійного
репертуару Національного академ#
ічного драматичного театру ім. І.
Франка й головну роль – старого
молочника Тев’є – з величезним
успіхом грав Богдан Ступка.
У 1993 р. його та Наталію Лотоць#
ку, яка грала Голду, нагородили за
виставу «Тев’є#Тевель» Шевченкі#
вською премією, що становила тоді
200 тисяч карбованців. А після 300#
го показу п’єси, у 2004 р., Б.Ступка
був удостоєний титулу «Жива ле#
генда». У 2009 р. відбулася ювілей#
на вистава на честь 20#річчя спек#
таклю і Ступка вийшов на сцену у
ролі Тев’є в 362#й раз. Під час гас#
трольних поїздок театру виставу
було показано у Німеччині, Польщі
та тричі у США # у Нью#Йорку, Чи#
каго та Філадельфії. І ще один ціка#
вий факт: онука письменника Шо#
лом#Алейхема Бел Кауфман, яка
мешкає у Нью#Йорку, визнала Бог#
дана Ступку «найкращим Тев’є#мо#
лочником».

Отже, відкриття 15#го Міжнарод#
ного театрального фестивалю
«Етно#діа#сфера» та перша фести#
вальна вистава пройшли з аншла#
гом. На яскраве й гучне «Шолом
Алейхем!» від львів’ян, закарпатці
відповіли вигуками «Браво!»

Оксана ГОЛОВЧУК,
оглядач літературно*драма*

тичної частини театру
Фотографії:

Дмитро ВАСИЛЬЄВ,
Петро ПАРОВІНЧАК

Висловлюємо вдячність за фо#
томатеріали інформаційно#ділово#
му порталу Mukachevo.net

*  *  *

*  *  *

*  *  *
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1.Телінгер Марія Антонівна – 1922 р.н.
2.Скиба Михайло Васильович – 1939 р.н.
3.Вербовська  Єлизавета Мартинівна –1929 р.н.
4.Алексенцева Ганна  Романівна – 1924 р.н.
5.Чотлош Янош Яношович – 1942 р.н.
6.Царегородцева  Роза  Миколаївна – 1942 р.н.
7.Кордонець  Віталій Анатолійович – 1950 р.н.
8.Русин  Карел  Іванович – 1939 р.н.
9.Баранова Ольга Василівна – 1957 р.н.
10.Леготай  Єлизавета  Імревна – 1934 р.н.
11.Карачуріна  Альбіна Олександрівна – 1940 р.н.
12.Лендєл  Роза Янівна – 1928 р.н.
13.Комарницька Вацлава Казимірівна –1923 р.н.
14.Мадяр  Марія Михайлівна – 1923 р.н.
15.Гарапко Марія Василівна – 1935 р.н.
16.Шаталова Алла Ксенофонтівна – 1959 р.н.
17.Роман Василь Ференцович – 1955 р.н.
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з 12.05.2014 р.  по  18.05.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Цими днями нашій дорогій
мамочці, чудовій, ніжній,
ласкавій бабусі й прабабусі,
щедрій, порядній, дбайливій
хазяйці, жінці великих мрій,
сподівань, надій і щирої,
християнської душі

Марії  Михайлівні
МУЩИНЦІ

з   Чинадієва  виповнилося
би 70 весен.

Передчасна і несподівана смерть забрала її,
найдорожчу, найріднішу від нас. Немає таких
слів, щоб висловити нашу величезну, безмежну
втрату, глибоку тугу і непоправне горе. Та живою
залишається наша незрадлива пам’ять про неоH
рдинарну особистість, її безмежну доброту, силу
і велич духу, життєву мудрість, людяність  –  таH
кою Вона була і назавжди буде в наших серцях,
нетлінній пам’яті.

   Доньки – Марія, Ганна, зяті Іван, Василь,  ону�
ки Марина, Анжеліка, Ілля, Томаш, Антон, Ва�
лерка, Мар’яна, Юрій, правнуки Євгенія, Марія,
Ян, Антон, Валерик, рідні, друзі…

Мукачівський міський комітет  Соціалістичної
партії України та партійна організація глибоко
сумують у зв’язку  з раптовою смертю першого
секретаря Мукачівської міської організації СПУ
МОДЕКА Олександра Марковича (18.03.1955H
17.05.2014р)  та висловлюють щире співчуття
родині та близьким покійного.

Фестиваль середньові�
чної культури «Срібний Та�
тош» цьогоріч вже втретє
зібрав старовииний замок
у Чинадієві лицарів з де�
кількох країн.

Прибули сюди люди з
усіх куточків України,
включаючи і жителів
східної Луганщини та оку�
пованого Криму. Не об�
ійшлося і без традиційних
словацьких друзів. Саме
завдяки клубу «Via Cassa»
«Срібний Татош» фактич�
но вже втретє став міжна�
родним фестивалем.

Разом з тим через пол�
ітичні події цьогоріч, на
жаль, не доїхали музичні
гурти з Білорусії (Мінськ)
та Сербії.

18 травня Татош розпо�
чали з хвилини мовчання
за жертвами політичних
репресій, а  опісля оголо�
сили про його початок зву�
ками справжньої закар�
патської  трембіти.

Організатори намага�
лися максимально набли�
зитися до історії, відроди�
ти її. Тобто всі компонен�
ти, які асоціюються з пер�
іодом Середньовіччя, як
от танці, культура, ри�
царські бої � масові, турн�
ірна частина, одиночні
поєдинки – все це було у
комплексі  на території
фестивалю протягом
двох днів.

Погода трошки попсу�
вала плани, але не
настрій. Атмосфера на
фестивалі була надзви�
чайно позитивною. Люди,
незважаючи на всі погодні
умови, прийшли як твори�
ти, так і насолоджувати�
ся  дійством.

Як розповів один зі
співорганізаторів фести�
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валю Юрій Славік, цього
року учасників значно по�
більшало. Всього їх при�
було майже сотня – і бой�
ових, і танцювальних,і
всіх інших.

Відвідувачів було трохи
менше, ніж хотілося. За�
вадив дощ. І тим не мен�
ше, свято, за словами
пана Юрія, вдалося.

«Срібний Татош» можна
сміливо назвати родзин�
кою серед фестивалів За�
карпаття.  Та і у нього є
свої особливості. Так, род�
зинкою третього Татошу
пан Юрій назвав
львівський колектив
«ATMASFERA» (м. Львів) .
Він є досить відомим, не�
рідко їздить у турне по
Європі, зараз от щойно
повернувся з Польщі. «Це
досить потужний колек�
тив, і ми пишаємося його
участю в нашому фести�
валі», � наголосив пан
Юрій.

Звісно, не гіршими були
і середньовічні танці. Ось
як, наприклад, виглядало
театралізоване дійство
“Ґавазі � єгипетські цига�
ни” від театру історично�
го танцю «Al’entrada».

Втім, багато людей при�
їхало подивитися саме на

лицарські бої. Так, 18
травня фестиваль розпо�
чався саме з  масових боїв
рицарів – бугуртів. Згідно
правил, дві команди зма�
гаються до того моменту,
доки всі суперники не ле�
жатимуть на землі.

Крім того проводилися і
одиночні змагання, пе�
реміг у яких Борис Баш�
катов, представник аль�
янсу клубів реконструкції
«АКРА». Тут правила пе�
редбачали бій виключно
на мечах, без права бити
щитом чи ставити
підніжки.

До слова, бої проводи�
лися не в ігровому режимі.
Хлопці боролися всерйоз
і до останнього.

Розпитати про особли�
вості лицарської долі ми
вирішили харківського ли�
цара, Володимир Шлен�
чага із  клубу «Альянс
ДЗХ» (Дніпропетровськ,
Запоріжжя, Харків).

Хлопець розповів, що
лицарськими боями зай�
мається останні 10 років,
але поволі зі спорту  його
улюблене заняття пере�
творюється на хобі, адже
фізично ним займатися
досить таки складно.

Як виявилося, найлегші

обладунки зараз роблять
з титану, бо звичайну
сталь носити дуже важко.
При цьому середня вага
таких «найлегших лат» –
25 кілограмів, а середня
вартість – 2 тисячі до�
ларів. Виготовляють їх ре�
конструктори самостійно,
або ж звертаються до
спеціальних кузень.  Хоча
бувають і обладунки зі
сталі чи інших металів.
Роблять вони на замов�
лення і зброю. При цьому
часто буває, що деякі
майстри роблять виключ�
но шоломи, деякі мечі і
тому подібне.  Обладунки
виготовляють та підганя�
ють під конкретну людину,
щоб вони на ній не висіли
добре трималися.

Багато лицарів також
додатково  займаються
спортом, часто контакт�
ними видами боротьби.
Займаються інколи по 3�
5 разів на тиждень.  Це
згодом сильно допомагає
у боях і дозволяє перема�
гати. Зокрема, українські
лицарі останні декілька
років постійно тримають�
ся на перших позиціях
міжнародних змагань
«Битва націй».

Отак, попри погоду та
політику і пройшов
«Срібний Татош 2014».
Адже, як зазначали рані�
ше, організатори, культу�
ра та мистецтво завжди
стояли вище всього, зок�
рема, для людей, які їх
творять. Саме тому варто
з нетерпінням очікувати
2015 року, аби завітати на
черговий Татош та знову
поринути у дух Середньо�
віччя.

Ярина Денисюк для
Мукачево.net

СКИДКИ ОТ ГАИ
В мае владельцы автомобилей получат новые води�

тельские удостоверения и техпаспорта по сниженной
цене. В пресс�службе департамента ГАИ МВД Украины
заверяют, что новые документы будут стоить почти вдвое
дешевле. До этого цена и удостоверения водителя, и
свидетельства о регистрации транспортного средства
составляла 198 грн. 50 коп., теперь —108 грн.

“Благодаря тому, что отныне печатать бланки будет
полиграфкомбинат “Украина”, удалось существенно
уменьшить стоимость продукции”, — сказал начальник
департамента ГАИ МВД Украины Анатолий Сиренко.

По его словам, в по-следующем в корне изменится
сам процесс получения или обмена удостоверений во�
дите-ля. Так, для получения водительского удостовере�
ния фотографироваться необходимо будет непосред�
ственно в центре предоставления услуг ГАИ (по анало�
гии получению заграничного паспорта). Первую партию
бланков нового образца центры предоставления услуг
ГАИ, ориентировочно, получат уже в первой декаде мая.

ÍÀØÈ ËÞÄÈ ÂÑÅ ÁÎÃÀ×Å È ÁÎÃÀ×Å?
По данным Госстата, средняя заработная плата в Ук�

раине в январе�марте 2014 года увеличилась на 5,3%
— до 3244 грн.

Самая высокая средняя зарплата в первом квартале
зафиксирована в Киеве — 5026 грн., что на 6% больше
аналогичного периода прошлого года, а самая низкая
— в Тернопольской области в размере 2277 грн.

Наиболее высокий уровень зарплат в авиационном
транспорте — 9920 грн., а самый низкий — в сфере
почтовой связии курьерской деятельности — 1856 грн.
Зарплаты выше средней в первом квартале зафикси�
рованы в сфере финансов и страхования — 6663 грн., в
научно�технической деятельности — 4858 грн., в сфере
информации и телекоммуникаций

— 4668 грн. Заработки бюджетников традиционно
оказались существенно ниже среднего показателя.В
частности, средняя зарплата в сфере здравоохране�
ния в январе�марте составила 2283 грн., в сфере об�
ра-зования — 2535 грн.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
26 òðàâíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é ñëàâ-

íèé 75-ð³÷íèé þâ³ëåé
ËÎÇÀÍ

Âàñèëü Ôåäîðîâè÷!
Ç ö³º¿ ÷óäîâî¿ íàãîäè ïðèé-

ìè â³ä íàñ, øàíîâíèé þâ³-
ëÿðº, íàéùèð³ù³ ïðèâ³òàííÿ:

Ëåòÿòü ë³òà,
                 ìîâ áèñòð³ âîäè,
² íå âåðíóòè ¿õ íàçàä.
À íàì íå â³ðèòüñÿ ñüîãîäí³,
Ùî Âàì óæå – 75.
Õàé íîâèõ äí³â ùå áóäå áåçë³÷,
Áåç ë³êó ùàñòÿ ³ ï³ñåíü,
Ïðèéì³òü â³òàííÿ íàéùèð³ø³
Â öåé ñâ³òëèé þâ³ëåéíèé äåíü.
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ çè÷èì íå íà ð³ê
Íà âñå æèòòÿ áàæàºì éîãî ùèðî.
Ùîá ðàä³ñíèì ³ äîâãèì áóâ Âàø â³ê
Ç äîáðîì, ëþáîâ’þ, ñïîêîºì ³ ìèðîì.

Â³ä ëþáëÿ÷î¿ òåáå ðîäèíè.
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Âñÿêàÿ ñëàâà îïàñíà: äîáðàÿ âîçáóæäàåò çàâèñòü, äóðíàÿ – ñò³ä. (Ò. Ôóëëåð).

Пам’ятаєте казку про Козу�
дерезу? Їла й пила мало,
«вхопила кленовий листок,
випила водички крапель�
ку…». Так, кози споживають
із 545 видів рослин – 470.
Тож проблем із годівлею не
виникає. Вони здатні пере�
травлювати  корм з високим
вмістом клітковини до 64
відсотків, поїдають навіть
молоді гілки дерев. А ще
вони переважають усіх
сільськогосподарських тва�
рин щодо інфекції, бо не�
сприятливі до віспи, чуми,
туберкульозу, трипаносомо�
зу, стійкі проти арахнозів.

Розводять кіз в основному
для одержання цілющого
молока. Воно за хімічним
складом багате на вміст мо�
лочного цукру, білків, міне�
ральних речовин, альбумінів
та глобулінів (у два рази
більше аніж у корів) і значно
меншим розміром жирових
кульок та частинок білка ка�
зеїну. За амінокислотним
складом  воно наближено до
жіночого молока. Відомі
численні випадки коли не�
мовлят вигодовували козя�
чим молоком. Окрім того,
вже з сивої давнини відомо,
що вживання молока кіз за�
побігає хворобам та смерт�
ності дітей, сприяє довголі�

КОЗА  –  ТВАРИНА  ДУЖЕ  ВИГІДНА

ттю, допомагає дорослим
при лікуванні печінки, жовч�
них шляхів, легень, застуд�
них хвороб, підвищенні кис�
лотності шлунка, екземи, ас�
тми та різних проявів
алергії. Оскільки кози не хво�
ріють на туберкульоз і стійкі
проти багатьох хвороб то
молоко від тварин можна
вживати у сирому вигляді,
без кип’ятіння. Козяче моло�
ко характеризується цілю�
щими й бактерицидними
властивостями і належить до
дієтичних та лікувальних
продуктів харчування.

За своєю якістю козятина
схожа до баранини, але
м’ясні показники кіз нижчі

аніж баранів. М’ясо старих
козлів, через неприємний
смак та запах не вживають у
їжу. Його використовують
для виготовлення мила,
свічок…

Окрім молока, основна
продукція козівництва – це
пух, вовна (мохер). Однорідну
вовну використовують для
виробництва  пухових хусток,
трикотажних виробів, тка�
нин, оксамиту, килимів…

Зі шкір кіз виробляють
найкращі сорти шевро, сап�
’ян, замшу, велюр, лайку…
Оброблену шкіру кози з не�
перевершеним дрібнозер�
нистим малюнком лицьово�
го боку називають шевро і

використовують для верху
модельного взуття. Сап’ян
(міцний)  – тонка пофарбо�
вана шкіра для переплетен�
ня книг, оббивки меблів і
виготовлення взуття. Замшу
отримують зі шкіри жирової
вичинки, шліфування з обох
боків. Велюр хромової ви�
чинки виготовляють за до�
помоги шліфування шкіри із
внутрішнього боку, а лайку –
зі шкіри алюмінієвої вичин�
ки…

Кіз можна розводити у
будь�яких кліматичних умо�
вах. Період лактації у них – 6
– 10 місяців. Їх можна доїти
одразу після окоту. Середній
добовий надій від кози ста�
новить 1,5 – 2,5 кілограма
молока й більше. Річний
надій від звичайних кіз до�
сягає 200 – 400 кілограмів, у
спеціалізованих – 500 – 800,
а в кращих стадах до 1000 й
більше кілограмів. Світовий
рекорд від заненської поро�
ди кіз – 3080 кілограм моло�
ка із вмістом жиру 3,9
відсотка. Така коза достойна
суперниця корові.

   Наталія ГРИГА, В’ячес�
лав БОГДАН –в икладачі�
методисти ветеринарно�
го відділення ВП НУБіПУ
«Мукачівський аграрний
коледж»

Ðàäèòü ë³êàð

ÍÀ ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!

  Íàñòóïíî¿ ñóáîòè ñâ³òëèé þâ³ëåé
æ³íî÷î¿ ìóäðîñò³ â³äçíà÷àº íàøà
øê³ëüíà ïîäðóãà, æ³íêà ãàðíà, ìóä-
ðà,  áàãàòîð³÷íèé ³íæåíåð-òåõíîëîã
ôëàãìàíà ïðèëàäîáóäóâàííÿ Çàêàð-
ïàòòÿ  – çàâîäó «Ìóêà÷³âïðèëàä»
Õðèñòèíà  Ìèõàéë³âíà
ÍÅÉÌÅÒ²-ÏÎÏÎÂÈ×.
Íà ðîáîò³ ¿¿ çíàëè ÿê óì³ëîãî ôà-

õ³âöÿ, äîáðó é âèìîãëèâó æ³íêó. ¯¿
òðóäîâå æèòòÿ – ÿñêðàâå ñâ³ä÷åííÿ
áàãàòîãðàííîãî òàëàíòó, íàïîëåãëèâîñò³ â äîëàíí³ òðóä-
íîù³â. Âîíà áóëà ùèðîþ ³ â³äâåðòîþ äî ìîëîäèõ ñïåö-
³àë³ñò³â, ÿêèì ùåäðî ïåðåäàâàëà ñâ³é áàãàòþùèé äîñâ³ä. ²
äî ñüîãîäí³, íàøà äîðîãà þâ³ëÿðêà çóì³ëà çáåðåãòè
ùèð³ñòü, â³äêðèò³ñòü, ÷åñí³ñòü, äóøåâíó ÷èñòîòó ³ ïðè-
ÿçíü äî äðóç³â.

Áàæàºìî Òîá³, äîðîãà Õðèñòèíî Ìèõàéë³â-
íî, äîáðî¿ æèòòºâî¿ åíåðã³¿, ùîá íà Òâîº-
ìó æèòòºâîìó êàëåíäàð³ ë³ò áóëî íå ìåí-
øà ñòà, æèòòÿ ñâ³òèëîñü ñîíöåì, à ùàñòÿ é
ïðîìåí³ äîáðà äèâèëèñü ó â³êîíöå. Õàé
êîæåí ðàíîê ó æèòò³ ïðèíîñèòü ëèø
óäà÷³, âñüîãî íàéêðàùîãî òà áëàã ³ ðà-
äîñò³ ó õàò³. Õàé Áîã äîïîìàãàº, çäîðîâ’ÿ
ïîñèëàº ³ õàé ëàñêà Âîñêðåñëîãî Ãîñïîäà
íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà Òåáå íå îìèíàº!

   Äóæå ïîâàæàþ÷³ Òåáå –  òîâàðèø³-îäíîêëàñíèêè,
âèïóñêíèêè Ìóêà÷³âñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹ 2 ³ìåí³
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà 1961 ðîêó âèïóñêó.

Íàéùèð³ø³, òåïë³ é äîáð³ ñëîâà
äàðóºìî ó þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-
æåííÿ æ³íö³ ìèë³é, ÷àð³âí³é, äóøåþ
ãàðí³é, ìóäð³é, ÷óéí³é ë³êàðö³-êàð-
ä³îëîãó â³ä Áîãà, ôàõ³âöþ âèùî¿ êà-
òåãîð³¿

Ëàðèñ³  Îëåêñàíäð³âí³
ÐÎÌÀÍÎÂ²É.

Âîíà íàäçâè÷àéíà æ³íêà, òàëàíî-
âèòèé ë³êàð, âñå, ÷îãî òîðêàþòüñÿ ¿¿
çîëîò³ ðóêè îæèâàº, âèêëèêàº çàõîïëåííÿ ³ øàíó. Íå ò³ëüêè
â þâ³ëåé, à é êîæåí äåíü, àæ äî ñòîë³òòÿ, õàé  çäîðîâ’ÿ
ì³öíå ³ íàñòð³é ãàðíèé í³êîëè íå ïîêèäàþòü Âàñ, äîðîãà
þâ³ëÿðêî, íåõàé Ãîñïîäü äàðóº ùàñòÿ, òåïëî ëþäñüêèõ ñåð-
äåöü Âàøèõ ÷èñëåííèõ ïàö³ºíò³â íå ò³ëüêè ç Ìóêà÷åâà à
é áàãàòüîõ ðàéîí³â Çàêàðïàòòÿ, ÿêèì Âè ïî-
âåðíóëè çäîðîâ’ÿ, ïðèíîñÿòü ðàä³ñòü, äîá-
ðî òà áëàãîïîëó÷÷ÿ. Óñï³õ³â ³ íàñíàãè Âàì
ó òàê ïîòð³áí³é ëþäÿì Âàø³é ïðîôåñ³¿. Õàé
òðàâíåâå ñîíöå îñÿâàº Âàì ïîäàëüøó äî-
ðîãó, õàé ç ëàñêè Ãîñïîäà Âàñ óñï³õ íå
ìèíà, à øàíà ³ âäÿ÷í³ ñëîâà ñóïðîâîäæó-
þòü Âàñ ïîñò³éíî, õàé ïë³äí³ ñïðàâè Âàø³
òà øëÿõè áëàãîñëîâåíí³ áóäóòü Áîãîì ³ ëþäüìè!

   Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – ÷èñëåíí³ ïàö³ºíòè, êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË, ð³äí³, äðóç³…

 ÂIÄ ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß
 âiòàºìî ç 60-ði÷÷ÿì çàâiäóþ÷îãî ìàéñòåðíåþ ïî ðåìîíòó
âçóòòÿ  ó ì.Ìóêà÷åâi

 ÀËÌÀØI Ïåòðà Àíäðiéîâè÷à.
 Íàø õîðîøèé òà ðiäíèé,
 íàéêðàùèé ó ñâiòi,
 Ç Òîáîþ íàì çàòèøíî  é ñâiòëî,
 Íàéêðàùèé äðóã, ÷îëîâiê i òàòêî  ÷óäîâèé,
 Äàðóºø òóðáîòó i ìîðå ëþáîâi.
 Ñïàñèái çà ëàñêó, çà ðóêè  óìiëi,
 Ùî âìiºø ïiäòðèìàòè ñëîâîì i äiëîì.
 Æèâè íàì íà ðàäiñòü ó ùàñòi  òà ìèði,
 Õàé Áîã ïîñèëàº çäîðîâ’ÿ i ñèëè!

Ðiäíi, áëèçüêi òà äðóçi.

Ç ËÞÁÎÂ’Þ ² ØÀÍÎÞ!

МАЛЫШЕЙ БУДУТ
ПРИВИВАТЬ РАНЬШЕ

Говорят, изменились сроки проведения вакци�
нации для грудных малышей.

«Эффективность прививки зависит от времени ее
введения, – сказала Галина Романюк, заведующая сек�
тором иммунопрофилактики Управления общественно�
го здоровья.  Планируется, что изменятся сроки введе�
ния вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка и поли�
омиелита. По действующему календарю профилакти�
ческих прививок, эти прививки детям делают в три,
четыре и пять месяцев. Согласно новой редакции их
сделают в два, четыре и шесть месяцев. Таким обра�
зом Национальный календарь прививок приблизится к
европейским стандартам».

ÍÀ ÌÍÎÃI¯ I ÁËÀÃI¯ ËIÒÀ!
22 òðàâíÿ 2014 ðîêó ñâÿòêóº äåíü íàðîäæåííÿ ÷ó-

äîâà, ìèëà, ÷àðiâíà  æiíêà, ìàìà, áàáóñÿ — â÷èòåëü-
êà

 Ìàðiÿ Âàñèëiâíà ÊÀ×ÓÐ.
Ìàøåíüêà,  òàê çâàëè  ìè ñòóäåíòêó  ïåäó÷èëèùà.-

Òàê õî÷åòüñÿ çâàòè ¿¿ i ñüîãîäíi. Õàé ñóïóò-
íèêîì  Âàøîãî, Ìàðiº Âàñèëiâíî, æèòòÿ

áóäå ñîíÿ÷íå íåáî, ðàäiñòü, ùàñëèâi
óñìiøêè  äiòåé, îíóêiâ, ÷îëîâiêà. Áîæî¿
áëàãîäàòi Âàì, ðàäiñíèõ, ùàñëèâèõ ðîêiâ
æèòòÿ.

Õàé êîæåí íîâèé äåíü íåñå ðàäiñòü
áëàãîïîëó÷÷ÿ íà ìíîãi¿ áëàãi¿ ëiòà.

Öiëóºìî  —  Ãàëèíà Þði¿âíà
i âñÿ íàøà ñiì’ÿ.

ÁÀÆÀªÌÎ  ÇÄÎÐÎÂ’ß,
ÙÀÑÒß  ²  ÄÎÁÐÀ!

Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç ïîëóäíåì â³êó  ìóäðîãî
êåð³âíèêà, òàëàíîâèòîãî îðãàí³çàòîðà ìåäè÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â Ìóêà÷³âùèíè,  êðàñèâó, ðîçóìíó, ñó÷àñ-
íó ä³ëîâó æ³íêó  ñëîâà ³ ä³ëà, åíåðã³éíó,  òóðáîòëè-
âó çà çäîðîâ’ÿ  æèòåë³â ðàéîíó, ð³øó÷ó  ³ â³äïîâ³-
äàëüíó  â ñâî¿õ â÷èíêàõ, ÷àð³âíó òà æèòòºðàä³ñíó

Â³êòîð³þ Þð³¿âíó ËÀÍ².
Äëÿ íàñ, Âàøèõ ïàö³ºíò³â,  º ïðèêëàäîì Âàø³ ÷óäîâ³

ÿêîñò³ –  âåëè÷åçíèé ïðîôåñ³éíèé äîñâ³ä, êîìïå-
òåíòí³ñòü, òâîð÷à íàñíàãà ³ ëþäÿí³ñòü, ïîäâèæíèöòâî
òà êèïó÷à åíåðã³ÿ. Áàæàºìî Âàì, çîëîòà
þâ³ëÿðêî,  ÿê æ³íö³ ä³ëîâ³é, ïðèíöèïîâ³é,
ìóæí³é òà ïîðÿäí³é íåçì³ííîãî ùà-
ñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàòõíåííÿ  â
óñ³õ ä³ëàõ, çàâçÿòî¿ âäà÷³. Íåõàé  Âàø³,
íàéñì³ëèâ³ø³ çàäóìè çàâæäè ðåàë³-
çóþòüñÿ â ïë³äí³ ñïðàâè, âèçð³âàþòü
ãàðíèìè â÷èíêàìè, à ëþáîâ ð³äíèõ
³ áëèçüêèõ, øàíà óñ³õ ìåäè÷íèõ ïðàö-
³âíèê³â,  êîëåã ³ äðóç³â,  â³í÷àþòü óñì³-
øêîþ êîæåí äåíü Âàøîãî æèòòÿ!

   Äóæå øàíóþ÷³  Âàñ –  ïàö³ºíòè ç ðàéîíó ³ îñîáèñ-
òî – Ãàííà  ÀËÌÀØ²É ç Ãàíäåðîâèö³.

   Íà æèòòºâîìó êàëåíäàð³ òàëàíî-
âèòî¿, ìèëî¿, ÷àð³âíî¿ êóëüòïðàö³â-
íèö³ ç Áðåñòîâà, æ³íêè ìóäðî¿, ùåä-
ðî¿, åíåðã³éíî¿, ³í³ö³àòèâíî¿ ³ ñàìî-
â³ääàíî¿ â ðîáîò³, ïðîôåñ³îíàëà ç âå-
ëèêî¿ ë³òåðè, çàâ³äóþ÷î¿ á³áë³îòåêîþ

Ìàð³¿  Ìèõàéë³âíè
ÃÀÍÜÊÎÂÈ×

çàâòðà, ç ïåðøèìè ïðîì³í÷èêàìè
ñîíöÿ çàñÿº ïîëóäåíü â³êó. Íåõàé ùèð³ñòü ìî¿õ, òà âñ³õ
îòî÷óþ÷èõ Òåáå ëþäåé, ç³ãð³âàº Òâîº äîáðå ñåðöå, äîäàº
ñèë ³ çäîðîâ’ÿ, à ëþáîâ áëèæí³õ îùàñëèâëþº ³ ïðèíîñèòü
ðàä³ñòü. Ïîðÿä ç Òîáîþ, çîëîòà þâ³ëÿðêî, óñ³ ñòàþòü êðà-
ùèìè. Íåõàé öåé Äåíü, êîëè ðîäèëàñü Òè, ºäíàº âñ³õ ó
çëàãîä³ é ëþáîâ³, ç³éäå çåðíîì â áëàãîñëîâåíí³ì ñëîâ³ é
áëàãîñëîâèòü âñå ñóùå ó ñåë³. Ñïàñèá³ Òîá³ çà äîáðîòó,
â³äâåðò³ñòü, ÷óéí³ñòü. Íåõàé Òâîÿ ìîëîäà äóøà, àæ
äî ñòîë³òòÿ, â³ä÷óâàº êðàñó æèòòÿ, íåõàé
ðîäèííèé çàòèøîê, òóðáîòà ³ ëþáîâ ñ³ì’¿
äîïîìàãàþòü Òîá³ ó âñüîìó. Ñèë ³ ñíàãè
Òîá³ íà êóëüòóðí³é íèâ³, íåõàé ïðèòàìàí-
íà Òîá³ ³íòåë³ãåíòí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïðî-
ôåñ³îíàë³çì äîïîìàãàþòü äîñÿãàòè âåëè-
êèõ óñï³õ³â ó ðîáîò³, ñïîâíà ï³çíàòè ðî-
äèííå òåïëî é ùàñòÿ íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ
ë³ò!

Äóæå øàíóþ÷à Òåáå – êîëèøíÿ êîëåãà ïî ðîáîò³,
âåòåðàí êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿ ðîáîòè

ç Ëåöîâèö³ – Ñîô³ÿ Ä²ÓÑ.

 ÙÅ ÁÀÃÀÒÎ ÙÀÑËÈÂÈÕ ËIÒ!
Êîëåêòèâ ïðàöiâíèêiâ Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-

ñàíiòàðíî¿ äîïîìîãè Ìóêà÷iâñüêîãî ðàéîíó ùèðî
âiòàº ç 50-ði÷÷ÿì âiä äíÿ íàðîäæåííÿ

 ËÀÍI Âiêòîðiþ Þði¿âíó.
Áàæàºìî Âàì, äîðîãà Âiêòîðiÿ Þðiºâíà,

ìiöíîãî çäîðîâÿ, äóõîâíèõ i ôiçè÷íèõ ñèë,
íåâè÷åðïíîº æèòòºâî¿  íàñíàãè, òåïëà i
çàòèøêó  ó  Âàøié îñåëi. Íåõàé ðîêè çàëè-
øàþòü òiëüêè ñâiòëi ñïîãàäè, à ìàéáóòíº
äàðóº ùå áàãàòî ùàñëèâèõ ëiò, ñïîâíå-
íèõ ðàäîñòi, äîáðà, íàäi¿.

Ùàñòÿ  Âàì, ðàäîñòi i áëàãîïîëó÷÷ÿ!
Â³ä óñüãî ñåðöÿ Ò. ÊÎØÒÓÐÀ, ãîëîâà Ïåðâèííî¿

ïðîôîðãàí³çàö³¿ òà ìåäèêè ÖÏÍÑÄ Ìóêà÷³âñüêîãî
ðàéîíó.

ÑÂ²ÒËÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!



     Терміново продається зе�
мельна ділянка під забудову—
54 сотини у смт. Воловець у ту�
ристично�курортній зоні,  по�
ряд хвойний ліс, два гірсько�
лижні підйомники, залізниця,
підведено всі комунальні ко�
мунікації.
Ціна 15 тис у.о. Можливий торг.

Зверт. 0663776845.

     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 (потре�
бує капремонт) поряд з трасою
коло дендрарiя i 15 сотин землi,
є водна свердловина, газ, елек�
трика.               Тел.: 050�2371942;

 0630791570.

     Продається будинок  (95
кв.м.) у центральнiй частинi
мiста , 3 кiмн. ванна, туалает ок�
ремо, кухня,  госппри�мiщення.
5,5 сотин землi.

Т.: 0502371942; 0630791570.

     Продається земельна ділян�
ка  під забудову 0,15 га за адре�
сою – Мукачівський район, с.
Страбичево, вул. Борканюка (12
км. від Мукачева). Ціна за домо�
вленістю.

Тел.: +380688178758 (Ігор).

     Продається сільський буди�
нок  на центральній вулиці с.Нег�
рово в Іршавському районі з у (є
газ, електрика, колодязь), 37 со�
тин присадибної землі. Автобус
до Мукачева 20 км щогодини.

Дзвонити 0660872146.
(до 22.00)

     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

сотини) пiд забудову жилтлового бу�
динку  в Мукачевi на вул.
Краснодонськiй 39�а. На дiлянцi є газ,
вода, електрика, фруктовi деоева.
Вартiсть – 2 тис. у.о. за сотину.

Звертатися: 0660841788
(Олексiй).

     Продається земельна ділянка  пл.
0,6 га для садівництва або під забудо�
ву в районі  вул. Великогірної  (неда�
леко від дороги та комунікацій).

  Зверт. 095�8610797.
     продається  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
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 підпри�
ємства. 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.

ÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍß
  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.

     Разменяю 3�х комнатную квар�
тиру в 9�єтажном доме на 6�м
єтаже в районе “Пентагон” на Крім,
Симферополь  с. Чистенькое.

Тел.: 066 537 59 18.

     Продається 2�кімн. квартира
(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 або розмінрюється  бу�

динок на  центральній вулиці села
Кальник загальною площею 148  кв.м.
(земел. ділянка, госп. прибудови,
вода, газ. Тел . 0509660977.
     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 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

     ТЕРМІНОВО продається мета�
левий волгівський гараж. Ціна до�
говірна. тел.: 5�47�86, 066 591 23 83.
     Ïðîäàºòüñÿ øâåéíà ìàøèíêà

«Ç³íãåð» (ç íîæíèì ïðèâîäîì). Òåë:
093-036-42-28.

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

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
     Здається  у найм на тривалий строк

3�кімнатна квартира  на Першотрав�
невій набережній умебльована з побу�
товою технікою. Зверт. 050�4336274.

 Здам у найм  2�кімн. квартиру  умебльо�
вану  у районі Окружної.  Тел. 063�2053705,
063�1747370, 066�402836.

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.

     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 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.

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

     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

      Продається автобус «ПАЗ»—
3205�07 у доброму стані і «Мерсе�
дес» пасажирський (19 місць).

Тел.: 050 67 28 067.

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РО�
БОТУ бригади спеціалістів
(3�5 чоловік) по комплексно�
му євроремонту та будівниц�
тву котеджів.

Тел.: 095 614 00 68

      Продається “Волга” � 2410 у
хорошому стані. Тел.: 050 10 12 599.

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

ПОТРІБНІ КВАЛІФІКОВАНІ
ПЕРУКАРІ ТА МАНІКЮРНИЦІ.

Зверт. 050�9277937,
 0509660977.

     Здається в оренду частково умеб�
льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові.

Тел. 0502650432.

РОБОТА В ЧЕХІЇ
ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК:

ВИРОБНИЦТВО
СКЛАДИ

БУДІВНИЦТВО
ГОТЕЛІ

М’ЯСОКОМБІНАТ
ПРАЛЬНЯ

Оплата згідно кваліфікації.
Безкоштовно забезпечуємо

житлом, допомагаємо з оформ�
ленням візи.

Приймаємо з угорським пас�
портом.

Тел: +380984106105
+420723936471

 Скайп: workintense.chust

РОБОТА В ЧЕХІЇ.
Пропонуємо роботу на складі
Безкоштовно забезпечуємо

житлом.
Платимо 70�90 Крон / год.

Початок роботи по домовле�
ності.

Приймаємо з угорським
паспортом.

Тел.+380984106105 или
скайп: workintense.chust

     Продається  бібліотека “Все�
мирной литературы” по договірній
ціні. Зверт. 5�47�68.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

ПОВАР
ПІЦЕРІСТ
БАРМЕН

ОФІЦІАНТ
в заклад на вул. Маргітича

(Московська)

Тел.: 0506609440

     Продается кошеня “Бри�
танець” 3�х місячне. Ціна 1000
грн.

Тел.0506609440
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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

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

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

�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,
кранiв);

�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення
або ПТУ);

�формувальники  залiзобетонних виробiв;
�рамник (пилорами Р�63);

�рамник стрiчковоє пили;

� токарь
�електрогазозварник  ручного зварювання;

�машинiст  козлового, мостового, баштового кранiв;

�стропальник (посвiдчення);
�iнженер виробничо�планового вiддiлу (освiта – вища,

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

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

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

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

завод ЗБВіК біля переїзду.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачений студентський квиток  АК 07971663, виданий

Мукачівським  педагогічним коледжем у 2010 році  на ім’я   Ха�
лус Василина Василівна, вважати недійсним.
     Втрачене  Посвідчення  дитини�інваліда на ім’я Порохно�

вець В.В., видане Мукачівським  райсобезом, важати не�
дійсним.
     Втрачене Свідоцтво про право власності, видане  управ�

лінням  міського господарства на підставі рішення Мукачівсько�
го міськвиконкому  № 177 від 30.07.2002 р. на ім’я  Гегедош Ок�
сана Володимирівна , вважати недійсним.
     Втрачене посвідчення  учасника бойових дій сер. АА №

305670,  виданий Мукачівським ОМВК 26.11.2007 р на ім’я Ко�
ломієць Віталій Миколайович,  вважати недійсним.

КАДРОВИЙ КОНКУРС
Головне управління юстиції у Закарпатській області

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спец�
іаліста І категорії районного відділу державної вико�
навчої служби Мукачівського міськрайонного управлі�
ння юстиції.  Вимоги:   вища економічна освіта відпов�
ідного професійного спрямування за освітньо –квалі�
фікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра за напря�
мом підготовки «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський
облік» або за іншим напрямом економічного спряму�
вання. Без вимог до стажу роботи. Термін прийняття
документів протягом 30 календарних днів з дня оголо�
шення про проведення конкурсу. Додаткова інформа�
ція надається відділом кадрового забезпечення Голов�
ного управління юстиції у Закарпатській області.

За довідками  звертатися: м.Ужгород, Головне уп�
равління юстиції у Закарпатській області, пл. Народна
4 , 6�ий поверх, каб. № 636 тел. (222)  3�42�53.

КАДРОВИЙ КОНКУРС
Головне управління юстиції у Закарпатській області оголошує конкурс на за�

міщення вакантної посади на старшого державного виконавця міського відділу
державної виконавчої служби Мукачівського міськрайонного управління юстиції.
Вимоги: вища юридична освіта за освітньо � кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»,
«Магістр» стаж роботи за фахом в державній службі на посаді державного вико�
навця не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не
менше 3 років, навики роботи на комп'ютері. Та на тимчасово вакантну посаду
державного виконавця міського відділу державної виконавчої служби Мукачівсь�
кого міськрайонного управління юстиції. Вимоги: вища юридична освіта за осв�
ітньо � кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст», «Магістр», стажування на посаду
державного виконавця не менше 2 місяців, навики роботи на комп'ютері. Термін
прийняття документів протягом ЗО календарних днів з дня оголошення про
проведення конкурсу. Додаткова інформація надається кадровою службою.

За довідками звертатися: м.Ужгород, Головне управління юстиції у Закар�
патській області, пл. Народна 4, 6�ий поверх, каб. № 636 тел. (222) 3�42�53.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 26 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
06.30, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 09.35 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?. 10.00 Ðîÿëü â êóùàõ.
10.40, 16.20, 19.40 ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.10, 18.05, 20.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.40 Íàö³îíàëüí³ äåáà-
òè. 14.50 Euronews. 14.55,
05.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó
Óêðà¿íè. 15.50 Â³êíî â Àìåðè-
êó. 18.50 ×àñ-×. 19.00 Ïðî ãî-
ëîâíå. 21.00, 04.40 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.40, 05.20 Øóñòåð Live.
Áóäí³. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.30 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 00.00 Íà ñëóõó.
00.30 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.40 Ôîëüê-
music. 04.00 Ä/ô "Ðà¿ñà Êèðè-
÷åíêî. Ä³àãíîç - íàðîäíà"

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.40, 05.30
"ÒÑÍ". 10.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
5: ²íäîíåç³ÿ". 11.10 Õ/ô "Êóð'ºð
ç ðàþ". 13.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1). 15.40
"Ç³ðêîâà õðîí³êà". 16.45, 03.35
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ôàòìàãþëü" (1). 20.40 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 20.55
"×èñòînews". 21.10 Ò/ñ "Ñâàòè
- 6" (1). 22.20, 04.00 "Ãðîø³".
00.05, 01.05 Õ/ô "Â³ê³íãè 2" (3).
02.05 Õ/ô "²íîïëàíåòíà áóðÿ".
04.55 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
05.00 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2".  07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35, 09.20 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 10.00 Õ/ô "Â î÷³êó-
âàíí³ âåñíè". 12.25, 14.20 Ò/ñ
"Ïðèêìåòà íà ùàñòÿ". 14.50
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.25 "Æäè
ìåíÿ".  18.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
02.40 "Ïîäðîáèö³". 21.00 Òîê-
øîó "×îðíå äçåðêàëî". 23.30,
04.40 Ò/ñ "Ñêàíäàë". 00.35 Õ/
ô "Ìèðîòâîðåöü" (2). 03.25 Ä/
ô "Øîñòå â³ä÷óòòÿ. Äàð ÷è
ïðîêëÿòòÿ?". 04.10 Ìóëüòô-
³ëüìè

 ICTV
05.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.10 Ñâ³òàíîê. 06.10 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 06.55,
08.15 Ôàêòè òèæíÿ. 07.45,
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
11.40, 13.15 Õ/ô "Êàðàíòèí".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.00, 16.15 Ò/ñ "Áðèãàäà".
16.40 Ò/ñ "Áðàòàíè". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 20.20 Ä³ñòàëî!.
21.15 Ñâîáîäà ñëîâà. 00.15 Õ/
ô "Äåéâ" (2). 02.10 Ò/ñ
"Ê³ñòêè". 03.40 Ò/ñ "Îô³ñ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî
ðàíêó".  08.15 "Êîíòðîëüíà
çàêóï³âëÿ". 08.40 "Æèòè çäîðî-
âî!".  09.40 "Ìîäíèé âèðîê".
10.35, 17.40 "²ñòèíà äåñü ïî-
ðó÷".  11.15 "Ñë³ä".  11.50
"Ñïðàâà âàøà...". 12.25 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "×àñ îá³äàòè!".
14.30, 03.00 "Ó íàø ÷àñ". 15.20
"Âîíè é ìè". 16.10, 00.40 "Íà-
îäèíö³ 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 "Áàëàáîë".  22.15
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 22.40 "Ïî-
çíåð". 23.35 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Áðàò".
06.30, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.20, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.15, 01.40 Õ/ô
"Íàâ÷àþ ãð³ íà ã³òàð³"(1). 12.55,
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 13.50 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â 13". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.55 Õ/ô "Ìàòè é
ìà÷óõà"(1). 22.35 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 5. Æèòòÿ ï³ñëÿ ñïîâ³ä³".
00.35 "Îäèí çà âñ³õ". 04.35
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.00
Îñòàòî÷íèé âåðäèêò. 07.00,
09.00, 15.00, 19.00, 03.45 Ïîä³¿.
07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.45, 15.20, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä"

04.55 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
05.00 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
10.00 Õ/ô "Çîëîò³ íåáåñà".
12.25, 14.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 14.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.25 "Ïîäðî-
áèö³".  20.30 Ò/ñ "Çåìñüêèé
ë³êàð. Êîõàííÿ âñóïåðå÷".
23.30, 04.40 Ò/ñ "Ñêàíäàë".
00.20 Ä/ô "Ãåðî¿ íàâ³êè". 00.50
Õ/ô "Íà ÷óæ³é ñìóç³". 02.55 Ä/
ô "Åâòàíàç³ÿ". 03.40 Ìóëüòô-
³ëüìè

 ICTV
04.00 Ôàêòè. 04.40 Ñâ³òàíîê.
05.40, 08.15 Ñâîáîäà ñëîâà.
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 09.45, 13.15 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.25 Ä³ñòà-
ëî!. 14.20, 16.15 Ò/ñ "Íàäçâè-
÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 16.45 Ò/ñ
"Áðàòàíè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà ãîëîâà-
ìè". 22.15 Ï³ä ïðèö³ëîì. 22.45
Õ/ô "Çáèòîê" (2). 00.55 Õ/ô "Äè-
ÿâîëèöÿ" (2). 02.30 Ä/ñ "Çëî÷è-
íè, ùî ñêîëèõíóëè Áðèòàí³þ".
03.20 Ò/ñ "Óñÿ ïðàâäà"

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 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 "×àñ îá³äàòè!". 14.30,
03.00 "Ó íàø ÷àñ". 15.20 "Âîíè
é ìè". 16.10, 00.40 "Íàîäèíö³ ç
óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.05, 02.05 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!". 19.00, 23.45 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Áàëàáîë". 22.15 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 22.40 "Â³éíà â Êîðå¿".
23.35 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïðîêëÿòà
âäîâà". 06.25, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.10, 18.30 "Íåéìîâ-
³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.40
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ñàìîòí³ñòü
ïåðøèõ êðàñóíü". 10.35 Õ/ô
"Íàðå÷åíà ìîãî äðóãà"(1).
12.35, 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 13.35, 01.05
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Õ/
ô "Ìàòè é ìà÷óõà"(1). 22.35
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
03.15 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.00 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 13.50, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Ïëþñ ëþáîâ" (1). 11.50, 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 21.00 Ò/
ñ "Êîðîëåâà ãðè" (1). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30, 04.45 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). 03.00 Õ/
ô "Ñóïåðìàéê" (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. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45 Ì/
ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10 Ì/
ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 10.00
ªðàëàø. 11.10, 21.00 Êðà¿íà Ó.
13.30, 22.00 6 êàäð³â. 14.50
Â³òàëüêà. 15.55 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 17.20, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ"
(1). 17.45 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà
ñèíà" (1). 18.10, 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 19.05 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 20.25 Ò/ñ "Äâà áàòü-
êà ³ äâà ñèíà" (2). 00.00 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.55 Ìåæ-
äó íàìè. 01.40 Ì³íÿþ æ³íêó 3.
02.25 Ò/ñ "Êðåì" (1). 03.55 Ç
íî÷³ äî ðàíêó

  «Ì-ñòóä³î»
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
10:55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð).
11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50
- Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  ïðîãðàìà "Òîï

(1). 10.00 Ò/ñ "Âîëîøêè" (1).
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Êîðîëåâà ãðè" (1). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Õ/ô "Ñóïåð-
ìàéê" (2). 01.35 Õ/ô "Â³äïóñòêà
çà îáì³íîì" (2). 04.30 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïîâåðíåííÿ" (1)

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 "Ëàëà-
ëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45 Ì/ñ
"Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10 Ì/ô
"Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 10.00 ªðà-
ëàø. 11.10 Îäíà çà âñ³õ. 13.30,
22.00 6 êàäð³â. 14.50 Â³òàëüêà.
15.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.20,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 17.45 Ò/ñ
"Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1).
18.10, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 19.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
20.25 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà
ñèíà" (2). 21.00 Êðà¿íà Ó. 00.00
Äóðíºâ+1. 00.25 Íàäòî ãðóáî
äëÿ Þ-òóá'à. 00.55 Ìåæäó íàìè.
01.40 Ì³íÿþ æ³íêó 3. 02.25 Ò/ñ
"Êðåì" (1). 03.55 Ç íî÷³ äî ðàí-
êó

 «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
- Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äîê/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16.30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25 -  "Ñïîðò
×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 -
Õ/ô. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 - " Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 22:50 - Òåëåñåð³àë.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.50, 06.35 Kids' Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 19.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 11.40 Õ/ô "Îáëàäóí-
êè Áîãà". 13.30 Õ/ô "Îáëàäóí-
êè Áîãà 2". 15.35 Õ/ô "Îáëà-
äóíêè Áîãà 3". 18.00, 01.50
Ðåïîðòåð. 18.20, 03.20 Àáçàö!.
20.00 Ðåâ³çîð. 22.45 Ðåâ³çîð
ïîñòøîó. 00.30 Ïåäàí-Ïðèòóëà
øîó. 01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.00, 02.50 Çîíà íî÷³.
02.05 Äðàé Õìàðà. Îñòàíí³
ñòîð³íêè. 02.30 Òà¿íñòâà Êèº-
âî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè. 02.55 25-
é êàäð. 04.15 Çäðàñòóéòå, ÿ
âàøà ìàìà

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 27 ÒÐÀÂÍß
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 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,
04.40 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.55,
18.50 ×àñ-×. 10.05 Óêðà¿íñüêî-
ãî ðîäó. 10.20 Êíèãà.ua. 10.55,
16.35, 19.40 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅ-
ËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10, 18.05, 20.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30, 02.40 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" 55ñ.. 13.45 Äî-
ðîñë³ ³ãðè. 14.45 Euronews.
14.55, 05.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó
Óêðà¿íè. 15.50 Ä/ô "Ãóöóëêà
Êñåíÿ". 19.00 Ïðî ãîëîâíå.
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. 03.45 Íå
â³ð õóäîìó êóõàðþ. 04.10 Ñåê-
ðåòè óñï³õó

Êàíàë «1+1»
06.30, 20.40 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.50, 05.30
"ÒÑÍ". 10.00 "Â ìåðåæ³ ". 11.05,
20.55 "×èñòînews". 11.20,
12.20 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3".
13.20 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà" (1). 15.35 Ò/ñ "Òà-
òóñ³". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1).
21.10 Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1). 22.20
"Ì³íÿþ æ³íêó - 9". 00.15, 02.50
Õ/ô "Â³ê³íãè 2" (3). 01.15, 03.35
Äæåííà Äåâàí-Òàòóì ó äðàì³
"Íàäçâè÷àéíà ï'ÿò³ðêà" (2).

Ïðîáà÷èòè". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 "×àñ îá³äàòè!". 14.30,
03.00 "Ó íàø ÷àñ". 15.20 "Âîíè
é ìè". 16.10, 00.40 "Íàîäèíö³ ç
óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.05, 02.05 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!". 19.00, 23.45 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Áàëàáîë". 22.15 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 22.40 "Ïîë³òèêà". 23.35
Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîëþâàí-
íÿ íà Çîððî". 06.35, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.20, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ñà-
ìîòí³ñòü ïåðøèõ êðàñóíü - 2".
10.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Æèòòÿ
ï³ñëÿ ñàìîãóáñòâà". 11.45
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Êîíòðàêò íà
ëþáîâ". 12.40, 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 13.25,
00.25 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.55 Õ/ô "Ìàòè é ìà÷óõà"(1).
22.35 "Õàòà íà òàòà". 02.40
Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.00 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).

07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 13.50, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Ïëþñ ëþáîâ" (1). 11.50, 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 21.00
Ò/ñ "Êîðîëåâà ãðè" (1). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30, 05.30 Ò/ñ
"Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ" (1).
03.00 Õ/ô "Â³äïóñòêà çà îá-
ì³íîì" (2). 05.05 Ñð³áíèé
àïåëüñèí

Ò Å Ò
 08.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàí-
òè í³íäçÿ" (1). 08.45 Ì/ñ "Ò³ìîí
³ Ïóìáà" (1). 09.10 Ì/ô "Ñåð-
äèò³ ïòàøêè" (1). 10.00 ªðàëàø.
11.10 Îäíà çà âñ³õ. 13.30, 22.00
6 êàäð³â. 14.50 Â³òàëüêà. 15.55
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.20, 20.00
Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 17.45 Ò/ñ "Äâà
áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1). 18.10,
23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
19.05 Ðîçñì³øè êîì³êà. 20.25
Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (2).
21.00 Êðà¿íà Ó. 00.00 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.55 Ìåæ-
äó íàìè. 01.40 Ì³íÿþ æ³íêó 3.
02.25 Ò/ñ "Êðåì" (1). 03.55 Ç
íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
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 -  Äîê/ñ .
14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:25 -  "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
05.50, 06.35 Kids' Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ".
07.00 Ï³äéîì. 08.00, 10.55,
19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 09.00,
16.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 15.00, 22.00 Ò/ñ "Ìîëîä³-
æêà". 18.00, 02.20 Ðåïîðòåð.
18.20, 00.00 Àáçàö!. 23.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.55 Õ/ô
"Ïðèâàòíèé êóðîðò" (2). 02.25
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.30,
03.05, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.35
Ðàéñüê³ ñàäè ãåòüìàíà Ñàãàé-
äà÷íîãî. 02.50 Çîðÿíèé ÷àñ
êîçàöòâà. 03.10 Äæåðåëà
Â³ò÷èçíè. 03.25 Áðàò³º ³ äðó-
æèíî. 03.40 Ñê³ôè. 04.00 25-é
êàäð. 04.20 Çäðàñòóéòå, ÿ
âàøà ìàìà

×ÅÒÂÅÐ, 29 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.25, 03.35 Íî-
âèíè. 06.40, 07.10, 08.10
Ñïîðò. 06.45, 07.15, 08.15,
09.35, 12.15, 15.30, 18.00,
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.

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 -
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
05.50, 06.35 Kids' Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 19.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 09.00, 16.00 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 10.55, 23.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 18.00,
02.30 Ðåïîðòåð. 18.20, 00.00
Àáçàö!. 22.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æêà".
00.55 Õ/ô "² íàðîäèëàñÿ
ç³ðêà?". 02.35, 03.30, 03.50
Çîíà íî÷³. 02.40 Êàòåðèíà Á³ëî-
êóð Ïîñëàííÿ. 03.35 Ñê³ôè
(ñâ³ä÷åííÿ ³ âåðñ³¿). 03.55 25-é
êàäð. 04.20 Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà
ìàìà.

ÑÅÐÅÄÀ, 28 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

10.15 Êîðäîí äåðæàâè.
10.40, 16.30, 19.40 ÃÐÎÌÀÄÑÜ-
ÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10,
18.05, 20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Õ/ô "Äîëÿ ãîñóäàðÿ". 14.45
Euronews. 14.55, 05.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè. 15.50
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. 02.35 Äî-
ðîñë³ ³ãðè. 03.40 Ä/ô "Ãóöóëêà
Êñåíÿ". 04.15 ßê öå?.

Êàíàë «1+1»
06.30, 20.40 "Ñåêðåòí³ ìàòåð-
³àëè". 06.45, 07.10, 08.05,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00,
08.00, 09.00, 19.30, 23.55,
05.45 "ÒÑÍ". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 10.55, 20.55
"×èñòînews". 11.10, 12.10
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 13.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà" (1). 15.35 Ò/ñ "Òàòóñ³".
16.45, 03.05 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1).
21.10 Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1). 22.20
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3". 00.20 Õ/
ô "Â³ê³íãè 2" (3). 01.20, 03.30
Ñåì Ðîêâåëë ³ Âºðà Ôàðìèãà ó
òðèëåð³ "Äæîøóà" (2). 05.10
"Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 05.15
"Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35, 09.20 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 10.00, 12.25, 20.30
Ò/ñ "Çåìñüêèé ë³êàð. Êîõàííÿ
âñóïåðå÷". 13.25, 14.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.50 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.10 "Ïîäðî-
áèö³". 23.30, 04.40 Ò/ñ "Ñêàí-
äàë". 00.20 Õ/ô "Ï³äîçð³ë³ îñî-
áè" (2). 02.40 Ä/ô "Óïðàâë³ííÿ
ñíîì". 03.25 Ìóëüòô³ëüìè.

 ICTV
04.00 Ò/ñ "Îô³ñ". 04.25 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 04.30 Ôàêòè.
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.15 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.45 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". 07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
08.00 Ç³ðêà YouTube. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
09.50, 13.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.40 Äèâèòèñü
óñ³ì!. 14.15, 16.15 Ò/ñ "Íàäçâè-
÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 16.50 Ò/ñ
"Áðàòàíè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà ãîëî-
âàìè". 22.15 Êðèì³íàëüíà Óê-
ðà¿íà. 23.10 Õ/ô "Òàêòè÷íà
ñèëà" (2). 01.00 Õ/ô "Çáèòîê"
(2). 02.45 Ä/ñ "Çëî÷èíè, ùî ñêî-
ëèõíóëè Áðèòàí³þ". 03.30 Ò/ñ
"Óñÿ ïðàâäà"

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 "Çðîçóì³òè.

07.40 Åðà á³çíåñó. 09.00,
21.00, 04.40 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.55, 18.50 ×àñ-×. 10.05 Íå
â³ð õóäîìó êóõàðþ. 10.40,
16.25, 19.30 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 12.10, 18.05,
20.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.  12.30,
02.45 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 56ñ..
13.45 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáà-
òþê. 14.45 Euronews. 14.55,
05.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó
Óêðà¿íè. 15.50 ßê öå?. 19.00
Ñîö³àëüí³  ãàðàíò³ ¿ .  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.
03.50 Êíèãà.ua. 04.15 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í?

     Êàíàë «1+1»
06.30, 20.40 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.45, 05.30
"ÒÑÍ". 10.00 "Ø³ñòü êàäð³â".
10.50, 20.55 "×èñòînews".
11.10, 12.10 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè - 3". 13.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1). 15.35 Ò/
ñ "Òàòóñ³". 16.45, 02.55 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü" (1). 21.10 Ò/ñ "Ñâàòè - 6"
(1). 22.25 "Òåðèòîð³ÿ îáìàíó".
00.10 Õ/ô "Â³ê³íãè 2" (3). 01.10,
03.20 Õ/ô "Àñòðàë" (2). 05.00
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõ-
òàðà-2". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30,  09.00,  12.00,  14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35, 09.20 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì".  10.00,  12.25,
20.30 Ò/ñ  "Çåìñüêèé ë ³êàð.
Êîõàííÿ âñóïåðå÷" .  13.25,
14.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 14.50
"Ñóäîâ³  ñïðàâè" .  15.50
"Ñ³ìåéíèé ñóä" .  18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî" .
19.05 Ò/ñ  "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.25 "Ïîäðî-
áèö³". 23.30, 04.40 Ò/ñ "Ñêàí-
äàë". 00.20 Õ/ô "Ñòàðèì òóò
íå ì³ñöå" (2). 02.55 Ä/ô "Õà-
ðàêòåð ³ õâîðîáè. Õòî êîãî?".
03.35 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
04.15 Ò/ñ "Îô³ñ". 04.30 Ôàêòè.
05.10 Ñâ³òàíîê. 06.15 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.45 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
08.00 Ç³ðêà YouTube. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
09.50, 13.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.20 Êðèì³íàëüíà
Óêðà¿íà. 14.15, 16.15 Ò/ñ "Íàä-
çâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 16.50 Ò/ñ
"Áðàòàíè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà ãîëîâà-
ìè". 22.15 Êëàí. 23.10 Õ/ô "Íå-
çíàéîìåöü" (2). 01.00 Õ/ô "Òàê-
òè÷íà ñèëà" (2). 02.30 Ä/ñ "Çëî-
÷èíè, ùî ñêîëèõíóëè Áðèòà-
í³þ". 03.15 Ò/ñ "Óñÿ ïðàâäà"

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 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 "×àñ îá³äàòè!". 14.30,
03.00 "Ó íàø ÷àñ". 15.20 "Âîíè
é ìè". 16.10, 00.35 "Íàîäèíö³ ç
óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.05, 02.05 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!". 19.00, 23.40 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Áàëàáîë". 22.15 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 22.40 "Ïðîòè íî÷³". 23.30
Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.35 "×óæ³ ïîìèëêè. Êîøìàð
íà âóëèö³ Ôåñòèâàëüí³é".
06.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.05, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.35 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Â³ò÷èìè ç³ðîê". 10.40 Õ/
ô "Ä³ä Ìîðîç ìèìîâîë³"(1).
12.05, 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 13.00, 00.25
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Õ/
ô "Ìàòè é ìà÷óõà"(1). 22.35 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà". 03.00
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.00 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.10, 13.50, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

 ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Äîðîãó íàøó äîíå÷êó, ñåñòðè÷-
êó, âíó÷êó, ñòóäåíòêó ÓÆÍó

 Êåòð³í Ïåòàõ
â³òàºìî ç 18-ð³÷÷ÿì!

Áàæàºìî òîá³, ùîá æèòòºâà
ñóºòà áóëà òîá³ ëèø â ðàä³ñòü ³
çàâæäè ÿñêðàâèì ñÿéâîì ñÿÿëà
òâîÿ çîðÿ! Â æèòò³, íàâ÷àíí³,
áàæàºì âñÿêèõ ïåðåìîã.

Òîá³, Êåòð³í, â³ñ³ìíàäöÿòü,
Â³äêðèëàñÿ â æèòòÿ âåëèê³ äâåð³.
ßê âàæêî ç äèòèíñòâîì ðîçëó÷àòèñü,
Àëå íå ïîâåðíóòè éîãî òåïåð.
Íåõàé óñå õîðîøå ç äèòèíñòâà
Òîá³ ó ñïàäîê ïåðåéäå.
Íåõàé â³ä õâèëþâàííÿ á'ºòüñÿ ñåðöå
² ï³ñí³ þíîñò³ ñï³âàº!

Ðiäíi, áëèçüêi òà äðóçi.

Ì/ô. 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
.15:40 - Äîê/ñ 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 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 - Ïðî-

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

Íîâèé Êàíàë
05.50, 06.35 Kids' Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ". 07.00
Ï³äéîì. 08.00, 10.55, 19.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 09.00, 16.00 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 15.00,
21.55 Ò/ñ "Ìîëîä³æêà". 18.00,
02.15 Ðåïîðòåð. 18.20 Àáçàö!.
22.55 Õ/ô "Äóæå ñòðàøíå ê³íî-
3" (3). 00.40 Õ/ô "Ìèñòåöòâî
ñïîêóøåííÿ". 02.20, 03.15,
04.05, 04.35 Çîíà íî÷³. 02.25
²âàí Ôðàíêî. 03.20 Âòðà÷åí³
ïðàâà. 03.35 Ìàãäåáóðçüê³ õðî-
í³êè. 03.50 Ïåðø³ êðîêè êðèì³-
íàë³ñòèêè. 04.10 ×îðíèé êîë³ð
ïîðÿòóíêó. 04.40 25-é êàäð
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12.20, 19.25 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅ-
ËÅÁÀ×ÅÍÍß. 13.40 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 14.35 Ä/ô "Àðãàíîâà
îë³ÿ - á³ëå çîëîòî Ìàðîêêî".
15.50 Ìîìåíòè æèòòÿ. 17.20 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 18.15 Óê-
ðà¿íñüêèé àêöåíò. 18.45 Ä/ô
"Óêðàäåííàÿ âåñíà". 21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.35,
04.55 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 21.50
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ìåãà-
ëîò. 22.55 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.35 Êðà¿íà on line. 00.00 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 01.45 "Íàùàä-
êè" ç Í. Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê. Ãíà-
òåíêîì. 02.45 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 03.15 Õ/ô "Êðà-
ñóí÷èê Àíòîí³î" 1ñ.. 05.05 "Íàä-
âå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê

Êàíàë «1+1»
06.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 07.00
"Õòî òàì?". 08.10, 08.35 Ì/ñ
"Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà" (1).
09.05, 10.15, 11.25, 12.50 Ò/ñ
"Ñâàòè - 6" (1). 14.05 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â - 2014". 16.05, 21.20
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë ó Ãðåö³¿".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 5".
19.30 "ÒÑÍ". 20.15 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿. Ñåìüÿ è åå áèçíåñ".
23.30, 03.25 Õ/ô "Ìîñêâà íà
Ãóäçîí³" (2). 01.45 Õ/ô "Ãð³øíè-
êè ³ ñâÿò³" (3). 05.15 "Òåëåìàãà-
çèí".

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2". 06.15 Òîê-øîó "×îðíå
äçåðêàëî". 08.00 "Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñüêîãî". 08.35 Ä/
ñ "Ðèçèêîâàíå æèòòÿ. Êàâà".
09.30 "Íîâèíè". 10.00 Õ/ô "Ïî-
çâîíè ó ìî¿ äâåð³". 13.50 Õ/ô
"Ä³àìàíòîâà ðóêà". 15.50
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Þðìàëà 2013". 17.50 Êîí-
öåðò "Âåñíà íà Çàð³÷í³é âó-
ëèö³". 20.00, 02.30 "Ïîäðîáèö³".

"Ïëþñ ëþáîâ" (1). 11.50, 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 21.00 Ò/
ñ "Êîðîëåâà ãðè" (1). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30, 04.40 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). 03.00 Ò/
ñ "Óñï³õ 2" (1). 04.25 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. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45
Ì/ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10
Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1).
10.00 ªðàëàø. 11.10, 21.00
Êðà¿íà Ó. 13.30, 22.00 6 êàäð³â.
14.50 Â³òàëüêà. 15.55 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 17.20, 20.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ" (1). 17.45 Ò/ñ "Äâà áàòü-
êà ³ äâà ñèíà" (1). 18.10, 23.00
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 19.05 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 20.25 Ò/ñ "Äâà
áàòüêà ³ äâà ñèíà" (2). 00.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.55
Ìåæäó íàìè. 01.40 Ì³íÿþ
æ³íêó 3. 02.25 Ò/ñ "Êðåì" (1).
03.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
10.55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð).
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
" Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50
- Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  ïðîãðàìà "Ìàºø
ïðàâî". 13:45 - ïðîãðàìà "Àê-
òóàëüíå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð).
14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - "×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
-  "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î".
21:30 - "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50
- Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.50, 06.35 Kids' Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ".
07.00 Ï³äéîì. 08.00, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 09.00, 16.05 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 10.55,
23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
15.00, 22.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æêà".
18.00, 02.30 Ðåïîðòåð. 18.20,
00.00 Àáçàö!. 00.55 Õ/ô "Íà-
áðèäëî ö³ëóâàòè æàá" (2).
02.35, 03.25, 04.30 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.40, 03.30,
04.00 Çîíà íî÷³. 02.45 Õòî ãî¿â
ðàíè êîçàêàì?. 02.55 Ð³äí³
ñò³íè. 03.10 Â³í âðÿòóâàâ íàñ
â³ä ÷óìè. 03.35 Âèäðÿïàòèñÿ
íà ïîïà. 03.50 Áèé, õòî öíîò-
ëèâèé. 04.05 25-é êàäð. 04.35
Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà ìàìà
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06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.35, 03.45 Íî-
âèíè. 06.40, 07.10, 08.10
Ñïîðò. 06.45, 07.15, 08.15,
09.35, 10.35, 12.15, 18.00,
00.25 Ïîãîäà. 06.50, 07.45,
08.20, 08.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20,
01.00 Êðà¿íà on line. 07.40
Åðà á³çíåñó. 09.00, 21.00,
05.35 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.55 ×àñ-
×. 10.05 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè. 10.50, 16.45 ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.10, 18.05, 18.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.30, 02.55 Ò/ñ "Ìîí-
òåÊð³ñòî" 57ñ.. 13.45, 04.35
Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 14.45
Euronews. 14.55, 05.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè.
15.30 Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ. ªâðî-
áà÷åííÿ. 19.00 Ïðî ãîëîâíå.
19.30, 21.25 Øóñòåð LIVE.
00.00 Ï³äñóìêè. 00.30 Íà ñëó-
õó. 01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóí-
äà óäà÷³. 01.25 Õ³ò-ïàðàä "Íà-
ö³îíàëüíà äâàäöÿòêà". 04.05
Ðîÿëü â êóùàõ.

   Êàíàë «1+1»
06.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30 "ÒÑÍ". 10.00
"Ø³ñòü êàäð³â". 10.50
"×èñòînews". 11.05, 12.05
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 13.05
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 2" (1). 15.35 Ò/ñ "Òàòóñ³".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10
Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1). 20.30
"Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2014". 22.25
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.25 "Â ìå-

ðåæ³ ". 00.30, 04.05 Õ/ô "Ïîä-
â³éíà ðîê³ðîâêà" (2). 02.25 Õ/ô
"Ãð³øíèêè ³ ñâÿò³" (3). 05.45 "Òå-
ëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35, 09.20 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 10.00, 12.25 Ò/ñ
"Çåìñüêèé ë³êàð. Êîõàííÿ âñó-
ïåðå÷". 13.25, 14.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.50 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 02.50 "Ïîäðî-
áèö³". 21.00 Òîê-øîó "×îðíå
äçåðêàëî". 23.00 Õ/ô "Ïîçâîíè
ó ìî¿ äâåð³". 02.30 Ä/ô "Ãåðî¿
íàâ³êè". 03.35 Ä/ô "ßê ñòàòè
çäîðîâèì ³ áàãàòèì". 04.25
Ìóëüòô³ëüìè. 04.45 "Îáåðåæ-
íî:) Ä³òè!"

 ICTV
04.00 Ò/ñ "Îô³ñ". 04.25 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 04.30 Ôàêòè.
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.20 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.45 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
08.00 Ç³ðêà YouTube. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
09.50, 13.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.35 Äèâèòèñü óñ³ì!.
14.20, 16.15 Ò/ñ "Íàäçâè÷àéíà
ñèòóàö³ÿ". 16.50 Ò/ñ "Áðàòàíè".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ò/ñ
"Ìèñëèâö³ çà ãîëîâàìè". 22.15
Õ/ô "Àäðåíàë³í" (2). 00.00 Õ/ô
"Àäðåíàë³í-2. Âèñîêà íàïðóãà"
(2). 01.35 Ä/ñ "Çëî÷èíè, ùî ñêî-
ëèõíóëè Áðèòàí³þ". 03.10 Ò/ñ
"Óñÿ ïðàâäà"

ÎÐÒ
11.50 "Ñïðàâà âàøà...". 12.25
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.00
²íø³ íîâèíè. 13.20 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.30 "Ó íàø ÷àñ". 15.20
"Âîíè é ìè". 16.10 "×åêàé íà
ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.05 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 19.00
"Ïîëå ÷óäåñ". 20.00 "×àñ".
20.30 "Íàäáàííÿ Ðåñïóáë³êè:
Ëåîí³ä Äåðáºíüîâ". 22.10
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.00 Õ/ô
"Æîâòèé êàðëèê". 00.45 Õ/ô
"Âåëèêèé êàïêàí, àáî Ñîëî äëÿ
ê³øêè ïðè ïîâíîìó ì³ñÿö³".
02.20 Õ/ô "Ìàëåíüêèé ã³ãàíò
âåëèêîãî ñåêñó". 03.40 "Äîêè
âñ³ âäîìà"

ÑÒÁ
05.20 "×óæ³ ïîìèëêè.
Ï³âì³ëüéîíà çà ñèíà". 06.05 Õ/
ô "Àòåñòàò çð³ëîñò³"(1). 07.45
Õ/ô "Äîðîãà äîäîìó"(1). 09.10,
18.55 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.40 Õ/ô "Öèãàíî÷êà ç
âèõîäîì"(1). 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 19.50, 22.35 Õ/
ô "Âèéøîâ ¿æà÷îê ³ç òóìàíó"(1).
00.45 Õ/ô "Ä³ä Ìîðîç ìèìî-
âîë³"(1). 02.10 "Õîëîñòÿê - 4".
04.40 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.00 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.50, 15.20, 17.10, 21.00 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ïëþñ ëþ-
áîâ" (1). 11.50, 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 18.00 Ò/ñ
"Ñàøêà" (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.30, 04.40 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïî-
âåðíåííÿ" (1). 03.05 Ò/ñ "Óñï³õ
2" (1). 04.30 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. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45
Ì/ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10
Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1).
10.00 ªðàëàø. 11.10, 14.50
Â³òàëüêà. 13.30, 22.15, 01.30
6 êàäð³â. 15.55 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 17.15, 19.05 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 18.10, 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 20.00 Õ/ô
"Ëþäèíà-ïàâóê 2" (1). 00.00 Õ/
ô "Ã³áðèä" (3). 02.25 Ò/ñ "Êðåì"
(1). 03.55 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 - "×ÀÑ" .
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
ïðîãðàìà "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 -

21.00 "Âåëèêèé áîêñ íà ²íòåð³
çà ó÷àñò³ Îëåêñàíäðà Óñèêà".
00.40 Õ/ô "Ñòåðâî" (2). 03.15
Ä/ô "Ìîçîê. Ïåðåçàâàíòàæåí-
íÿ". 04.05 Ìóëüòô³ëüìè

ICTV
04.35 Ò/ñ "Îô³ñ". 05.20 Ôàêòè.
06.05 Ñâ³òàíîê. 07.05 Õ/ô "Êîñ-
ì³÷íà êàòàñòðîôà". 08.45 Ç³ðêà
YouTube. 09.55 Äà÷à. 10.20 Õ/
ô "Ñò³ëüíèêîâèé". 12.20, 13.15,

20.10 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà ãîëîâà-
ìè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 22.05
Õ/ô "Áåç êîìïðîì³ñ³â" (2).
00.00 Õ/ô "Àäðåíàë³í" (2).
01.35 Õ/ô "Àäðåíàë³í-2. Âèñî-
êà íàïðóãà" (2). 03.00 Õ/ô "×àñ
æóðáè ùå íå íàñòàâ" (2).

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 "Ãåîðã³é Áóðêîâ. ²ðîí³÷-
íèé Äîí Ê³õîò". 06.00 Õ/ô "Ïðî-
åêò "Àëüôà". 07.25 "Ãðàé, ãàð-
ìîíü óëþáëåíà!". 08.00 "Ðî-
çóìíèö³ é ðîçóìíèêè". 08.40
"Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê".
09.50 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãî-
äè". 10.00 "Îëåêñ³é Ëåîíîâ.
Ïåðøèé ó â³äêðèòîìó êîñìîñ³".
11.15 "²äåàëüíèé ðåìîíò".
12.00 "Öèðê. Ç ðèçèêîì äëÿ æèò-
òÿ". 12.50 Íîâèé "ªðàëàø".
13.20 "Íàäáàííÿ Ðåñïóáë³êè".
15.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 15.15 Õ/
ô "Ìà÷óõà". 16.40 "Óãàäàé ìå-
ëîä³þ". 17.20 "Ïî÷óòòÿ ãóìîðó".
18.15 Õ/ô "Ãàðàæ". 20.00 "×àñ".
20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.00
"Ùî? Äå? Êîëè?". 23.10 Õ/ô
"Ñïîâ³äü óòðèìàíêè". 00.35 Õ/
ô "Õîêå¿ñòè". 02.10 Õ/ô "Äâîº
â øëÿõó". 03.30 "Ïîëå ÷óäåñ"

ÑÒÁ
06.20 Õ/ô "Çà ñ³ðíèêàìè"(1).
08.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.10
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
12.45 Õ/ô "Âèéøîâ ¿æà÷îê ³ç
òóìàíó"(1). 17.05 "Õàòà íà
òàòà". 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-6".Ô³íàë. 22.05
"Òàºìíèö³ Ìàñòåðøåôó. Îäíà
çà âñ³õ". 23.00 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 5. Æèòòÿ ï³ñëÿ ñïîâ³ä³".
00.35 "ß ñîðîìëþñü ñâîãî
ò³ëà". 02.10 Õ/ô "Â³é"(1). 03.25
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 02.00 Ïîä³¿. 07.10,
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00, 23.50
Õ/ô "Ñåðöå áåç çàìêà" (1).
13.00 Ò/ñ "Áàãàòòÿ íà ñí³ãó" (1).
16.45, 19.40 Ò/ñ "Ïëþñ ëþáîâ"
(1). 22.00 Õ/ô "Êîëè íå âèñòà-
÷àº ëþáîâ³" (1). 01.40 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 02.40 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïîâåðíåííÿ" (1)

Ò Å Ò
06.00 Õ/ô "Â ïîøóêàõ êàï³òà-
íà Ãðàíòà" (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/ô
"Äîí Ê³õîò ó ÷àð³âí³é êðà¿í³" (1).
11.55 Õ/ô "Ïðèíö-æàáåíÿ" (1).
13.00 Õ/ô "Çàáîðîíåíà ì³ñ³ÿ"
(1). 14.35 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
16.15 Õ/ô "Àôåðèñòè Ä³ê òà
Äæåéí ðîçâàæàþòüñÿ" (1). 17.50
Õ/ô "Ëþäèíà-ïàâóê 2" (1).
20.05 Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 22.50 Óðàëüñê³

ïåëüìåí³. 00.05 Ò/ñ "Õîäÿ÷³
ìåðö³" (3). 01.45 Õ/ô "Íåïðèñ-
òîéíà êîìåä³ÿ" (3). 03.00 Ç íî÷³
äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:05 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ô³òíåñ-ðàíîê äëÿ ïàíÿíîê".
9:30 - Ì/ô. 10:30 -  "×àñ". 10:55
-  ïðîãðàìà "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 êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Õ/ô.
18.30 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ.
21:30 - "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô . 01:20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.00 Àáçàö!. 05.40 Ì/ñ "Ìèñ-
ëèâö³ çà ïðèâèäàìè". 06.25 Ì/
ñ "Òîì ³ Äæåðð³". 07.30, 10.00
Ðåâ³çîð. 12.50 Ðåâ³çîð ïîñò-
øîó. 14.10 Õòî çâåðõó-2. 16.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.55 Ì/ô
"Õìàðíî, ìîæëèâ³ îïàäè ó âèã-
ëÿä³ ôðèêàäåëüîê". 20.40 Õ/ô
"Òâàðèíà". 22.25 Ïåäàí-Ïðèòó-
ëà øîó. 00.10 Õ/ô "Äóæå ñòðàø-
íå ê³íî-3" (3). 01.40, 02.35,
03.25, 04.25 Çîíà íî÷³. 01.45
Ïðèñòðàñò³ íàâêîëî ñèìâîë³-
êè. 02.05 Ìèòðîïîëèò Äìèòðî
Ìîãèëà. 02.40 Óêðà¿íö³ Â³ðà 1÷.
03.30 Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî-
ãî ê³íî. 04.30 Ñòàíîâëåííÿ óê-
ðà¿íñüêîãî í³ìîãî ê³íî

ÍÅÄ²Ëß, 1 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00,  07.00,  08.50,  09.00,
10.10,  13.05,  15.10,  16.55,
23.30 Ïîãîäà. 06.05 Ñâ³ò ïðà-
âîñëàâ'ÿ.  06.35 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 07.05 Ïàíÿíêà òà êóë-
³íàð. 07.30 Òîê-øîó "Äðóæè-
íà" .  09.10 Êðîê äî ç ³ðîê.
09.55,  02.40 Ñâ³ò  íàâêîëî
íàñ. 10.20, 20.00 ÃÐÎÌÀÄÑÜ-
ÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 10.55 Õ/
ô "Õëîï÷èê íà âîä³" .  13.20
Òåëåìàðàôîí "Õî÷ó áóòè" .
15.25 ßê Âàøå çäîðîâ 'ÿ?.
16.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
17.00 Áëàãîä³éíà ìèñòåöüêà
àêö³ÿ "ªäèíà êðà¿íà". 21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.  21.35
Ôîëüê-music .  22.55 Òð³éêà,
Êåíî,  Ìàêñèìà.  23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Õ/ô
"Êàðàíòèí". 01.45 Õàé çàâæ-
äè áóäå ñîíöå. 02.55 Óêðà¿-
íñüêîãî ðîäó. 03.10 Óêðà¿íñü-
êèé àêöåíò. 03.30 Õ/ô "Êðà-
ñóí÷èê Àíòîí³î"  2ñ. .  05.10
Ìèñòåöüêà àêö³ÿ "Øåâ÷åíêî
ïðî ROCK". Ïðåçåíòàö³ÿ

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Êóð'ºð" (1). 07.35
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10, 08.35
Ì/ñ "Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà" (1).
09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.10
"ÒÑÍ". 11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
5: ²íäîíåç³ÿ". 12.10 "Ìàøèí³
êàçêè . Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
13.40 "Ç³ðêîâà õðîí³êà". 14.45
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3". 16.10
"Ðîçñì³øè êîì³êà - 5". 17.10 Õ/
ô "Âèêðóòàñè" (1). 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè
4. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 00.30
"Ùî? äå? êîëè?". 01.35 Õ/ô
"Äî´â³ëü" (2). 04.50
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.00 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü ãóìîðó "Þðìàëà 2013".
06.20 "Âåëèêèé áîêñ íà ²íòåð³
çà ó÷àñò³ Îëåêñàíäðà Óñèêà".
08.00 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 09.00
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêî-
ãî. Íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà".
09.30 "Íåä³ëüí³ íîâèíè". 10.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó".
11.00 "Ñóñ³ä íà îá³ä". 12.00
Êîíöåðò "Âåñíà íà Çàð³÷í³é
âóëèö³". 14.15 Õ/ô "Íàðå÷å-
íèé". 16.10 Ò/ñ "Ïîãîâîðè ç³
ìíîþ ïðî êîõàííÿ". 20.00,
03.25 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
21.45 Ò/ñ "Êîõàííÿ, ÿê íåùàñ-
íèé âèïàäîê" (2). 01.45 Õ/ô
"Óñóïåðå÷ äîë³" (2). 04.55
Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
04.35, 03.40 Ò/ñ "Óñÿ ïðàâäà".
05.30 Ôàêòè. 06.00 Ñâ³òàíîê.
07.00 Òàêñ³. 07.35 Êîñìîíàâ-
òè. 08.35 Äà÷à. 09.00 Äèâè-

òèñü óñ³ì!. 09.55 Êëàí. 10.55,
13.15 Ò/ñ "Íàäçâè÷àéíà ñèòóà-
ö³ÿ". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 20.20 Õ/ô "Ïðè-
ñòðåëü ¿õ!" (2). 22.00 Õ/ô "Ïðî-
ôåñ³îíàë" (2). 00.05 Õ/ô "Áåç
êîìïðîì³ñ³â" (2). 01.50 Õ/ô
"Äèêà Îðõ³äåÿ" (2).

ÎÐÒ
04.30, 05.10 Õ/ô "Îëåíêà".
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
06.05 Õ/ô "Çàâòðà áóëà â³éíà".
07.35 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí".
08.00 "Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íå-
ïóòí³ íîòàòêè". 09.30 "Äîêè âñ³
âäîìà". 10.15 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 10.30 "Ôàçåíäà". 11.15 Õ/
ô "Ñòàðèå Õîòòàáè÷". 12.40
"Ðîëàí Áèêîâ. "ß âàñ, äóðí³â,
íå êèíó...". 13.30 Õ/ô "Äçâî-
íÿòü, â³äêðèéòå äâåð³". 14.45
"Òàòóñåâ³ äî÷êè". 15.45, 17.00
Êîíöåðò "Äîðîñë³ ³ ä³òè". 16.45
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.25 "Òî÷í³ñ-
³íüêî". 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
21.00 "Êëóá Âåñåëèõ ³ Êì³òëè-
âèõ". Âèùà ë³ãà. 23.10 Áîêñ. Á³é
çà çâàííÿ ÷åìï³îíà ñâ³òó. Äìèò-
ðî ×óä³íîâ - Ïàòðèê Í³ëüñåí.
00.10 Õ/ô "Ä³òè ïîíåä³ëêà".
01.40 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ
íåìàº".

ÑÒÁ
05.35 Õ/ô "Âåñåë³ ç³ðêè"(1).
07.10 Õ/ô "Àôîíÿ"(1). 09.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 09.50 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.05 Õ/ô
"Ìàòè é ìà÷óõà"(1). 15.30 "Óê-
ðà¿íà ìàº òàëàíò!-6". Ô³íàë.
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 13.
Ô³íàë". 21.05 "Îäèí çà âñ³õ".
22.20 Õ/ô "Òàì, äå æèâå êîõàí-
íÿ"(1). 00.10 Õ/ô "Ùèðî
Âàø..."(1). 01.50 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.30 Ïîä³¿. 07.10, 09.00 Ò/ñ
"Íåäîòîðêàí³" (1). 10.00 Ò/ñ
"Êîðîëåâà ãðè" (1). 16.10 Ò/ñ
"Ïëþñ ëþáîâ" (1). 19.00 Ïîä³¿
òèæíÿ. 20.45, 21.30 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 23.00 Comedy
Woman. 01.00 Comedy Club.
01.50 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ"
(1). 05.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
05.25 Õ/ô "Êîëè íå âèñòà÷àº
ëþáîâ³" (1

Ò Å Ò
06.00 Õ/ô "Â ïîøóêàõ êàï³òàíà
Ãðàíòà" (1). 07.30 Áàéäèê³âêà.
08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä"
(1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ"
(1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.35 Ì/ñ "Ô³êñè-
êè" (1). 11.05 Ì/ô "Ïðèãîäè
Îëåíêè òà ªðüîìè" (1). 12.50,
01.50 Õ/ô "²ãðàøêè" (1). 14.50
Õ/ô "Àôåðèñòè Ä³ê òà Äæåéí
ðîçâàæàþòüñÿ" (1). 16.25 Ì³é
çìîæå 2. 18.05 Êðà¿íà Ó. 20.05
Â³òàëüêà. 21.00 Ðîçñì³øè êîì-
³êà. 22.50 Óðàëüñê³ ïåëüìåí³.
00.05 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3).
03.40 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
05.25, 05.55, 02.45, 04.10 Çîíà
íî÷³. 05.30 Çà ëèòîâñüêî¿
äîáè. 05.45 Îñòàíí³ ëèöàð³.
06.00, 04.15 25-é êàäð. 06.20
Êàáðèîëåòî. 08.10, 14.20 Õòî
çâåðõó-2. 10.00 Çàêîâàí³. 16.15
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.50 Õ/ô
"Äâîº: ÿ ³ ìîÿ ò³íü". 20.40 Õ/ô
"Äóæå ïîãàíà ó÷èëêà" (2). 22.45
Õ/ô "Õëîïöÿì öå ïîäîáàºòü-
ñÿ" (2). 00.45 Õ/ô "Ìèñòåöòâî
ñïîêóøåííÿ". 02.50 Òá ïðî ÒÁ.
03.20 Øàíóéòå ìàéñòð³â çàìî-
ëîäó. 03.40 Ïîðòðåò, íàïèñà-
íèé ãëèáèíîþ.
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ОВЕН (21.03�20.04).
До нових знайомств
бажано віднестися з
обережністю. Розмі�

ряйте свої енергетичні ре�
сурси та узяті на себе зобов�
'язання, не  виключено, що ви
звалили на плечі занадто ве�
ликий обсяг роботи.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Вам буде іноді
здаватися, що все не�
можливе можливо.

На роботі поставтеся до своїх
обов'язків з більшою увагою,
не випустіть з уваги
дріб'язків.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви будете
схильні критикувати
всіх і вся, що, в  цілому,

непогано, якщо виступати
ви будете небагатослівно та
у справі.

РАК  (22.06�23.07).
Можливі дрібні до�
машні неприємності.
Від ваших талантів бу�

дуть залежати ваші перспек�
тиви та просування по кар'є�
рним сходам. Ваша това�
риськість зробить вас у
вихідні душею будь�якої ком�
панії.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Можливі нескінченні
турботи як на роботі,
так і вдома.  Ви ще на

один крок наблизитеся до
своєї мети, а ваші нові про�
екти одержать додатковий
поштовх.

ДІВА (24.08�23.09).
Будьте привітні з
тими, хто бажає ста�
ти вам друзями,  але

не допускайте їх до себе зай�
во близько. Ваші напір і енер�
гія повинні  принести гідний
результат, але це не привід
для розслаблення.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Перед тим, як
почати втілювати в
життя свої ідеї, бажа�

но проаналізувати усе ще
раз, щоб звернути увагу та
усунути недоліки.  Непотріб�
ну інформацію безжалісно
відкидайте і постарайтеся
бути зібраними.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Спокій вам
буде тільки снитися,
тому постарайтеся

зайняти зараз вичікувальну
позицію, нагромадити сили і
озброїтися мудрістю і знан�
нями.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Настав час
приходити в себе й
робити свою роботу,
адже іноді прийдеть�

ся займатися одноманітни�
ми, але необхідними справа�
ми.  По відношенню до близь�
ких людей вам необхідно по�
слабити свою вимогливість,
інакше вона може спровоку�
вати конфлікти.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Вам необхідно
бути реалістом. Са�
мий час в коректній

формі гучно оголосити про
свої достоїнства і заслуги,
адже якщо самі себе пози�
тивно не оціните, то й інші мо�
жуть не звернути на вас увагу.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Не виключені
конфлікти на роботі,
тому постарайтеся
поменше спілкувати�

ся з колегами й менше попа�
датися на очі начальству. Мо�
жуть знайти втілення в життя
ваші найтаємніші плани та
задуми. До вихідних вільного
часу у вас з'явиться більше.

РИБИ (20.02�20.03).
Усі кардинальні та по�
зитивні зміни у вашму
житті будуть залежати

від уміння належним чином
показати свої здатності.
Якщо ви не будете лінувати�
ся, удача сама почне плисти
вам прямо в руки.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 26.05.14 – 1.06.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 19
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

15 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðè;
ïîìåðëî – 17 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Îäåññèò çâîíèò  æåíå
èç Ïàðèæà:

– Öèëÿ, à øî, Áåíþ îáî-
êðàëè?

– Íåò...
– À øî æ Äæîêîíäà, êî-

òîðàÿ ó íåãî íà êóõíå âè-
ñåëà, äåëàåò â Ëóâðå?

Íàëè÷èå íåñêîëüêèõ ëþ-
áîâíèêîâ ó æåíùèíû  ðàç-
âèâàåò ëîãèêó, íàëè÷èå
íåñêîëüêèõ ëþáîâíèö ó
ìóæ÷èíû – ëîãèñòèêó.

– Êîãäà ðîäèëàñü äåìîê-
ðàòèÿ?

– Êîãäà Áîã ïîäâåë Àäà-
ìà ê Åâå è ñêàçàë:

"Âûáèðàé ñåáå æåíó".

Âìåñòî ïðåäóñìîòðåí-
íîãî ó÷åáíîé ïðîãðàììîé
ðîìàíà ×åðíûøåâñêîãî
"×òî äåëàòü?” áëîíäèíêà
Ëþñÿ óæå òðåòèé ðàç ïå-
ðå÷èòûâàåò áåñòñåëëåð
"×òî íàäåòü?"

Äâîå ïîñåòèòåëåé ïèâ-
áàðà  çàêàçûâàþò ïèâî,
îäèí ïðè ýòîì äîáàâëÿ-
åò:

– Òîëüêî  â ÷èñòîé  êðóæ-
êå.

Îôèöèàíò  ïðèíîñèò
äâå êðóæêè ïèâà è ñïðàøè-
âàåò:

– Êòî çàêàçûâàë  â ÷èñ-
òîé?

Õîðîøåãî ÷åëîâåêà íå â
ñèëàõ èñïîðòèòü íè
âëàñòü, íè äåíüãè. Ïîòî-
ìó ÷òî åñëè âû ïî-íàñòî-
ÿùåìó  õîðîøèé ÷åëîâåê,
ó âàñ  íèêîãäà íå áóäåò
íè òîãî, íè äðóãîãî.

Îòåö – äî÷åðè:
– Åñëè áû òû  ìåíÿ ñëó-

øàëàñü, òî ðîäèëàñü áû
ìàëü÷èêîì.

Ó íàñ óâåðåííîñòü  â
çàâòðàøíåì äíå îáû÷íî
âûðàæàåòñÿ  â íåöåíçóð-
íîé ôîðìå.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Весна повністю вступила у свої
права, а це значить слід вітати по�
яву неодмінного її символу – соло�
вейка. Пташка він невеличка, зате
славу має світову. У російському
місті Курську на честь цього перна�
того створено музей, а астрономи
його ім’ям назвали... астероїд («Лю�
цінія» – у перекладі «соловейко»). В
Україні цього голосистого співака
просто обожнюють, про державну
мову нашу кажуть: солов’їна. За
кількістю згадок у народній твор�
чості солов’ю можуть скласти кон�
куренцію хіба що зозуля чи голуб. А
от за мелодійністю співу пальму
першості йому віддали б усі зако�
хані світу...

ДЕЯКІ цікавинки з життя артиста.
Орнітологи нарахували на планеті аж
13 видів цього птаха. Стільки ж днів
самка солов’я висиджує пташенят. По�
при поширену думку, «серенади» ми
чуємо лише у виконанні самця. У такий
спосіб він не тільки висловлює роман�
тичні почуття до подруги.

– Соловейко співає, щоб сказати
іншим своїм родичам: «Це – моє! Сюди
вам – зась! Інакше буде бійка», – роз�
голова Західноукраїнського орніто(
логічного товариства Андрій Боко(
тей. – Як і більшість птахів, соловейко
не любить конкурентів... Ще один з мо�
тивів співу – приваблення самки на по�
чатку гніздового періоду. Самка виби�
рає собі у пару того, хто краще, голосн�
іше співає. Крім усього іншого, це є

Ãîòóéìîñÿ ñëóõàòè ñîëîâ’¿í³ ñåðåíàäè
У чужині ці опоетизовані птахи не співають

свідченням того, що самець – сильний,
здоровий.

Ми поцікавилися у науковця, чи,
бува, «не захрипає» соловейко, як зірки
шоу�бізнесу, через великий обсяг «ро�
боти».

–  Ні, він не втомлюється, «не зас�
туджується».   Цей   механізм відпра�
цьований у нього сотнями тисяч років.
А знижує цей птах свою співочу ак�
тивність на початку липня. Саме тоді
йому із самкою доводиться інтенсив�
но годувати своїх «підлітків», тож на
«концерти» немає часу...

Вчені відзначають такий цікавий
момент: під час зимівлі на чужині, в
Африці, соловейки не співають – роб�
лять це лише у місцях постійного
гніздування. І ще одне – щоб стати
«маестро», молоді птахи «ходять на
курси» до своїх батьків, наслідують
їхній спів.

Вважається, що соловейки – птахи
лякливі, обережні. Але знавці кажуть:
якщо пісню заведе «по вуха» закоха�
ний самець, то так захопиться, що не
бачитиме довкола себе нічого. До ньо�
го можна буде підійти на кілька метрів.
На відкритому просторі голос солов’я
чути і за півкілометра. Дослідники фа�
уни не раз «нарікають»: коли дово�
диться в експедиціях ночувати десь
біля річки, а в «сусіди» напроситься
соловей – безсонну ніч гарантовано!

Солов’ї водяться і у мегаполісах, по�
близу міських ставочків, струмочків,
чагарників. У Мукачеві їх чути в чагар�

никових зарослях вздовж Латориці.
Там справжній рай для втомленого сує�
тою містянина. Соловейко не тільки
співає, а ще й цокає, посвистує – ар�
тист широкого профілю.

Поцікавилися ми, чому серед дня у
місті слабо чутно, як соловей викидає
свої «колінця». В Андрія Бокотея є і на
це пояснення:

– Соловейко – птах, який має сутін�
кову активність. Співає, коли все дов�
кола стихає. До того ж серед дня соло�
вейки заклопотані: треба годувати сам�
ку, яка сидить на яйцях, а згодом – і
пташенят. Лише під вечір, «коли все
зроблено», він нарешті може відвести
душу. Співає до настання нового робо�
чого дня.

Іван ФАРІОН

Ïîãîäà
â Ìóêà÷åâî
íà âèõ³äí³

СКАНДИНАВСЬКА ДІЄТА ЗНИЖУЄ
ЦУКОР І ПІДТРИМУЄ СЕРЦЕ

Скандинавська дієта, заснована на традицій�
них для країн з холодним кліматом продуктах хар�
чування, знижує ризик розвитку діабету й серце�
во�судинних захворювань при метаболічному
синдромі. Такого висновку дійшли автори масш�
табного дослідження, яке провели вчені Лундсь�
кого університету (Швеція).

До складу скандинавської дієти входять рапсова олія,
північні ягоди (брусниця, морошка, журавлина), коре�
неплоди, боби, декілька видів капусти, горіхи, м’ясо
диких тварин і птахів, три порції риби, що водиться в
холодних водах (оселедець, тріска, лосось), на тиж�
день, каші або пластівці з цілісних злаків і нежирні
молочні продукти.

НЕ НЕРВУЙТЕ!
Якщо голова розболілася після стресу, спробуй�

те заспокоїтися за допомогою дихальної вправи:
поволі, рахуючи до чотирьох, вдихніть (стежте, щоб
під час дихання були задіяні всі м'язи живота), на
рахунок 5�8 затримайте дихання і неквапом ви�
дихніть знову на рахунок 1�4. Повторюйте, поки не
заспокояться нерви.

Датский национальный музей и местная пивоварня объединились, чтобы восста(
новить рецепт древнего пива. Остатки напитка были найдены в захоронении эпохи
бронзового века и подвергнуты анализу. Воссозданное пиво поступило в продажу в
магазин музея, в том числе онлайн.

Встатки жидкости, напоминающей составом современное пиво, удалось обнаружить еще в
1921 году в деревянном гробу рядом с окаменевшим телом 16�18�летней девушки.

Датские археологи установили, что это была жительница бронзовой эпохи (1390�1370 до
н.э.). Почти сто лет гроб и его содержимое били экспонатами музея, и лишь недавно сотруд�
ники музея решили наладить производство современного пива на основе  экспертизы остат�
ков древнего. Как показал анализ, в основе пива бронзовой эпохи был пшеничный солод, мед,
мирт и клюква. Немного адаптировав старинный вкус для вкусовых рецепторов современных
потребителей, музей начал продавать получившееся пиво по 4�7 долларов за бутылку.

ДАТЧАНЕ ВОССОЗДАЛИ 3300(ЛЕТНЕЕ ПИВО


