
ЛИПНЯ пiшов з життя митрополит Володимир –на�
стоятель Української православної Церкви Росiйського
патрiархату.

ЗАКАРПАТСЬКА облрада  видiлила по 100 тисяч гри�
вень родинам загиблих  закарпатських вiйськових.

ДВОЄ дiвчат  з iндiйського мiста Варанасi  розроби�
ли модель  джинсiв з електронним пристроєм, який
захищає вiд гвалтiвникiв – в разi потреби  передає
сигнал  до полiцiї.

IРЛАНДIЯ – найдобрiша країна у свiтi . А ще  вона
посiла  перше мiсце  за такими показниками як
процвiтання та рiвнiсть. Україна пасе заднiх – на 99�му
мiсцi.

ЦЬОГО лiта  українцi  знову не матимуть  повноцiнної
вiдпустки. Лише 3 проценти громадян України  плану�
ють вiдпочити за кордоном.

НА ХАРЧУВАННЯ  пiд час заходiв з участю
керiвництва  держави Кабмiн видiлив  635 тисяч  гри�
вень.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  соцiологiчних дослiджень  у
минулому роцi  42 % українцiв не прочитали жодної кни�
ги.

АМЕРИКАНЦI випробували "лiтаючу тарiлку"  для
польотiв на Марс.

НАЦБАНК  України випустив у обiг пам’ятнi монети,
присвяченi "Небеснiй сотнi".
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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.

Залишайтеся з нами i надалi. Адже ваша передплата —
найвагомiша частка  фiнансо�вого виживання нашої з вами га�
зети. 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 2014Eй рік

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÊÎÌÓ  ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
13.07. 2014 ð  î 12.00 â³äáóäåòüñÿ âèñòàâà

äëÿ ä³òåé “Âñ³ ìèø³ ëþáëÿòü ñèð”
(Ä.Óðáàíà).

Ó öåé æå äåíü î 17.00 –äëÿ äîðîñëèõ
âèñòàâà  ïî ï’ºñ³ Ä. Ñåë³íäæåðà

 “Íàä ïð³ðâîþ ó æèò³”.
Êâèòêè – ó êàñ³  òåàòðó. Ëàñêàâî ïðîñèìî!

400 укомплектованих аптечок
з набором ліків медики області
підготували  для відправки сол�
датам, які нині знаходяться на
Сході України на Луганщині та
Донеччині.  Кошти для пошиття
спеціальних ізотермічних валі�
зок та укомплектування  їх ліка�

ми збирали активісти  у закладах області. У переліку
ліків  дезінтоксикаційні, серцеві швидкої дії, знезара�
жуючі, дезінфекційні, кровоспинні, антисептичні, жа�
рознижуючі, знеболювальні. Загальна вартість однієї
укомплектованої медикаментами валізки 100 гривень.

ÌÅÄÈÊÈ ÎÁËÀÑÒ² Ç²ÁÐÀËÈ 400ÌÅÄÈÊÈ ÎÁËÀÑÒ² Ç²ÁÐÀËÈ 400ÌÅÄÈÊÈ ÎÁËÀÑÒ² Ç²ÁÐÀËÈ 400ÌÅÄÈÊÈ ÎÁËÀÑÒ² Ç²ÁÐÀËÈ 400ÌÅÄÈÊÈ ÎÁËÀÑÒ² Ç²ÁÐÀËÈ 400
ÀÏÒÅ×ÎÊ Ç Ë²ÊÀÌÈ ÄËß ÑÎËÄÀÒ²ÂÀÏÒÅ×ÎÊ Ç Ë²ÊÀÌÈ ÄËß ÑÎËÄÀÒ²ÂÀÏÒÅ×ÎÊ Ç Ë²ÊÀÌÈ ÄËß ÑÎËÄÀÒ²ÂÀÏÒÅ×ÎÊ Ç Ë²ÊÀÌÈ ÄËß ÑÎËÄÀÒ²ÂÀÏÒÅ×ÎÊ Ç Ë²ÊÀÌÈ ÄËß ÑÎËÄÀÒ²Â

Ùèðî ³ ñåðäå÷íî â³òàºìî
³ç Äíåì íàðîäæåííÿ
ìóäðîãî êåð³âíèêà

Ê²ËÀÐÓ
Þë³þ

Îëåêñàíäð³âíó.
Õàé íàñòóïí³ ðîêè òà ìàé-

áóòí³ äîðîãè, ÿê ³ ïðîéäåí³,
ðÿñí³þòü äîáðèìè ïàì’ÿò-
êàìè, ùî çâîäÿòüñÿ çàâäÿ-
êè Âàøîìó îðãàí³çàòîðñü-
êîìó õèñòó, íàïîëåãëèâîñò³,
ïîºäíàíèõ ³ç âåëèêîäóøí³-
ñòþ. Áàæàºìî ùîá Âàñ çàâæäè ñóïðîâîäæóâàëà óäà-
÷à, äîëÿ áóëà ïðèõèëüíîþ. Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñ-
òÿ, ðàäîñò³, ãàðíîãî íàñòðîþ, âåç³ííÿ ó âñ³õ ïî÷è-
íàííÿõ, ðîäèííîãî ùàñòÿ é äîáðîáóòó, ïðèõèëüíîñò³
ôîðòóíè òà çä³éñíåííÿ âñ³õ Âàøèõ çàäóì³â. Íåõàé
áóäí³ áóäóòü îñâ³òëåí³ ëþáîâ’þ, óâàãîþ, ùèð³ñòþ
ð³äíèõ, äðóç³â, êîëåã, à îáåðåãàìè ñòàíóòü íàéêðàù³
ñïîìèíè, ÷èñò³ ëþäñüê³ ïî÷óòòÿ.

Ëþáîâ³ Âàì ³ çëàãîäè â ðîäèí³,
Íå çíàòè ãîðÿ, ñìóòêó ³ á³äè,
Õàé ïðèáóâàº ùåäðî Âàì ùîäíèíè
²ç ñîíöÿ é â³òðó, ³ç ðîñè é âîäè.
Íåõàé ñòàðàííÿ Âàø³ ³ òðóäè
Ïîìíîæàòü óñï³õ â íàø³ì êîëåêòèâ³,
Æèâ³òü â äîáð³ ³ ðàäîñò³ çàâæäè,
Òà áóäüòå âñå äîâãå æèòòÿ ùàñëèâ³!

Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ
êîëåêòèâè ÏÏ «Àóäèò»  òà

 ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåð³â»  (³ ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”)

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
8 èþëÿ îòìåòèë ñâîå 56-ëåòèå

ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ
Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷.

Äîðîãîé íàø èìåíèííèê. Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé
äåíü ïðèéìè íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ:

Òû âûáðàë â æèçíè ïðàâèëüíûé ìàðøðóò – 
Ñìåëåå äåéñòâóé è íå îòñòóïàé! 
Ïóñêàé âî âñ¸ì òåáÿ óñïåõè æäóò, 
Âñåõ öåëåé, ÷òî íàìåòèë, äîñòèãàé! 
Ïóñòü áóäåò ïóòü òåáå îòêðûò âñåãäà 
È ïëàíàì äàí ëþáûì çåë¸íûé ñâåò! 
Âïåð¸ä! Íå ñîìíåâàéñÿ íèêîãäà! 
Áîëüøèõ ñâåðøåíèé,

ðàäîñòíûõ ïîáåä! 
Ëþáÿùèå è óâàæàþùèå òåáÿ îòåö,

æåíà, äåòè, âíóêè, äðóçüÿ è êîëëå-
ãè ïî ðàáîòå.

16 липня 2014 року
відомому закарпатському
письменнику Михайлу
Томчанію, автору славноз�
вісних „Жменяків”, випов�
нюється 100�років від дня
народження (1914�1975).

З нагоди цієї визначної
події Мукачівська міська
ЦБС підготувала Тиждень
Томчаніївських читань, які
проходитимуть у всіх бібліо�
теках міста з 14 по 19 липE
ня 2014 року.

14 липня о 15.00 год.
Літературна кав’ярня „Гортензія”
Мукачівської міської книгозбірні запрошує Вас

на Літературну сагу „Живий у слові”.
Спогадами про відомого письменника подE

іляться: донька Габріела Щока (Томчаній) та зять
Василь Щока; письменники із Закарпатської орган�
ізації Національної спілки письменників України –
Василь Густі, Мирослав Дочинець, Петро Ходанич,
Христина Керита, Надія Панчук, Сергій Федака,
Юрій Шип, Мар’яна Нейметі, літературознавець
Дмитро Федака, краєзнавець Василь Пагиря та ін.

Участь у творчій акції також візьмуть: літера�
турний бомонд нашого міста, актори, журналісти,
художники та громадські організації Мукачева.

Панорама творчості М. Томчанія буде представ�
лена на виставці�портреті „Великий майстер сло�
ва”.

Запрошуємо кожного долучитися до відзначен�
ня 100�річного ювілею видатного краянина, доля
якого була пов’язана також і з нашим містом (з
1936 до 1938 року М. І. Томчаній навчався в Му�
качівській торговельній академії).

ÒÎÌ×ÀÍ²¯ÂÑÜÊÈÉ
ÒÈÆÄÅÍÜ



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333310 ëèïíÿ 2014 ð.

27 (1029)27 (1029)27 (1029)27 (1029)27 (1029)

ñò.

Òîðã ÷åñòüþ íå îáîãàùàåò. (Ë. Âîâåíàðã).

Ñâèíüÿ: - Êîãäà êòî-òî
óìèðàåò, òî êòî-òî
ðîæäàåòñÿ. Ýòî çàêîí
æèçíè. È åñëè òîò, êòî
óìåð, ïîïàäàåò â àíãåëû,
òî îí è åñòü Àíãåë-õðà-
íèòåëü òîãî, êòî ðîäèë-
ñÿ.

Ïåòóõ: - À åñëè íå ïî-
ïàäåò â àíãåëû?

Ñâèíüÿ: - Òî òîò, êî-
òîðûé ðîäèëñÿ æèâåò
áåç Àíãåëà-õðàíèòåëÿ è
æèçíü ó íåãî íå ñëàäêàÿ.

Êîðîâà: - ß áû îòäàëà
ñâîþ æèçíü, íî ÿ íå
ìîãó, ÿ áåðåìåííàÿ. Èç-
âèíèòå ìåíÿ.

Ñâèíüÿ: - ×òî òû. Êî-
ðîâà, çà ÷òî òåáÿ èçâè-
íÿòü...

Ïåñ: - Äàâàéòå ÿ! ß
ðàäè õîçÿåâ íà âñå ãîòîâ.
Ñìåðòü òàê ñìåðòü. ß
òàê èõ ëþáëþ, ÷òî ÿ ãî-
òîâ. ß ïðîæèë òðè ãîäà,
ÿ óæå íå ùåíîê. ß îáÿ-
çàí, ÿ äàæå äîëæåí.
Êòî êðîìå ìåíÿ.

Ëîøàäü: - ß. Ìîå âðå-
ìÿ ïðèøëî. ß ñòàðàÿ.
Íèêîìó íå íóæíàÿ êëÿ-
÷à, æèâó  î÷åíü äàâíî,
äàæå íå ïîìíþ, êîãäà
ðîäèëàñü. Òîëüêî çàêðû-
âàþ ãëàçà è âèæó ëóã îã-
ðîìíûé, çåëåíûé è êëå-
âåð... öâåòîê êëåâåðà ïðÿ-
ìî ïåðåä ãëàçàìè...Çíà-
÷èò, êîãäà êëåâåð öâåë...
Ïîëüçû ñåé÷àñ îò ìåíÿ
íèêàêîé. Âñþ æèçíü òàñ-
êàëà òåëåãó, ïîÿâèëàñü
ìàøèíà è òåëåãà ñòîèò
íà äâîðå, ãíèåò ïîä äîæ-
äåì è ñíåãîì. À ÿ çäåñü...
Âñå äàæå çàáûëè, êàê
ìåíÿ çîâóò. À ó ìåíÿ èìÿ
õîðîøåå áûëî, ìëàäøèé
áðàò õîçÿèíà ïðèäóìàë,
êîòîðûé ñ âîéíû íå âåð-
íóëñÿ. Ñàì áûë ðûæèé è
ÿ ðûæàÿ áûëà. Âîò îí è
íàçâàë ìåíÿ Ñåñòðè÷êîé.
Òàê ÷òî ìíå ïîðà. Ïðî-
ùàéòå!! Äðóãè. Íå ïîìè-
íàéòå ëèõîì…

ÍÀ ÔÀÑÀÄ² ÌÓÊÀ×-
²ÂÑÜÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÓ –
ÍÎÂÀ ÀÔ²ØÀ:

Âèñòàâà «Äóæå ïðî-
ñòà ³ñòîð³ÿ» – òðàã³êî-
ìåä³ÿ íà äâ³ ä³¿ ïî ï’ºñ³
êè¿âñüêîãî äðàìàòóðãà
Ìàð³¿ Ëàäî. Ðåæèñåð-
ïîñòàíîâíèê: ëàóðåàò
îáëàñíî¿ òåàòðàëüíî¿
ïðåì³¿ ³ìåí³ áðàò³â Øå-
ðåã³¿â Âåðîí³êà Òèùóê.

Íàçâà íå îáìàíþº: ôà-
áóëà âèñòàâè ñïðàâä³ ïðî-
ñòà. Ä³ÿ â³äáóâàºòüñÿ â
íàø³ äí³. Äâîº ìîëîäèõ
ëþäåé, Äàøà ³ Àëüîøà,

Íà ìåæ³ êàçêè òà ðåàëüíîñò³ –
дуже «проста» історія з формулами щастя і біди…

ëþáëÿòü îäíå îäíîãî é
ä³çíàþòüñÿ, ùî ó íèõ ïî-
âèííà íàðîäèòèñÿ äèòèíà.
Àëå áàòüêè Äàø³ íå õî÷óòü
áà÷èòè â îñîá³ õëîïöÿ ñâî-
ãî çÿòÿ, àäæå éîãî áàòüêî
ï³ñëÿ ñìåðò³ äðóæèíè
ñòàâ îñòàíí³ì íåâäàõîþ,
ÿêèé ïðîïèâ óñå, ùî ìàâ.
Íàñïðàâä³ æ, òóò ñõîâàíî
äàâí³é âíóòð³øí³é
êîíôë³êò áàòüêà ä³â÷èíè –
ÿê íå äèâíî, àëå â³í çàçä-
ðèòü íåùàñíîìó, â³÷íî
ï’ÿíîìó ñóñ³äó, ï³äñâ³äî-
ìî ðîçóì³þ÷è, ùî òîé
äîáð³øå, êðàùå: «Íàâ³òü
Âºðà (ïîê³éíà ìàòè Àëü-
îø³) é òà îáðàëà éîãî!..»
Ä³çíàâøèñü ïðî âàã³òí³ñòü
äîíüêè, áàòüêî Äàø³ âè-
ìàãàº, ùîá âîíà ïîçáàâè-
ëàñü äèòèíè…

Çìóøåí³ õîâàòèñü
â³ä óñ³õ, é íàìàãàþ÷èñü
çíàéòè âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿,
õëîïåöü ç ä³â÷èíîþ çóñò-
ð³÷àþòüñÿ â õë³â³, äå
ñâ³äêàìè ¿õ ðîçìîâ ñòàþòü
äîìàøí³ òâàðèíè – Ê³íü,
Êîðîâà, Ñâèíÿ, Ï³âåíü,
Ïåñ. Ç ïîäèâîì ñòåæàòü
òâàðèíè çà ñâî¿ìè ãîñïî-
äàðÿìè. Äóø³ ¿õ ÷èñò³, ¿ì
íåâ³äîì³ çàçäð³ñòü, êîðè-
ñòîëþáñòâî, çðàäà. Äîâ-
ãî íàìàãàþ÷èñü çðîçóì³-
òè çì³ñò ëþäñüêèõ ñë³â é,
íàðåøò³, â³ä÷óâøè á³äó,
ÿêà ìîæå ñòàòèñÿ, òâàðè-
íè ðîáëÿòü ñïðîáó çàâà-
äèòè ¿é, íåõàé íàâ³òü,
ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ.

«Áà÷åííÿ æèòòÿ ëþ-
äåé î÷èìà òâàðèí – íå-
çâè÷àéíèé ïðèéîì, ÿêèé
äîçâîëÿº íàì ïî-íîâîìó
ïîäèâèòèñü íà íàøå
æèòòÿ, – çàçíà÷àº ðåæè-
ñåð-ïîñòàíîâíèê âèñòàâè

Âåðîí³êà Òèùóê. – Àâòîð
ï’ºñè, Ìàð³ÿ Ëàäî, ³ ñàìà
º àêòðèñîþ, òîæ ¿é âäà-
ëîñÿ ñòâîðèòè òàêèé
ñþæåò, â ÿêîìó àêòîðè
çìîæóòü ïñèõîëîã³÷íî
ðîçêðèòè îñíîâíèé ëåéò-
ìîòèâ ä³éñòâà íà ñöåí³
– óñâ³äîìëåííÿ êîæíèì
ãëÿäà÷åì òîãî, ùî çà êàç-
êîâ³ñòþ é ñåíòèìåí-
òàëüí³ñòþ ïðèõîâàíèé
ãëèáîêèé çì³ñò: ëþäè

éäóòü ïðîòè çàêîí³â ïðè-
ðîäè, ÷åðåç ãîíèòâó çà
çáàãà÷åííÿì ¿õí³ äóø³ çà-
÷åðñòâ³ëè, ñåðöÿ íàïîâ-
íåí³ íå ëþáîâ’þ, à çëî-
ðàäñòâîì òà ãîðäèíåþ. ²
ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî àêòî-
ðàì íàøîãî òåàòðó âäà-
ëîñÿ äîòîðêíóòèñü äî
Á³áëåéñüêîãî çì³ñòó ö³º¿
ï’ºñè-ïðèò÷³. Òîìó ùî
ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó âèñòàâè
íàì áîëÿ÷å â³ä óñâ³äîì-
ëåííÿ çðîáëåíèõ ïîìèëîê,
àëå ïðèñóòí³ñòü íàä³¿,
ñâ³òëî äîáðà äàþòü
ï³äòðèìêó éòè äàë³».

Öÿ ï’ºñà – ïðî ëþáîâ.
Ïðî çäàòí³ñòü âèïðîñòà-
òèñü íàä âëàñíîþ íèö³ñòþ,
ñàìîëþáñòâîì, åãî¿çìîì.
Ïðî âåëè÷ äóõó, ïðî æåð-
òîâí³ñòü. Öå ïðèò÷à, ÿêà
äàº ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè,
ÿêèì ïðîñòèì ³ ïðåêðàñ-
íèì ìîæå áóòè íàøå æèò-
òÿ, ³ ÿê ëåãêî ìè ðîáèìî
éîãî ñêëàäíèì ³ íåùàñ-
íèì. Öå ³ñòîð³ÿ, ÿêà äàðóº
ñâ³òëî ³ ðàä³ñòü â³ä÷óòòÿ,
í³áè ìè äîòîðêíóëèñü äî
³ñòèíè, äî êðèëà àíãåëà,
ÿêèé ïîðó÷ ç Âñå-
âèøí³ì… «Ñâ³ò ïåðåñòàº
äðîáèòèñü íà ñâî¿ é ÷óæ³
á³äè, â³ä÷óòòÿ ñàìîòíîñò³,
íåïîðîçóì³ííÿ. Ñâ³ò
âò³ëþº ö³ë³ñí³ñòü ³ ãàðìî-
í³þ…»

«Äóæå ïðîñòà ³ñòîð³ÿ» –
çäàºòüñÿ, öå ñþæåò ðåàëü-
íîãî æèòòÿ. Çëèòîê êîì³-
÷íîñò³ ³ òðàã³÷íîñò³, âòðà-
÷åíèõ ³ëþç³é ³ íàä³é
ëþäñüêîãî áóòòÿ. ßêùî

õî÷åòå – ôîðìóëà ùàñòÿ ³
âîäíî÷àñ ôîðìóëà íåùà-
ñòÿ… «Çà ìåíøå í³æ äå-
ñÿòü ðîê³â ñöåí³÷íîãî
³ñíóâàííÿ, – çàçíà÷àº ãî-
ëîâíèé ðåæèñåð òåàòðó
ªâãåí Òèùóê, – ï’ºñà òà
¿¿ àâòîð íå îäíîðàçîâî
óäîñòîþâàëèñÿ íàéâèùèõ
òåàòðàëüíèõ ³ ë³òåðà-
òóðíèõ íàãîðîä. «Äóæå
ïðîñòà ³ñòîð³ÿ» ñòà-
âèòüñÿ â ïîíàä 90 òåàò-
ðàõ Óêðà¿íè, êðà¿í ÑÍÄ

òà ñâ³òó. Öÿ òåìà â³÷íà.
Àäæå éäåòüñÿ ïðî æèò-
òÿ ëþäñüêå, ïðî êîõàííÿ,
ïðî áîðîòüáó çà ïë³ä öüî-
ãî êîõàííÿ. É ìåí³ äóæå
ïðèºìíî, ùî íàø³ àêòî-
ðè ïðåêðàñíî ïñèõîëîã³÷-
íî ïðàöþþòü â ö³é âèñ-
òàâ³».

Ïñèõîëîã³÷íå â³äîáðà-
æåííÿ àêòîðàìè õàðàê-
òåð³â òà òåìïåðàìåíò³â ãå-
ðî¿â ñïðàâä³ çàõîïëþº.
Òè â³ðèø, ùî ñàìå òàê ³
äóìàº ãåðîé, é õî÷à öå
òâàðèíà, àëå íàãðàíîñò³
íåìàº! É ùî ö³êàâî, ðîë³
òóò íå ä³ëÿòüñÿ íà ãîëîâí³
òà äðóãîðÿäí³ – êîæíà
ðîëü í³áè ñèìâîë³çóº òó
÷è ³íøó ÿê³ñòü ëþäñüêî¿
äóø³, º êîíöåíòðîâàíèì
âèðàçîì êîòðî¿ñü ç æèòòº-
âèõ ³ñòèí.  Çà öå âåëè÷åç-
íå ñïàñèá³ âñ³ì àðòèñòàì
òåàòðó – ³ ïåðøîãî, ³ äðó-
ãîãî ñêëàäó, ÿê³ çàä³ÿí³ ó
âèñòàâ³!  Ìè æ áóëè ïðè-
ñóòí³ íà ïðåì’ºð³ äðóãîãî
ñêëàäó àêòîð³â, òîìó õî-
÷åòüñÿ äóæå ùèðî ïîäÿ-
êóâàòè ëàóðåàòàì îáëàñíî¿
òåàòðàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ì.
áðàò³â Øåðåã³¿â: Ëþäìèë³
Ëàéêîâ³é (âèêîíóº ðîëü
Êîíÿ) òà Ðóñëàíó À³òîâó
(âèêîíóº ðîëü Ïñà); àðòè-
ñòàì âèùî¿ êàòåãîð³¿: Ë³ë³¿
Ïðèõîäüêî (âèêîíóº ðîëü
Ñâèí³), ßí³í³ Ïàóê (âèêî-
íóº ðîëü Êîðîâè Çîðüêè)
òà Â³êòîðó Áëàæ÷óêó (âè-
êîíóº ðîëü Ï³âíÿ).

Êîæåí ç àêòîð³â ãðàâ
äèâîâèæíî! Ìàáóòü, âîíè

òàê ñàìî, ÿê ãëÿäà÷³, çà-
õîïèëèñü âèñòàâîþ, ïîëþ-
áèëè ñâî¿ ðîë³. Íå ìîæíà
áóëî íå â³ðèòè ðàíèìîñò³
êîðîâè Çîðüêè, ÿêà îñü-
îñü ìàº íàðîäèòè òåëÿòêî;
íå ìîæíà áóëî áåç ñë³ç
äèâèòèñü íà Ñåñòðè÷êó –
êîíÿ, ç³ãðàíîãî òàê òàëà-
íîâèòî, ùî êîëè â³í, ëåäü
âñòîÿâøè íà íîãàõ, îïè-
íÿºòüñÿ ïåðåä çáðîºþ, ãî-
òîâèé â³ääàòè æèòòÿ çà íå-
íàðîäæåíó ëþäñüêó äèòè-

íó, òè ìèìîâîë³ çàêðè-
âàºø î÷³, à ñåðöå êàëà-
òàº… Íå çàáóäåòüñÿ í³êî-
ëè ìîíîëîã Ñâèí³: «…Ñå-
ðåä àíãåë³â ìàëî ëþäåé,
â îñíîâíîìó öå òâàðè-
íè…»

Îêðåìà ðîäçèíêà âèñòà-
âè – êîñòþìè – ðåçóëüòàò
ðîáîòè õóäîæíèêà-ïîñòà-
íîâíèêà Òåòÿíè Ãëóõîâî¿.
Ïîºäíóþ÷è åëåìåíòè êîì-
³÷íîñò³ òà ïåâí³ ðåàë³-
ñòè÷í³ àêöåíòè, âîíè ³äåé-
íî îêðåñëþþòü òà õóäîæ-
íüî äîâåðøóþòü îáðàçè,
ñòâîðåí³ òåìáðîì ãîëîñó,
ñòèëåì õîäè, ñïåöèô³÷íè-
ìè ðóõàìè òà æåñòàìè.

ßê ðîçïîâ³ëà ëàóðåàò
îáëàñíî¿ òåàòðàëüíî¿
ïðåì³¿ ³ì. áðàò³â Øåðåã³¿â,
àêòðèñà Ëþäìèëà ²âàí³â-
íà Ëàéêîâà, ÿêà ó ö³é âè-
ñòàâ³ âèõîäèòü íà ñöåíó â
îáðàç³ ìóäðîãî êîíÿ, ï³ä
÷àñ ðîáîòè íàä ðîëëþ
âîíà áàãàòî ñïîñòåð³ãàëà
çà ïîâåä³íêîþ êîíåé, çà ¿õ
ðóõàìè, çâè÷êàìè: «Ï³ñëÿ
ïåðøîãî æ ÷èòàííÿ
ï’ºñè, ÿ çðîçóì³ëà, ùî öÿ
ðîëü áóäå ùå îäí³ºþ ç
÷èñëà ìî¿õ óëþáëåíèõ ðî-
ëåé, òîìó ùî âîíà –
ñïðàâåäëèâà! Â ðåïë³êàõ
êîíÿ – âåëèêà æèòòºâà
ìóäð³ñòü ³ äîáðîòà – âñå,
ùî òàê ïîòð³áíå íàì
ñüîãîäí³. Àäæå ó íå-
ïîì³òí³é ÷àñîì, àëå áåç-
ïåðåðâí³é áîðîòüá³ çà
áëàãà, çà äîáðîáóò, ãó-
áèòüñÿ íàøà äóõîâí³ñòü.
Íàñ ïîãëèíóâ ïîáóò, é ìè

íå ïîì³òèëè, ÿê âòðàòè-
ëè çäàòí³ñòü òóðáóâà-
òèñü çà ³íøèõ, ñï³â÷óâà-
òè, øóêàòè ìîæëèâ³ñòü
äîïîìîãòè. Àëå öå í³÷èì
íå ìîæíà âèïðàâäàòè.
Ëþäèíà ïîâèííà çàëèøà-
òèñü ëþäèíîþ. Äëÿ öüî-
ãî ìè ñòâîðåí³ Ãîñïîäîì!
² öÿ ï’ºñà äîâîäèòü
³ñòèíí³ñòü ìóäðîãî âèñ-
ëîâëþâàííÿ: Â³ðà ³ Ðîçóì
íå çàïåðå÷óþòü îäíå îä-
íîãî».

ßê çàâæäè òàëàíîâèòî ³
ðåàë³ñòè÷íî ãðàþòü íà
ñöåí³ àðòèñòè Òåòÿíà Êóð-
òà òà Ïåòðî Êîâàëåíêî
(ðîë³ áàòüê³â Äàø³). Îñîá-
ëèâî æ ãîñòðîþ òà íåî-
äíîçíà÷íîþ º ðîëü ï’ÿíî-
ãî Ñóñ³äà, áàòüêà Àëüîø³.
Ìîæëèâî, ëàóðåàò îáëàñ-
íî¿ òåàòðàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ì.
áðàò³â Øåðåã³¿â Ñòàí³ñëàâ
Îâäººíêî é íå ÷åêàâ, ùî
ï³ñëÿ ïðåì’ºðè áàãàòî õòî
ç ãëÿäà÷³â ñêàæå: «Éîìó
îñîáëèâå ñïàñèá³. Çà
÷åñí³ñòü ³ ñïðàâæí³ñòü».
Ïîáà÷èòè ïîçèòèâ â îáðàç³
â³÷íî ï’ÿíîãî ÷îëîâ³êà,
ÿêèé êðàäå ãîð³ëêó, ãîð-
ëàíèòü ï³ñí³ ³ ðîçìîâëÿº ç
òâàðèíàìè – õ³áà öå íå
äèâî!? Öå ñâ³ä÷åííÿ ñîí-
öÿ, ñõîâàíîãî ï³ä òåìíèì
ïëàùåì õìàð. Öå
çäàòí³ñòü ëþäñüêîãî ñåð-
öÿ â³äì³ðÿòè ðèòì³÷íèì
ñòóêîì íå ëèøå î÷åâèäíå,
àëå é íåéìîâ³ðíå… Ìîæ-
íà íå ìàòè í³÷îãî, ³ ìàòè
âñå. Âñå – öå äàíà Áîãîì
ñâîáîäà íà çåìë³, ³ êðèëà
– íà íåá³… ² âåëèêå ñïà-
ñèá³ Âàì, Ñòàí³ñëàâå Ëå-
îí³äîâè÷ó, çà â³ääàí³ñòü
ñöåí³ ³ … çà òå, ùî äîñ³
ïàì’ÿòàºòå ñëîâà ñâî¿õ
ä³äóñÿ ç áàáóñåþ: «Òâàðè-
íè êðàù³ çà ëþäåé. Âîíè
í³êîëè íå õîâàþòüñÿ çà
ëþäñüêîþ ïîäîáîþ».

Ñâ³òëîþ ³ íåâèííîþ º
ìîëîä³ñòü Äàø³ é Àëüîø³,
âò³ëåíèõ íà ñöåí³ Âåðîí³-
êîþ Òèùóê-ìîëîäøîþ òà
Âàëåíòèíîì Òþòþííèêîì.
ßê êàæóòü ñàì³ àêòîðè,
äëÿ íèõ öå ïåðø³ ïî-
âíîö³íí³ ñåðéîçí³ ðîë³,
àäæå äî öüîãî áóëè ëèøå
åï³çîäè÷í³. Äåáþò îäíî-
çíà÷íî âäàëèé. Íà ñöåí³,
ïîðó÷ ç ìàñòèòèìè àêòî-
ðàìè, Âåðîí³êà ³ Âàëåíòèí
ïðèðîäí³ ³ ìèë³. Âëàñíå, ó
ö³é âèñòàâ³ ìîëîä³ñòü ³ íå-
äîñâ³ä÷åí³ñòü –  ¿õí³ áåç-
ïðîãðàøí³ êîçèð³, õî÷à,
äèâëÿ÷èñü íà çäàòí³ñòü
ðîçêðèòèñÿ, ç³ãðàòè íàé-
òîíø³ ïî÷óòòÿ é ïåðåæè-
âàííÿ, ìè âæå ñüîãîäí³
â³ä÷óâàºìî õîðîøó àê-
òîðñüêó øêîëó ³ ñåðéîçí³
ïåðñïåêòèâè.

Çàê³í÷åííÿ íà 4-é ñòîð.
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1.Плеша Юрій Павлович – 1954 р.н.
2.Брещайко  Еріка  Володимирівна – 1966 р.н.
3.Курак Мирон Іванович –1960 р.н.
4.Маргіта Віктор Андрійович – 1953 р.н.
5.Байтеряков Тімур Чінгізович – 1950 р.н.
6.Ялик Дьордь Дьордьович – 1940 р.н.
7.Скрябіна Раїса Сергіївна – 1939 р.н.
8.Макара Михайло Іванович – 1937 р.н.
9.Петрусь Іван Васильович – 1951 р.н.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

Раптово зупинилося серце ви@
датного художника, уродженця
Підгорян, члена Національної
Спілки художників України

Антона Олексійовича
ШЕПИ.

Шістдесят років тому,  після
закінчення Львівського художнь@
ого інституту прикладного і де@

коративного мистецтва він був направлений  вик@
ладачем Ужгородського художнього училища. З
1970 року переїхав у Київ, де зайнявся творчою
діяльністю. Він був знаючим, умілим і мудрим
організатором творчих пленерів, художніх вис@
тавок, сердечною людиною. Завжди безвідмов@
но допомагав людям. Нікого не обходив увагою.
Так і в сім'ї: до щиросердного, гостинного гос@
подаря завжди тягнулись родичі, друзі… Двері
дому Антона Олексійовича завжди були відкриті
для всіх. Вітчизняне художнє мистецтво зазна@
ло великої, непоправної втрати.

Розділяємо невтішне горе, висловлюємо щире
співчуття рідним і близьким покійного.

Магдалина ФЕНЦИК
і всі жителі Підгорян, рідні, друзі…

Ïåðåêîíàíà, ùî ïðè
ïåðø³é æå íàãîä³ ãëÿäà÷àì
çàõî÷åòüñÿ ïðèéòè íà
«Äóæå ïðîñòó ³ñòîð³þ» ó
âèêîíàíí³ ³íøîãî àê-
òîðñüêîãî ñêëàäó. Òîìó
ùî òâ³ð íàñò³ëüêè íåçâè-
÷àéíèé, áàãàòèé õóäîæ-
íüî, ³äåéíî òà åìîö³éíî,
ùî áåçïåðå÷íî êîæåí àê-
òîð, îêð³ì ñë³â ò³º¿ ÷è
³íøî¿ ðîë³, íåñå íàì ç³
ñöåíè âëàñíå ô³ëîñîôñü-
êå îñìèñëåííÿ, îñîáèñò³
åìîö³¿, ñïîãàäè, ïåðåæè-
âàííÿ, ÿê³ ï³äí³ìàþòüñÿ ç
ãëèáèíè äóø³ ï³ñëÿ ïðî-
÷èòàííÿ ï’ºñè â àáñîëþò-
íî íîâîìó ñïðèéíÿòò³ òà
îñìèñëåíí³.

«Ñüîãîäí³ ÿ ïðèñóòíÿ
íà ïðåì’ºð³ íàøîãî òå-
àòðó â ÿêîñò³ ÷ëåíà õó-
äîæíüî¿ ðàäè, – ä³ëèòü-
ñÿ âðàæåííÿìè íàðîäíà
àðòèñòêà Óêðà¿íè Ë³ä³ÿ
Âîëîäèìèð³âíà ÏÈÐÎ-
ÃÎÂÀ. – Âèñòàâó çíàþ
äóæå äîáðå, àäæå ñàìà
çàä³ÿíà â ³íøîìó ñêëàä³
àêòîð³â. Ç ðàä³ñòþ ïåðå-
êîíóþñü, ùî íàì òàêè
âäàëîñÿ ïåðåäàòè îñíîâ-
íó äóìêó ï’ºñè – ëþäÿì

ïîòð³áíî çàäóìàòèñü,
íåâæå öå ïðàâèëüíî –
ùîá òâàðèíè áóëè íàáà-
ãàòî ëþäÿí³ø³, àí³æ
ëþäè?! Ùîá âîíè ðîçóì-
³ëè ö³ííîñò³ ëþäñüêîãî
æèòòÿ çíà÷íî ãëèáøå?!
Ïðèðîäà ÷èñòà é íàïîâ-
íåíà ëþáîâ’þ, à ëþäÿì,
íà æàëü, ÷àñîì íå âèñ-
òà÷àº âíóòð³øíüî¿ ñèëè,
ùîá æèòè çà Á³áëåéñüêè-
ìè çàïîâ³äÿìè».

ßê ñêàçàâ òåàòðàëüíèé
êðèòèê: «Öå äèâîâèæíî
ñòàðîìîäíà ï’ºñà. Ñòàðî-
ìîäíà òîìó ùî â í³é ëþá-
ëÿòü, ñóìóþòü, âåñåëÿòü-
ñÿ, ãðàþòü íà ãàðìîøö³.
ßê çàâæäè. ßê âñ³. Òàê,
öå äóæå ñòàðîìîäíà ï’ºñà
é â³ä òîãî âîíà íàäòî ñó-
÷àñíà. Æîäíèõ ôîêóñ³â.
Âñå ïðîñòî. Ëþäè ³ òâàðè-
íè. Äîáðî ³ çëî. Æèòòÿ ³
ñìåðòü»…

À ìîðåì Fañebook âæå
ïëèâóòü êîìåíòàð³ ãëÿ-
äà÷³â ùîäî ïîáà÷åíîãî ³
ïî÷óòîãî:

«Ñüîãîäí³øí³ â³äâ³äè-
íè õðàìó ìèñòåöòâà ³ ïå-
ðåãëÿä òðàã³êîìåä³¿ Ìàð³¿
Ëàäî «Äóæå ïðîñòà
³ñòîð³ÿ» ò³ëüêè çì³öíè-
ëè ìî¿ ïîïåðåäí³ ïåðåêî-

íàííÿ â òîìó, ùî íåìàº
í³÷îãî ñêëàäí³øîãî çà
«äóæå ïðîñòå» ³ ùî ìè,
ìåøêàíö³ Ìóêà÷åâà,
äóæå ùàñëèâ³, ìàþ÷è
òàêèõ ÷óäîâèõ ìàéñòð³â
òåàòðàëüíî¿ ñöåíè, äëÿ
ÿêèõ íåìàº «ðÿäîâèõ» âè-

ñòàâ, äëÿ ÿêèõ êîæåí
ãëÿäà÷ º íàéö³íí³øèì. Öå
çàâæäè ïðèºìíî â³ä÷óâà-
òè, îäíàê ïðè öüîìó çàê-
ðàäàºòüñÿ äóìêà, à ÷è ìè
ò³ºþ æ «ìîíåòîþ»
â³äïëà÷óºìî ëþäÿì çà
¿õíþ ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ,
çà ¿õí³é òàëàíò òà
ùèð³ñòü ïî â³äíîøåííþ
äî íàñ. Â³äâ³äàâøè òå-
àòð, ìè ìîæåìî ïîçáó-
òèñÿ áàãàòüîõ âàä, çáà-
ãàòèòèñÿ ÷èìîñü íîâèì,

ïîçèòèâíèì. Òà äëÿ öüî-
ãî íàì ïîòð³áíî ÷àñò³-
øå áà÷èòè ñåáå â òèõ ãå-
ðîÿõ, ÿê³ äèâëÿòüñÿ íà
íàñ ç³ ñöåíè, ðîçìîâëÿ-
þòü ç íàìè ³ õî÷óòü ïî-
êàçàòè, ùî íå âñå ùå
âòðà÷åíî, âñå çàëåæèòü

â³ä íàñ, àëå é
ìè ïîâèíí³
öüîãî çàõîò³-
òè. ² «Äóæå
ïðîñòà ³ñòî-
ð³ÿ» ñèëüíî â
öüîìó ïåðåêî-
íóº. À òàê ÿê
ìîâà éäå ïðî
ñüîãîäí³øíþ
ïîä³þ, òî ìè
ìàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü áóòè
ðàçîì ç ä³éîâè-
ìè îñîáàìè íå

ò³ëüêè, äÿêóþ÷è ñòàðàí-
íÿì òà âèñîê³é ïðîôåñ-
³éíîñò³ àêòîð³â, àëå é
âäàëîìó äåáþòó Âåðîí³-
êè Òèùóê ó ÿêîñò³ ðåæè-
ñåðà-ïîñòàíîâíèêà. Òàê
ñüîãîäí³ ìè íå áà÷èëè ¿¿
íà ñöåí³, àëå âîíà áóëà
ïðèñóòíÿ ó âñüîìó ³ ìè
ò³ëüêè ìîæåìî ïîðàä³òè
çà áàãàòîãðàíí³ñòü òà-
ëàíòó ö³º¿ ÷àð³âíî¿
æ³íêè ³ î÷³êóâàòè ¿¿ ïî-
äàëüøèõ çíàõ³äîê ó öà-

ðèí³ Ìåëüïîìåíè. À ÿ
õîò³â áè íà çàâåðøåííÿ
ïîäÿêóâàòè ñâî¿é øàíî-
âàí³é êîëåç³ Ëþäìèë³ Êî-
âà÷ çà ùèðå çàïðîøåííÿ
³ òå çàäîâîëåííÿ, ÿêå ìè
ìàëè ìîæëèâ³ñòü îäåð-
æàòè ñüîãîäí³øíüîãî
âèõ³äíîãî äíÿ».

²âàí ËÅÍÄªË,
íà÷àëüíèê â³ää³ëó

âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè
Ì ó ê à ÷ ³ â ñ ü ê î ã î
ì³ñüêâèêîíêîìó

«Â³òàþ ðåæèñåðà-ïî-
ñòàíîâíèêà âèñòàâè -
Âåðîí³êó Òèùóê ç âåëè-
êèì óñï³õîì! Âèñòàâà
âàðòà íàéãó÷í³øèõ ïî-
õâàë. Äèâèòèñü ¿¿ –
ñïðàâæíº çàäîâîëåííÿ.
Îñîáëèâî òîìó, ùî âîíà
ñïðàâäæóº äóìêó íåçàïå-
ðå÷íî¿ ïåðåìîãè äóõîâ-
íîñò³ íàä ñâ³òîì áàéäó-
æîñò³. Ñüîãîäí³ ìè ñòà-
ëè áîäàé òðîõè äîáð³øè-
ìè».

Â³êòîð³ÿ ØÂÀÐÄÀÊ,
þðèñò, äåïóòàò Ìóêà-

÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

 «Íàäçâè÷àéíà âèñòà-
âà! Íàäçâè÷àéí³ âðàæåí-
íÿ! Êâ³íòåñåíö³ÿ æèò-
òºâèõ ô³ëîñîô³é ³ ïðå-

êðàñíèé ïðèêëàä òîãî,
ùî âñå ãåí³àëüíå – äóæå
ïðîñòå!.. Ç³çíàþñü, ó
ìåíå íà î÷àõ áóëè ñëüî-
çè! Öå æèòòºâà, íåâèãà-
äàíà ³ñòîð³ÿ! ¯¿ îáîâ’ÿç-
êîâî ìàþòü ïîáà÷èòè
ëþäè ð³çíèõ ïîêîë³íü, ìî-
ëîäü. Ìîºìó ñèíîâ³ çàðàç
18, ÿ îáîâ’ÿçêîâî çàïðî-
øó éîãî íà ïåðåãëÿä ö³º¿
âèñòàâè. Âåëèêå ñïàñèá³
àêòîðàì ³ ðåæèñåðó çà
öåé âèá³ð!»

Ëþäìèëà ÊÎÂÀ×,  çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà Çà-
êàðïàòñüêîãî îáëàñíîãî
äåðæàâíîãî ðîñ³éñüêîãî
äðàìàòè÷íîãî òåàòðó

«ß âðàæåíà! Âäÿ÷íà
ðåæèñåðó, Âåðîí³ö³ Òè-
ùóê, âäÿ÷íà âñ³ì àêòî-
ðàì, àëå ìîº îñîáëèâå
«äÿêóþ» êàæó ãåðîþ,
ÿêîãî ç³ãðàâ Ñòàí³ñëàâ
Îâäººíêî – íåâäàõè-ñóñ³-
äà, áàòüêà Àëüîø³, äóøà
ÿêîãî, íå äèâëÿ÷èñü í³ íà
ùî, ÷èñòà  é ëþäÿíà».

Ìàð’ÿíà ËÈÕÎÂÈÄ,
ìóçèêàíò, ïîåòåñà,

 ïåäàãîã

Îêñàíà ÃÎËÎÂ×ÓÊ
Ôîòî:

Ïåòðî ÏÀÐÎÂ²Í×ÀÊ

РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ
ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

Çàÿâà ïðî ðîçðîáêó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðè-
òîð³¿ ùîäî çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ
áóä³âåëü òà ñïîðóä ïðèäîðîæíüîãî ñåðâ³ñó, ÿê³
çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó ñåëà
Çíÿöüîâî, Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó, Çàêàðïàòñüêî¿
îáëàñò³ íà òåðèòîð³¿ âëàñíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ãðîìàäÿí Äàëåêîð³é ².²., Ïàóëè÷ ².Þ., Øïîíòàê
Ì.Ì.á³ëÿ àâòîäîðîãè ×îï-Êè¿â.

Ïëàíóºòüñÿ áóä³âíèöòâî ñòàíö³é òåõí³÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, àâòîñòîÿíîê, îáëàøòóâàííÿ òå-
ðèòîð³¿ â³äïî÷èíêó, ìîòåë³â, êåìï³íãó, ïðèäî-
ðîæíüîãî êàôå, ðåñòîðàíó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-
âåëü òà ñïîðóä.

Îçíàéîìëåííÿ ç ïðîåêòîì äåòàëüíîãî ïëàíó
ùîäî ìîæëèâîñò³ äàíîãî áóä³âíèöòâà  íà âëàñ-
íèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ ãðîìàäÿí Äàëåêîð³é ².².,
Ïàóëè÷ ².Þ., Øïîíòàê Ì.Ì. ïðîâîäèòüñÿ â
ïðèì³ùåíí³ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè çà àäðåñîþ  ñ. Çíÿ-
öüîâî, âóë.Ãîéäè, 70 ç 10,00 äî 17.00 ãîä.

Ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî ñëóõàííÿ ïî îáãî-
âîðåííþ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ùîäî
çì³íè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü
òà ñïîðóä ïðèäîðîæíüîãî ñåðâ³ñó ïëàíóºòüñÿ íà
14.00 ãîäèíó 10 ëèïíÿ 2014 ðîêó â àäì³íáóäèíêó
Çíÿö³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.

 ².ÁÐÈÆÀÊ,
Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà

ÏÐÎ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Ì²ÑÖÅÂÈÕ
ÏÎÄÀÒÊ²Â ² ÇÁÎÐ²Â

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 24 ñòàòò³ 26 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ÷àñòèíè
1 ñòàòò³ 143, ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 144 Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè, ñòàòåé 7, 8, 10, 12, 265, 267, 268, ðîçä³ëîì XII
Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ðîçãëÿíóâøè ïðîïî-
çèö³¿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ñîö-
³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî, êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òà áþä-
æåòó ùîäî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â,
ñ³ëüñüêà ðàäà ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1.Âñòàíîâèòè ç 01.01.2015 ðîêó íà òåðèòîð³¿ Ëàë-
³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè íàñòóïí³ ì³ñöåâ³ ïîäàòêè ³
çáîðè:

1.1.ªäèíèé ïîäàòîê.
1.2. Îäàòîê íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà òåðèòîð³¿ Ëàë³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿
ðàäè.

1.3. Çá³ð çà ïðîâàäæåííÿ äåÿêèõ âèä³â ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

1.4. Òóðèñòè÷íèé çá³ð.
2.Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ì³ñöåâ³ ïîäàòêè ³

çáîðè çàçíà÷åí³ â ïóíêòàõ 1.1.- 1.4. öüîãî ð³øåííÿ
(äîäàþòüñÿ).

3.Ð³øåííÿ íàáóâàº ÷èííîñò³ ç 01.01.2015 ðîêó.
4.Ñåêðåòàðþ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè çàáåçïå÷èòè îïðèëþä-

íåííÿ öüîãî ð³øåííÿ.
5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëà-

ñòè íà ñ³ëüñüêîãî ãîëîâó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ çàòè-
õàíü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî, êóëüòóðíîãî ðîçâèò-
êó òà áþäæåòó.

ª.ÃÅËÌÅÖ², ñ³ëüñüêèé ãîëîâà

ÏÎËÎÆÅÍÍß ÷èòàéòå â íàñòóïíîìó íî-
ìåð³ ãàçåòè.

Çàê³í÷åííÿ.
Ïî÷àòîê íà 3-é ñòîð.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555510 ëèïíÿ 2014 ð.

27 (1029)27 (1029)27 (1029)27 (1029)27 (1029)

ñò.

Ó âñåãî òÿæåëîãî åñòü êðûëüÿ. (Ä. Äæåáðàí).

Çà ñ³÷åíü-êâ³òåíü 2014 ðîêó ïëàòíè-
êàìè ïîäàòê³â ì³ñòà òà ðàéîíó äî Çâå-
äåíîãî áþäæåòó ñïëà÷åíî 114773,8
òèñ. ãðí. ïëàòåæ³â, ùî ñòàíîâèòü 100,5
% â³ä äîâåäåíèõ çàâäàíü.   Äåðæàâ-
íèé  áþäæåò ïîïîâíèâñÿ íà 40618 òèñ.
ãðí, à ì³ñöåâà ñêàðáíèöÿ  îòðèìàëà 
74,155 òèñ. ãðí.

Мукачівська ОДПІ звітує про надходження до бюджетів
Íàéâàãîì³øèì äæåðåëîì íàïîâíåí-

íÿ áþäæåòó çàëèøàºòüñÿ ïîäàòîê íà
äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á 54372 òèñ. ãðí.,
ùî ñòàíîâèòü  47,4 â³äñîòê³â â³ä çà-
ãàëüíî¿ ñóìè íàäõîäæåíü äî Çâåäåíî-
ãî áþäæåòó òà 73,3 â³äñîòê³â - äî áþä-
æåò³â ì³ñöåâèõ ãðîìàä. Çíà÷íó ÷àñò-
êó â ñòðóêòóð³ áþäæåòó çàéìàþòü :

ïëàòà çà çåìëþ 5040,4 òèñ. ãðí.,   ºäè-
íèé ïîäàòîê 11813,5 òèñ. ãðí., ïîäàòîê
íà ïðèáóòîê  13919,2 òèñ. ãðí.  òà ïî-
äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 22249,8 òèñ.
ãðí. 

Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîçèòèâíà äèíàì³-
êà ³ â  ðåçóëüòàòàõ ðîáîòè ç àäì³í³ñò-
ðóâàííÿ ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîî-

áîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðà-
õóâàííÿ . Òàê,  çà ñ³÷åíü-êâ³òåíü ïëàò-
íèêàìè ïåðåðàõîâàíî 156329 òèñ. ãðí.
âíåñêó, ùî ïåðåâèùóº äîâåäåí³  ïîêàç-
íèêè íà  39112 òèñ.ãðí. 

Çà ìàòåð³àëàìè Ìóêà÷³âñüêî¿
ÎÄÏ² ÃÓ Ì³íäîõîä³â

 ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³

Народився Іван Іванович в
Польщі в 1934 році в сім’ї
селянина�бідняка. В 1945
році згідно домовленості
урядів Радянського Союзу і
Польщі він та його рідня були
переселені на Донеччину,
подальше дитяче життя про�
ходило в наймах на
Львівщині, а перші трудові
кроки Іван Іванович зробив
в м.Алчевськ в шахтарській
общині – машиністом вугіль�
ного комбайну. Сумлінне
ставлення до роботи Івана
Нацика було визначено на
перших порах його діяль�
ності і, як наслідок, в 1956
році Іван Іванович як один із
кращих був направлений на
роботу гірничим майстром
шахти № 25 тресту «Вороши�
ловвугілля». Подальше жит�
тя Івана Івановича фунда�
ментувалось в Нововолинсь�
кому краї Волинської області
– гірничим майстром, зас�
тупником начальника
дільниці по видобутку вугіл�
ля.

Як і тисячі юнаків того пе�
ріоду, закінчивши вечірню
середню школу, поступив на
навчання в Київський пол�
ітехнічний інститут, а згодом
перевівся на заочне від�
ділення Дніпропетровського
гірничого інституту, який за�
кінчив в 1967 році. Вища ос�
віта, чесна праця, активна
діяльність в громадському
житті на всіх посадах, дали
свої сходи. Підтвердженням
цього служить той факт, що
в 1966 році  Івану Нацику

ПІД ГАСЛОМ РОЗУМУ,
ЧЕСТІ  І ГІДНОСТІ

10 липня  80+у сторінку життєвого твору підсумує знана Людина нашого краю,
«Почесний громадянин» м.Мукачево  НАЦИК  Іван  Іванович, який все своє

життя  живе під гаслом Розуму, Честі і Гідності

було присвоєно звання «Зас�
лужений шахтар України». На
той час це була висока дер�
жавна нагорода.

З вересня 1971 року тру�
дова діяльність Івана Івано�
вича пов’язана із Закарпат�
тям. Головний інженер
Кіровського мехкар’єру тре�
сту «Західшляхбудматеріа�
ли», директор Мукачівсько�
го кар’єроуправління, на�
чальник управління житло�
во�комунального господар�
ства Мукачівського міськви�
конкому, директор ОП готе�
лю «Зірка», директор під�
приємства «Стар». Це лише
керівні вершини трудової
біографії Нацика І.І. Автор
цих рядків вдячний Богу,
Долі, що мав нагоду співпра�
цювати з цією Людиною –
Людиною для людей, для
державності, поскільки Му�
качівське кар’єроуправління
і партійна організація пев�

ний період відносились до
міському партії, де Іван Іва�
нович був взірцевим госпо�
дарником, доброзичливим
товаришем, беручи активну
учать в розбудові нашого
міста.

Про це свідчать його ба�
гаточисленні державні наго�
роди. Але найвищою наго�
родою його трудової діяль�
ності є його людяність, ко�
легіальність, уміння вимага�
ти і пробачати винуватців
наших, як цього вимагає Бо�
жественний Отченаш.

В народі говорять, що
життя – не ті дні, які пройш�
ли, а які запам’ятовуються.
Надіємось, що Івану Іванови�
чу запам’ятались десять
років після 70�ти річчя тому,
що кожен день йому дару�
вався від Бога за його хо�
роші справи.

Ми, громадське сімей�
ство «Рада старійшин» м.Му�
качева, вітаємо Вас, Іван Іва�
нович, з цією життєвою вер�
шиною, одноразово вислов�
люємо, що 80 – не кількість
прожитих років, а сума на�
копичених вражень, корис�
но зроблених справ. Слава
Богу, Вам це вдається…

Шановний Іван Іванович!
Нехай Вас, Вашу родину

Бог і надалі оберігає від всіх
негараздів.

  В. МАРКУЛІН,
за дорученням і пова+

гою від нашого вікового
сімейства, голова «Ради
старійшин» м.Мукачева

Ó  ñàì³é ñåðåäèí³ ëèïíÿ çóñòð³-
÷àº ïîëóäåíü â³êó íàø äîðîãèé
ñèí, ëþáèé ÷îëîâ³ê, òóðáîòëèâèé
³ í³æíèé áàòüêî, ñë³ä÷èé â îñîáëè-
âî âàæêèõ ñïðàâàõ ïðîêóðàòóðè
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³

²âàí  Ìèõàéëîâè÷
ÊÀÌÏÎÂ.

Â³òàþ÷è íàøîãî çîëîòîãî þâ³ëÿ-
ðà ç ïåðøèì 50-ð³÷÷ÿì, ó æèòò³ êà-
æåìî: ª â äîòåïíèõ ôðàíöóç³â
äóæå ìóäð³ ñëîâà: «ßêáè ìîëîä³ñòü çíàëà, ÿêáè ñòàð³ñòü
ìîãëà!».  Òà áóâàº ä³ëÿíêà ïîñåðåäèí³ øëÿõó, êîëè äîñâ³ä
³ ñèëà ìîæóòü éòè ñîá³ ðàçîì. Â öþ ïîðó ïðå÷óäîâó, ÿê
äàëåêî ùå ñòàð³ñòü, ñëîâà «ùå» é «óæå» äðóæíî òàê ïî-
ºäíàëèñü. Òàê ùî  æèòè â öåé ÷àñ  ³ íå âàæêî, à ìèëî:  Âàì
³ùå âñå äîñòóïíî, Âàì âæå âñå çðîçóì³ëî. ßê æèòòÿ ïðî-
ïîíóº  ñêëàäíèõ ðåáóñ³â ðÿä – òî ðîçâ’ÿçóéòå  ñì³ëî – Âàì
óæå 50!  ßêùî þí³ñòü ïîêëè÷å, òî ñòàâàé ç íåþ â ðÿä. Òàê
ñòàâàéòå, íå á³éòåñü – Âàì ³ùå 50!» Áàæàºìî Âàì, çîëî-
òèé þâ³ëÿðå, äîâãèõ  ðîê³â æèòòÿ, çàâçÿòî¿ âäà÷³, ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî îñîáèñòîãî ùàñòÿ, óñï³õ³â òà áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ íà ïðîêóðîðñüê³é íèâ³, íîâèõ âèçíàíü íà ìíîãàÿ ³
áëàãàÿ ë³ò!    Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, äðóæèíà, äîíüêà

Àíþòà, ñèí Âàäèì, ð³äí³, äðóç³…

Завидна і щаслива доля робіт�
ниці закоханої з юних літ в обра�
ну спеціальність. Завтра талано�
витій наставниці молодих опо�
ряджувальниць Мукачівського
меблевого комбінату, кавалеру
ордена Трудового Червоного
Прапора, жінці гарній,милій,
привітній,  напрочуд працьовитій
Вірі Василівні Чорій виповниться
ювілейний День жіночої чарів�
ності, мудрості, досконалості.
Про її трудові успіхи десяток разів
писали  міськрайонна газета
«Прапор перемоги» обласна
«Закарпатська правда», фахові журнали… 17�
річною дівчиною, щойно одержавши атестат
зрілості після закінчення  Мукачівської середньої
школи № 2 імені Т.Г. Шевченка,   разом з одно�
класницями понесла вона документи в Мукачі�
вський меблевий комбінат, де два роки поспіль,
ще в школі,  опановувала, у рамках виробничого
навчання фах опоряджувальниці  художніх
меблів.

   Не хлібом єдиним, сказано,  живе людина. І
це суща правда. Правда, яку все своє свідоме
життя сповідує Віра Василівна. На Мукачівсько�
му меблевому комбінаті вона відміряла наполег�
ливо, натхненно більше сорока років трудового
шляху. Сьогодні з хвилюванням і не без гордості
оглядається ювілярка на прожите нею, її ровес�
ницями трудове життя. І має чим гордитися. Не
одному десятку експериментальних наборів
меблів для віталень, спалень, кухонь, офісних
меблів  дала путівку в життя В.В.Чорій. Їй, най�
досвідченішій,  найвмілішій опоряджувальниці
художніх меблів  довіряли найскладніші, найвід�
повідальніші завдання. Знали , не підведе… Не
раз і не два меблі, до яких бралася Віра Василі�
вна, красувалися на виставках в Ужгороді, Києві,
Москві, Ленінграді… Біля них подовгу зупиняли�
ся відвідувачі, наші й зарубіжні гості. З них почи�
нали знайомство іноземні спеціалісти, які при�
їздили на Мукачівський меблевий комбінат.

   Уже, ставши відомою на все Закарпаття,
єдина з випускниць нашого класу, яка натхнен�
ним трудом заслужила високу нагороду Батькі�
вщини, якось виступаючи перед майбутніми
червонодеревниками, учнями сьомого профте�
хучилища Віра Василівна говорила:

   –Уявляєте сірі, шерехуваті  дверці чи боко�
вини шафи. Вони поступають у наш опоряджу�

УСЛАВЛЕНА  ТРУДОМ
НАТХНЕННИМ

вальний, раніше казали поліру�
вальний цех.  Беремося до них ми
– і незабаром засяють деталі май�
бутніх меблів під нашими руками
наче дзеркала. Дивишся у відпол�
іровані твоїми руками дверцята, і
ненавмисно рука тягнеться до го�
лови, щоб поправити непокірний
локон, що вибився з�під косинки. І
така гордість вселяється в твоє
серце, що хочеться співати. Бо не
віриться, що то твоїми руками до�
сягнуте те чудо… Тому й не бажаю
іншої долі, окрім тієї, яку вибрала
собі сама…

   Правдиво й влучно, кількома словами розкри�
ла Віра Василівна велику таїну творення люди�
ною блага для інших. Бо іноді ще живе отакий
поверховий чи зверхній підхід до свого діла. Ніби
й працює людина, але дивиться на свій труд як на
щось буденне, приземлене. І ніби немає в тому її
провини, але годі сподіватися на трудові рекор�
ди. Бо відсутнє душевне горіння, немає інтересу
до роботи, яку вибрав. І цю просту й мудру істину
треба опанувати разом із професією. А коли ро�
бота людині в радість, то й трудові здобутки бу�
дуть неодмінно. І щастя відчуєш – бо відчуваєш
себе часточкою великого колективу славних тру�
дівників�меблевиків Мукачева – працьовитих,
сумлінних, щасливих…

Вітаючи нашу чарівну, порядну, щиру серцем
ювілярку, жінку�матір, бабусю кажемо: дорога
Віро Василівно! Міцного Тобі здоров’я, щастя,
гараздів, господньої прихильності аж до сторіччя.
Наша дорога шкільна подруго, велика трудівни�
це, спасибі Тобі, що до життя Ти ставишся, як до
великого Божого дару, за який кожна людина має
залишити свій слід на Землі. Зроблене Тобою –
вражає. Не в одній сім’ї новоселів,  розкладаючи
меблі відполіровані Тобою, дякували майстрині,
яка сотворила своїми руками те чудо. Нехай Твої
подальші літа будуть щедрими, безхмарними і
повняться по вінця добром, яке повертається до
Тебе сторицею, яке в молоді роки Ти щедро відда�
вала людям. Бажаємо Тобі великого щастя,
сімейної злагоди, залишайся ще на багато�ба�
гато  років для сім’ї, оточуючих добротою, поряд�
ністю, мудрістю…

   Дуже люблячі й шануючі Вас – товариші+
однокласники, випускники Мукачівської се+
редньої школи № 2 імені Т.Г.Шевченка 1961
року, рідні, друзі…

Äíÿìè çàâ³òàº ÷óäîâèé þâ³ëåé
äî ÷àð³âíî¿, ìèëî¿, ãàðíî¿, äîá-
ðî¿ ³ øàíîâàíî¿ â îñâ³ò³ æ³íêè –

ÏÎÍÃÎ
Ëþäìèëè

ªâãåí³¿âíè,
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà óïðàâ-

ë³ííÿ îñâ³òè âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè. Â³òàþ÷è çîëîòó þâ³ëÿð-

êó, äðóæí³é êîëåêòèâ êåð³âíèê³â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ì³ñòà Ìóêà÷åâà â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàº
¿é ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿ æèòòºâî¿ íàñíàãè,
òåïëà ³ çàòèøêó â îñåë³. Íåõàé ìàéáóòíº äàðóº ùå
áàãàòî ùàñëèâèõ ë³ò, ñïîâíåíèõ ðàäîñò³, äîáðà ³ íàä³¿!

Õàé Âàì çàâæäè ïîñì³õàºòüñÿ äîëÿ,
Íåñóòü ò³ëüêè ðàä³ñòü ç ñîáîþ ðîêè.
Õàé ùàñòÿ é çäîðîâ’ÿ íå çðàäÿòü í³êîëè,
Õàé çáóäóòüñÿ ìð³¿, áàæàííÿ, äóìêè!

Ç ïîâàãîþ, êîëåêòèâ êåð³âíèê³â äîøê³ëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà Ìóêà÷åâà.

До 5 років позбавлення волі
засуджено за нанесення тяжких

тілесних ушкоджень
Нагадаємо, що 26.04.2014 близько 17 год. на пере�

хресті вулиць Поштової та Степної в м. Мукачеві гр.
Ф.,  перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння на
ґрунті раптово виниклих неприязних відносин вчи�
нив сварку з потерпілим Б., під час якої наніс йому
удар лезом кухонного ножа в ділянку черевної по�
рожнини, внаслідок чого заподіяв потерпілому тяжкі
тілесні ушкодження, які є небезпечними для життя в
момент заподіяння.

В судовому засіданні обвинувачений Ф. вину виз�
нав повністю,  розкаювався у вчиненому та просив
суд відпустити на волю, однак прокурор надав неза�
перечні докази що Ф. не може виправитися без ізо�
ляції його від суспільства, оскільки схильний до вчи�
нення злочинів,  раніше неодноразово притягався
до кримінальної відповідальності  та вчинив злочин
під час іспитового строку. Враховуючи наведене, про�
курор просив призначити гр. Ф. покарання у вигляді
позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців.

Вироком Мукачівського міськрайонного суду гр. Ф.
засуджено за ч.1 ст.121 КК України до 5 р.  позбав�
лення волі, відповідно до вимог ч.1 ст. 71 КК України
частково приєднали покарання за попереднім виро�
ком Мукачівського міськрайонного суду від 16.05.2013
року за ч.3 ст. 185 КК України і остаточно призначено
покарання у вигляді 5 років 1 місяця позбавлення
волі.

 С.ФОТЧЕНКО,
прокурор прокуратури міста
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Кожен випуск спеціалістів та
магістрів — знакова подія в і�
сторії навчального закладу,
своєрідний підсумок роботи
кожного члена колективу.

Потреба у створенні Мукачі�
вського державного університе�
ту викликана специфікою регі�
ону та вимогами ринку в окре�
мих фахівцях, серед них: інже�
нерно�технічних, технологів,

Ì³é óí³âåðñèòåò, ÷àñîïèñ ÿ ÷èòàþ,
Ñòîð³íêó çà ñòîð³íêîþ ãîðòàþ.

Òå÷óòü ðîêè, à â íèõ – â³êè,
Äåñÿòèð³÷÷ÿ ïðîò³êàþòü...
Ç òâî¿õ ïåíàò³â äî äîì³âêè,
ßê ïòèö³ ç ð³äíîãî ãí³çäà,
Ëåòÿòü äî ìàò³íêè-çåìë³
Ùîð³ê âèïóñêíèêè òâî¿.
Ùîá ó êîìîð³ é íà ñòîë³

Áóâ õë³á ïàõó÷èé â³ä çåìë³,
Ùîá ³ äî õë³áà â íàñ áóëî.
Ùîá  âñå ó íàñ çìóæí³ëî,
Ùîá Óêðà¿íà áàãàò³ëà.

ÌÄÓ Â²ÒÀª ÑÂÎ¯Õ ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â
конструкторів, дизайнерів лег�
кої промисловості, фінан�
систів, бухгалтерів та ауди�
торів, маркетологів, менед�
жерів, фахівців з організації ту�
ристичного бізнесу, вчителів
початкових класів, вихователів
дітей дошкільного віку, вчителів
англійської мови та зарубіжної
літератури, практичних психо�
логів, вчителів музичного мис�
тецтва.

Такі спеціальності як «Почат�
кова освіта» та «Дошкільна ос�
віта»  здійснюють підготовку
майбутніх вчителів, вихователів
за додатковими спеціалізація�
ми, що дає можливість випуск�
никам легко входити в освітній
простір.

Відсутність фахівців – психо�
логів на різних рівнях (в апараті
місцевих органів влади, керів�
ництва соціальної роботи, осві�
ти, культури та спорту) призво�
дить до того, що суто психо�
логічні проблеми у колективі,
сім’ї вирішуються досить склад�
но. Випускники�психологи Му�
качівського державного універ�
ситету покликані науково дос�
лідити і спрогнозувати розвиток
особистості, її професійну орі�
єнтацію, забезпечити психоло�
гічний комфорт навчально�ви�
ховного, виробничого процесів,
вирішити численні проблеми
консультаційної та психолого�
корекційної допомоги населен�
ню.

Зручне географічне положен�
ня Закарпатської області, вели�
кий ринок збуту цікавлять як
вітчизняних, так і зарубіжних
інвесторів в організації бізнесу
в регіоні. Стан сучасної еконо�
мічної освіти в Закарпатті зу�
мовлений необхідністю перехо�
ду до нових засад формування
та розвитку економічних знань,
які базуються на історико�куль�
турних і духовно�моральних
традиціях населення області,
орієнтовані на поглиблений
аналіз економічних процесів,
що сприяють формуванню ос�
нов соціально�орієнтованої
економіки; формуванням су�
часних економічних поглядів у
майбутніх економістів, що спри�
ятиме розвитку гуманізації та

соціалізації суспільних про�
цесів, національній самоіденти�
фікації, спрямуванню економі�
чної діяльності та підвищення
рівня життя і добробуту закар�
патців; інтеграцією процесів
навчання і виховання як скла�
дової освіти, що створюють ду�
ховно�моральні засади для
формування сучасного світог�
ляду фахівця економічного

спрямування. Отже, зростає
потреба у фінансистах, бухгал�
терах, аудиторах, маркетоло�
гах, менеджерах.

Мукачівський державний уні�
верситет – єдиний ВНЗ в об�
ласті, який готує фахівців для
підприємств легкої промисло�
вості з пошиття одягу, взуття із
шкіри, шкіргалантерейних ви�
робів. Слід зазначити, що в За�
карпатській області існують хо�
роші передумови для розвитку
підприємств легкої промисло�
вості, в яких наявна велика
кількість високотехнологічного
обладнання, машин та апа�
ратів, що потребують кваліфі�
кованого монтажу, обслугову�
вання та модернізації, від яких
суттєво залежить продук�

тивність виробництва і якість
готової продукції. Тому дефіцит
кваліфікованих фахівців, а саме
механіків виробництва, здатних
виконувати перелічені завдан�
ня в значній мірі відчувається на
підприємствах області. Саме
таких спеціалістів готує Мукач�
івський державний університет:
інженер�технолог, інженер�кон�
структор, інженер�експерт,

інженер�дизайнер, інженер�
дослідник.

Закарпатська область є од�
нією із наймальовничіших ку�
точків держави, має надзвичай�
но сприятливі умови для роз�
витку практично всіх напрямів
туризму і рекреації. У цих умо�
вах зростає потреба у високок�
валіфікованих фахівцях, оскіль�
ки значна кількість підприємств
туристично�рекреаційного ком�
плексу краю успішно відроджу�
ють свою діяльність і збільшу�
ють обсяги надання додаткових
послуг.

Мукачівський державний уні�
верситет здійснює підготовку
фахівців за 13 напрямами ба�
зової вищої освіти (ОКР «бака�
лавр»): технологія виробів лег�

кої промисловості, фінанси і
кредит, облік і аудит, маркетинг,
менеджмент, туризм, готельно�
ресторанна справа, дошкільна
освіта, початкова освіта, музич�
не мистецтво, філологія, прак�
тична психологія, інженерна
механіка,  за 14 напрямами
ОКР «спеціаліст»,  та 12 напря�
мами «магістр».

 В університеті наявна  потуж�

на навчально�матеріальна
база, яка відповідає всім вимо�
гам III�IV рівнів акредитації, що
дає підстави його колективу з
оптимізмом дивитись у май�
бутнє.

Навчальний процес в Мукачі�
вському державному універси�
теті забезпечують 269 осіб про�
фесорсько�викладацького
складу, з них:

� 27 докторів наук та профе�
сори ;

� 94 кандидатів наук та до�
центів.

Організацію навчальної, нау�
ково�методичної, наукової та
виховної роботи в університеті
забезпечують факультети:
· технологічний;
· туризму і готельно�ресторан�
ного бізнесу;
· менеджменту та підприємниц�
тва;
· педагогічний;
· гуманітарний.

Підготовку фахівців здійсню�
ють 16 кафедр, 11 з яких  є ви�
пусковими.

Структурними підрозділами
Мукачівського державного уні�
верситету є Виноградівський
державний коледж та Мукачі�
вський гуманітарно�педагогіч�
ний коледж, які забезпечують
підготовку фахівців за освітньо�
кваліфікаційним рівнем «мо�
лодший спеціаліст».

 Сьогодні перед нашими ви�
пускниками відкриваються нові
життєві обрії, тож хай вони бу�
дуть ясними і диплом випускни�
ка МДУ залишається не просто
документом про вищу освіту,
але й надійним провідником на
професійному шляху, предме�
том гордості і знаком прина�
лежності до багатотисячної  ун�
іверситетської родини.

Наші випускники в майбутнь�
ому – це професіонали, які
здатні критично мислити, прий�
мати гідні та справедливі рішен�
ня в інтересах людини та сусп�
ільства.

Кожна людина в певний пері�
од своєї діяльності проходить
певні етапи і набуває певного
статусу. А сьогоднішній статус
випускника – особливо важли�
вий і відповідальний, хоч і швид�

коминучий. На широкій по�
дальшій дорозі наші випускни�
ки будуть мати можливість здо�
бувати інші кваліфікаційні рівні,
впевнено йти, стати хорошими
спеціалістами, і не забувати,
що  їх покликання – допомага�
ти іншим своїми знаннями та
вміннями.

Вручення дипломів – визнач�
на подія. Це остаточне підбит�

тя підсумків роботи викладачів
та студентів, урочисте опри�
люднення результатів їхньої
спільної плідної праці. Роки на�
вчання пролетіли майже непо�
мітно, і ось настав довгоочіку�
ваний день, коли випускникам
вручать заповітні дипломи, се�
ред яких і дипломи  з відзнакою.

Головне для випускника – не
зупинятися на досягнутому, бо
ж кожен фініш – це по суті старт.
Тому необхідно молодим людям
наполегливо, впевнено кроку�
вати до успіху. Нехай знання,
здобуті в МДУ, й наступні мак�
симальні зусилля, чисте сумлі�
ння, самоповага та безкомп�
ромісність стануть запорукою
Ваших майбутніх перемог і
гідного представлення рідної
альма�матер.

Майже за двадцять років існу�
вання  університет випустив
біля  восьми тисяч випускників,
які працюють в органах управл�
іння та  влади, в бізнес�струк�
турах, у вищих навчальних зак�
ладах, школах, гімназіях тощо.
Ми пишаємося нашими випус�
книками, їх успіхами та досяг�
неннями. Впевнені, що  наші ви�
пускники здатні побудувати  в
Україні  конкурентну економіку
XXI століття.

Сподіваємося, що знання, от�
римані у стінах нашого вузу,  ви
застосуєте на практиці і стане�
те ефективними спеціалістами,
здатними вирішувати актуальні
питання державного управлін�
ня.

У практичній діяльності наші
випускники завжди можуть роз�
раховувати на підтримку та до�
помогу з боку керівництва та
викладачів університету, ми го�
тові сприяти вашій науковій
діяльності, будемо раді бачити
вас у стінах  нашого універси�
тету.

Випуск спеціалістів та
магістрів   –  це свято всього ко�
лективу університету та гарний
привід висловити щирі слова
вдячності викладачам та праці�
вникам інституту за плідну,
творчу роботу з підготовки ви�
сококваліфікованих фахівців.
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Спеціальність  «Фінанси і кредит»
1. Бонь Віталій Юрійович
2. Гуз Мілена Ігорівна
3. Дюлай Олександр Сергійович
4. Лендєл Вікторія Анатоліївна
5. Мороз Іван Федорович
6. Музика Жанна Володимирівна
7. Русин Олександра Іванівна
8. Стець Діана Омелянівна
9. Тороні Марина Іванівна
10. Трощак Віта Іванівна
11. Чулей Ігор Ігорович

Спеціальність «Облік і аудит»
1. Байса Тетяна Сергіївна
2. Білак Наталія Михійлівна
3. Галай Еріка Василівна
4. Глагола Наталія Василівна
5. Гладун Вікторія Олександрівна
6. Грабар Аліна Павлівна
7. Данилович Тетяна Анатоліївна
8. Данко Юлія Юліусівна
9. Дзюзяк Василина Василівна
10. Драпієва Світлана Миколаївна
11. Зейкан Петро Іванович
12. Луцьо Кристина Сергіївна
13. Маргітич Вікторія Василівна
14. Мезеі Еніка Євгеніївна
15. Мигович Євгенія Сергіївна
16. Немеш Наталія  Іванівна
17. Ондрейка Катерина Отокарівна
18. Пензештадлер Діана Вікторівна
19. Петрище Олеся Вікторівна
20. Томінець Каріна Віталіївна
21. Томишин Роман Олександрович
22. Чубелка Лариса Василівна
23. Ференц Мирослава Йосипівна
24. Юско Альбіна Іванівна

Спеціальність «Маркетинг»
1. Атаманюк Вікторія Василівна
2. Бабич Світлана Георгіївна
3. Близнюк Володимир Вікторович
4. Мошкола Аліна Василівна
5. Паска Брігітта Володимирівна
6. Сайко Галина Михайлівна

Спеціальність «Менеджмент
організацій і адміністування»

(за видами економічної діяльності)
1. Антоні Каріна Юріївна
2. Білинець Тетяна Василівна
3. Близнюк Марина Вікторівна
4. Дерда Іван Іванович
5. Ільтьо Олександра Іванівна
6. Матьковська Тетяна Олександрівна
7. Музика Тетяна Віталіївна
8. Немеш Сергіївна Сергіївна
9. Петраш Діана Андріївна
10. Смоляк Вікторія Василівна
11. Сузіков Олександр Олександрович
12. Цібере Іван Іванович
13. Чередніченко Ганна Валеріївна

Спеціальність
«Практична психологія»

1. Батрин Олександр Ярославович
2. Йолич Світлана Миколаївна
3. Лалакулич Марина Михайлівна
4. Лендел Марина Іванівна
5. Малильо Олеся Павлівна
6. Сирова Георгіна Володимирівна
7. Мучичка Мирослава Мирославівна
8. Фаринич Оксана Юріївна
9. Федорко Марина Іванівна
10. Шанта Світлана Павлівна
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Спеціальність «Туризмознавство
(туризм і рекреація»

1. Бігорі Василь Арпадович
2. Брецко Елеонора Юріївна
3 .Буковецька Наталія Василівна
4. Городницький Віталій Володимирович
5. Капустей Марина Іванівна
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6. Кирилюк Юрій Анатолійович
7. Лендьєл Діана Михайлівна
8. Удовенко Альона Миколаївна
9. Чечур Марина Семенівна
10. Шедько Тетяна Володимирівна

Спеціальність «Початкова освіта»
1. Бабинець Світлана Іванівна
2. Біланич Марія
3. Варга Магдалина Михайлівна
4. Клімова Галина Володимирівна
5. Ледней Магдалина Василівна
6. Маркович Ірина Іванівна
7. Потокі Карло Карлович
8. Сторожко Альбіна Олексіївна
9. Чайко Каріна Яношівна
10. Чутора Діана Іванівна

Спеціальність «Дошкільна освіта»
1. Алмаші Аліна Миколаївна
2. Будул Олеся Василівна
3. Вітязь Лариса Тарасівна
4. Герц Сільвіа Вільгельмівна
5. Гренджа Надія Миколаївна
6. Деленко Валентина Богданівна
7. Козак Ярослава Василівна
8. Кухар Ірина Миколаївна
9. Мелеш Марина Василівна
10. Попович Ярослава Василівна
11. Прайс Домініка Михайлівна
12. Прокоп Ганна Василівна
13. Свирида Наталія Іванівна
14. Тарабанова Ельвіра Валеріївна
15. Тумакова Ольга Олександрівна
16. Чиж Ольга Михайлівна
17. Штець Андріана Володимирівна
18. Яворська Яна Василівна

Спеціальність «Музичне мистецтво»
1. Багрич Вікторія Романівна
2. Бібен Мар'яна Михайлівна
3. Брецко Віталій Миколайович
4. Варваринець Богдана Василівна
5. Дурунда Ірина Володимирівна
6. Зозулич Іванна Василівна
7. Ігнац Рената Юріївна
8. Керечанин Стелла Юліївна
9. Луценко Марія Ярославівна
10. Лях Марина Степанівна
11. Микульця Станіслав Вікторович
12. Самойлюк Олена Прокопівна
13. Форті Катерина Василівна
14.   Шереш Наталія Михайлівна
15.   Янєв Микола Олександрович

Спеціальність «Конструювання
та технології  швейних  виробів»

1.  Алмашій Крістіна Володимирівна
2.  Дзюбик Інна Василівна
3.  Мага Марина Сергіївна
4.  Мешина Катерина Сергіївна
5.  Твердохліб Любов Юріївна
6.  Антонюк Лариса Федорівна
7.  Ісак Цветана Олександрівна

Спеціальність «Проектування взуття
та галантерейних виробів»

1. Бідзіля Юрій Васильович
2. Млавець Світлана Іванівна
3. Надь Кароліна Анатоліївна
4. Стеблак Олена Іванівна
5. Троян Іван Миколайович
6. Весна Меланія Анатоліївна
7. Іванюшина Дар’я Ігорівна

Бажаємо всім здоров’я, щастя, наснаги та нових творJ
чих звершень, а випускникам – мудрих рішень і дій,
високих професійних досягнень, впевненості у своїх
силах та кар’єрного росту!

Нехай пісні всі милозвучні
Для Вас лунають знов і знов,
Хай будуть в серці нерозлучні
Надія, Віра, і Любов!
Хай Вам сміється доля журавлина,
Поля розлогі колосом цвітуть.
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РЕВОЛЮЦІЙНА ПОЕЗІЯ З УСТ МАЙДАНІВЦЯ

Слава Україні!
А ви хочете собі таку книжечку з моїм автографом?

Залишилось вже лиш декілька примірників.
Вартість її не вища за пачку сигарет (горілки, пива),

але чи корисне паління для людини?
Цінність поезії, в якій дух справедливості, патріотизм

та ідейна мудрість, гадаю вища шкідливих звичок!)
Якщо хочете відчути особисто те, що відчував я та інші

люди на майданах, збагатити себе досвідом тих, хто
був у епіцентрі цього всього, коли відбувалась історичні
події “Революція Гідности”, “Мирні акції протесту на
майданах” і перемога цієї боротьби народу проти дикJ
татури – ви просто мусите мати цю книжечку у себе

Слава Нації!
Кошти від реалізації по мірі надходження підуть на

військовий спецодяг для солдатів АТО!
Василь Бабіля – житель Закарпаття, студент, гроJ

мадський діяч, який бере участь у культурноосвітніх і
політичних заходах свого регіону, а також звичайний
патріот, який брав участь в революції 2013 J 2014року.

У цей важкий для України та українського народу час
в його думках від пережитого народжувались рядки
віршів, які лягали на аркуші, утворюючи, так би мовити,
революційний часопис.

В багатьох віршах яскраво висвітлені всі переживанJ
ня патріотів Майдану, рушійний дух боротьби за спраJ
ведливу долю України, прагнення і надія на краще майJ
бутнє, співпереживання за тими, що полягли в нерівноJ
му бою з окупантом.

“Небесна Сотня” – сотня героїв, що віддали жит:
тя за нашу свободу.

В тім у книзі “Зоряний шлях” є поезія не тільки темаJ
тики майдану, там ви зустрінете і вірші про природу
рідного краю, афористичне відображення ключових
проблем менталітету у образах тварин. Також у книзі ви
зустрінете вірші про інтимне, про красу жінок, про дуJ
шевні пориви автора.

Вічна пам’ять Героям України!

Лягли в бою брати,
сини і дочки України,
в полон землі пішли.
Заснули. Україну зберегли.
Героїв наших пам’ятаймо:
хто визволив країну – знаймо!
Життя загиблих не вернемо,
в країні вільній вже живемо.

До вибраного «Зоряний шлях» увійшли різножанрові
ліричні поезії, написані останнім часом.

Для всіх тих, хто бажає ознайомитись з віршами авJ
тора, для тих хто бажає мати в себе таку книгу є можJ
ливість придбати її за доступною ціною.

Також автор радий всім тим хто бажає поширювати
патріотичну літературу серед народу.

Автор щиро вдячний за консультації і допомогу в реJ
дагуванні філологу Димінській Вероніці, Лукомській
Надії та письменниці Гармасій Ірині.

Тел. +380997378277
EJmail: vasiliy.volya@gmail.com

© Василь Бабіля, 2014.

Ïåðñîíàëüíà âèñòàâêà
 Àíäð³àííè òà Àíäð³ÿ Àíòîí³ºâèõ
15 липня 2014 року о 16 годині в Мукачівській кар:

тинній галереї відбудеться відкриття персональної
виставки сім’ї Антонієвих – Андріанни та Андрія.

Антонієва Андріанна Несторівна народилася 26
квітня 1974 року у місті Мукачеві.

Закінчила Мукачівське педагогічне училище в 1992
році. В 2000 році закінчила Українську Академію друJ
карства, графічний відділ.

З 1993 року працює в Дитячій художній школі ім. МунJ
качі. З 2009 по 2012 – працювала  в  Художньому інстиJ
туті на кафедрі дизайну.

Брала участь в міських обласних, міжнародних (м. БуJ
дапешт) художніх виставках, а також обласних  та міжнаJ
родних пленерах  (Польща, Угорщина).

Ілюструє художню літературу.
Створює роботи в  техніках: графіка (офорт, лінограJ

вюра, інші графічні засоби), пастель, олія.
Антонієв Андрій Васильович народився 27 липня

1974 року у місті Ужгород.
В 2000 році закінчив Українську Академію друкарства,

графічний відділ.
З 2003 року працює в Дитячій художній школі ім. МунJ

качі. В 2007 році почав працювати в Художньому інстиJ
туті на кафедрі дизайну.

Брав участь в міських обласних, міжнародних (м. БуJ
дапешт) художніх виставках, а також обласних та міжнаJ
родних пленерах (Польща, Угорщина).

В 2002 році мав персональну виставку  у  м. Мукачеві.
Створює роботи в техніках: графіка, олія, акрил,

вітраж.

Òëÿ åñò òðàâó, ðæà – æåëåçî, à ëîæü – äóøó. (À. ×åõîâ).Òëÿ åñò òðàâó, ðæà – æåëåçî, à ëîæü – äóøó. (À. ×åõîâ).Òëÿ åñò òðàâó, ðæà – æåëåçî, à ëîæü – äóøó. (À. ×åõîâ).Òëÿ åñò òðàâó, ðæà – æåëåçî, à ëîæü – äóøó. (À. ×åõîâ).Òëÿ åñò òðàâó, ðæà – æåëåçî, à ëîæü – äóøó. (À. ×åõîâ).



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

27 (1029)27 (1029)27 (1029)27 (1029)27 (1029)

ñò.

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.

Тел.: 050 432 14 41; 050 372 3096

WWW.OLCOM.BIZ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачене Свідоцтво про право власності на неру�
хоме майно Серія АА № 632331, видане Мукачівським
УМГ 15.04.2004 р. Мукачівському прикордонному загону,
вважати недійсним.

ФГ «Крістол»
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря. Зауваження та пропо�
зиції громадських організацій, а також окремих грома�
дян приймаються Мукачівською райдержадміністра�
цією впродовж 30 календарних днів з дня опублікування.

Сервіс�центр FREZER
(Мукачево)  пропонує:

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

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

APECS, MUL6T6LOCK
6 ЛАКОФАРБИ Farbex, Pinotex, Sadolin, Synteko,

AkzoNobel та КЛЕЄВІ системи Casco, KIILTO
6  системи БЕЗПЕКИ, ВІДЕОНАГЛЯДУ та КОНТРОЛЮ ДО6

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

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

(03131) 2625677, (095) 033680645, (096) 333683663
e6mail: info@frezer.in.ua www.frezer.in.ua



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

27 (1029)27 (1029)27 (1029)27 (1029)27 (1029)
 10 10 10 10 10 10 ëèïíÿ  2014 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Íà êàæäîé ìå÷òå ÷åîâåêà ñòîèò äåíåæíûé çíàê. (Ã. Ìàòþøîâ).Íà êàæäîé ìå÷òå ÷åîâåêà ñòîèò äåíåæíûé çíàê. (Ã. Ìàòþøîâ).Íà êàæäîé ìå÷òå ÷åîâåêà ñòîèò äåíåæíûé çíàê. (Ã. Ìàòþøîâ).Íà êàæäîé ìå÷òå ÷åîâåêà ñòîèò äåíåæíûé çíàê. (Ã. Ìàòþøîâ).Íà êàæäîé ìå÷òå ÷åîâåêà ñòîèò äåíåæíûé çíàê. (Ã. Ìàòþøîâ).

Ò/ñ "Âåðîí³êà: âòðà÷åíå ùàñ-
òÿ". 21.15, 22.25 Ò/ñ "Ñïðàâà
÷åñò³" (2). 00.00, 03.45 Õ/ô
"Ãîëäô³íãåð". 05.30 "Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé". 05.35 "Òåëåìà-
ãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20, 20.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø". 11.15,
12.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40,
14.20, 04.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðà-
äÿíñüêîãî ðîçøóêó". 14.50 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 18.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00, 04.50
"Ïîäðîáèö³". 22.35 Ò/ñ "Ñèíä-
ðîì Äðàêîíó" (2). 01.45 Ìóëüò-
ô³ëüìè. 03.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè
áàíäèòñüêî¿ Îäåñè"

 ICTV
04.15, 03.50 Ò/ñ "Ç òîáîþ ìåí³
êðàùå". 04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 05.00 Ôàêòè. 05.40
Ñâ³òàíîê. 06.40 Ò/ñ "Òàêñ³".
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.35,
08.00, 12.25, 13.15 Ò/ñ "Ñà-
ìîòí³é âîâê". 07.45, 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.30 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.45, 16.15 Ò/ñ
"Áàëàäà ïðî áîìáåðà". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ "²ðæà".
22.10 Õ/ô "Ñêàæåíèé Ìàêñ-2.
Âî¿í äîðîãè" (2). 00.05 Ò/ñ "Ðå-
âîëþö³ÿ". 01.00 Õ/ô "Ñêàæå-
íèé Ìàêñ" (2). 02.30 Ò/ñ "Ïî-
ãîíÿ"

ÎÐÒ
04.00 Ïðîô³ëàêòèêà!!!. 11.00,
14.00, 02.00 Íîâèíè. 11.20,
20.30 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ" 16+. 13.05,
14.15 Ò/ñ "ßñì³í" 16+. 14.55
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 15.20,
22.15 Ò/ñ "Êðàñóíÿ" 12+. 16.10,
01.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" 16+.
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05
"Ñåðã³é Ðàäîíåæñüêèé. Çàñòóï-
íèê Ðóñ³" 12+. 19.00, 00.05 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü" 16+. 20.00 "×àñ".
23.10 "Âàñèëü Ë³âàíîâ. "Â æèòò³
ÿ íå Øåðëîê Õîëìñ". 02.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 16+. 03.00
"Ìîäíèé âèðîê"

ÑÒÁ
05.15 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Ñïðàâ-
æíÿ ³ñòîð³ÿ ãðàôà Äðàêóëè".
06.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
07.45, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.10 Õ/ô "Çàêî-
õàíèé äî áåçòÿìè"(1). 11.10,
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 12.05, 00.15 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 3". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/ñ "Ñà-
ìàðà"(1). 22.35 "Õàòà íà òàòà".
03.35 Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).

07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"×îòèðè ïîðè ë³òà" (1). 12.00,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè" (1).
21.00, 23.30, 04.00 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ" (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 01.30
Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (1).
03.45 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
13.50, 23.40 Îäíà çà âñ³õ. 14.50
Â³òàëüêà. 15.40 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 17.10, 22.05 17+. 17.40,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.05,
20.35, 23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 19.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
21.00 Êðà¿íà Ó. 22.40 6 êàäð³â.
00.35 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
01.50 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 02.40
Ðàé, ãóäáàé. 03.25 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 04.10 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -

Êàáì³íó Óêðà¿íè. 15.40 Ä/ô
"Íàøà ïîâñÿêäåííà îòðóòà".
18.10 Euronews. 19.00, 02.20
Ïðî ãîëîâíå. 20.00 Ä/ô "Ñ³ëë³,
àðõ³ïåëàã íàðöèñ³â". 21.45 Ä/
ô "Ðîíäî äëÿ ëèöàðÿ. Â³êòîð
Ãðåñü". 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 00.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 00.25 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
02.05 Ä/ô "Âàðøàâà, â÷îðà ³
ñüîãîäí³". 03.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊ-
ð³ñòî" 73ñ (1). 03.55 Ò/ñ "Ðîê-
ñîëàíà" 2ñ. (1). 05.00 ßê öå?

Êàíàë «1+1»
06.15 Ìóëüòô³ëüì. 06.40 Õ/ô
"Ïî ñ³ðíèêè". 08.40 "Îñîáèñ-
òèé ðàõóíîê". 08.45, 19.30,
23.40 "ÒÑÍ". 09.30 Ì/ô "Ìàøà
³ âåäì³äü". 10.05, 10.40 Ì/ô
"Àëëàä³í". 11.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 11.15 "²ëþç³ÿ áåçïåêè.
Êîñìåòèêà". 12.20, 13.20
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2".
14.15, 02.05 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ôàòìàãþëü". 20.15 Ò/ñ "Âåðî-
í³êà: âòðà÷åíå ùàñòÿ". 21.15,
22.25 Ò/ñ "Ñïðàâà ÷åñò³" (2).
00.00 Õ/ô "Ç Ðîñ³¿ ç ëþáîâ'þ"
(2). 03.50 Õ/ô "×àñ" (2). 05.35
"Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 05.40
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20, 20.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø". 11.15,
12.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40,
14.20, 04.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðà-
äÿíñüêîãî ðîçøóêó". 14.50 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 18.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00, 04.50
"Ïîäðîáèö³". 22.35 Ò/ñ "Ñèíä-
ðîì Äðàêîíó" (2). 01.45 Ìóëü-
òô³ëüìè. 03.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè
áàíäèòñüêî¿ Îäåñè"

 ICTV
04.20 Ôàêòè. 04.55 Ñâ³òàíîê.
05.55, 08.15 Ñâîáîäà ñëîâà.
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10, 16.40 Ò/ñ "Óáèâ÷à
ñèëà". 12.25, 13.15 Ò/ñ "Ñà-
ìîòí³é âîâê". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.50, 16.15 Ò/ñ "Áà-
ëàäà ïðî áîìáåðà". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ "²ðæà".
22.10 Õ/ô "Ñêàæåíèé Ìàêñ" (2).
00.05 Ò/ñ "Ðåâîëþö³ÿ". 00.55 Õ/
ô "Âèêóï" (2). 02.50 Ò/ñ "Ïîãî-
íÿ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05, 08.15 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.40, 14.55 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.20, 20.30 Ò/ñ "Ñòà-
íèöÿ" 16+. 13.05, 14.15 Ò/ñ
"ßñì³í" 16+. 15.20, 22.15 Ò/ñ
"Êðàñóíÿ" 12+. 16.10 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 16+. 19.00, 00.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü" 16+. 20.00
"×àñ". 23.10 "Ãåîðã³é Áóðêîâ.
²ðîí³÷íèé Äîí Ê³õîò"

ÑÒÁ
05.20 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Ôà-
òàëüíå êîõàííÿ Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî". 06.05, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 07.55, 18.30
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.30 Õ/ô "Æ³íî÷à ³íòó¿ö³ÿ"(1).
11.45, 20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 12.40, 00.30
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/
ñ "Ñàìàðà"(1). 22.35 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 03.25
Í³÷íèé åô³ð

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"×îòèðè ïîðè ë³òà" (1). 12.00,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè" (1).
21.00, 23.30 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1).
23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 01.30 Ò/ñ "Ìåí-
òîâñüê³ â³éíè 7" (1). 03.45 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 04.20 Õ/ô
"Øàêàë" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:

æèòòÿ. Îáåðåæíî - ðåâíîù³!".
10.00, 00.30 Õ/ô "Áóäüòå ìî¿ì
÷îëîâ³êîì..."(1). 11.45 Õ/ô
"Ìàìà íàïðîêàò"(1). 13.35,
20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 14.20 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà"(1).
22.35 "Âàã³òíà ó 16". 23.30
"Äîíüêè-ìàòåð³". 02.05 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.40 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 07.00,
09.00, 15.00, 19.00, 03.15 Ïîä³¿.
07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.15,
14.00, 15.20, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00 Õ/ô "Ëþáîâ ç ïðî-
á³ðêè" (1). 12.10, 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 13.05 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (1). 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè"
(1). 21.00, 04.00 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1).
23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Õ/ô "Øà-
êàë" (1). 01.50 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 7" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
13.50, 23.40 Îäíà çà âñ³õ. 14.50
Â³òàëüêà. 15.40 Äàéîø ìîëîäü-
îæ!. 17.10, 22.05 17+. 17.40,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.05,
20.35, 23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 19.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
21.00 Êðà¿íà Ó. 22.40 6 êàäð³â.
00.35 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
01.00 Ïðîô³ëàêòèêà

 «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 - "×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 êàëåí-
äàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô.
18.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿ-
ãàº". 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19.25 -  "Ñïîðò ×àñ". 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà . 20.00 - Õ/ô. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55 - " Ñïîðò
×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.30, 06.15 Kids Time. 05.35,
06.20 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
06.40, 19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
07.05 Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî".
08.05 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ". 09.45
Õ/ô "Äóáëåðè" (2). 12.05 Õ/ô
"Ð³÷÷³ - áàãàò³é" (2). 14.00 Õ/ô
"Êàçêè íà í³÷" (2). 15.55 Õ/ô
"Êó÷åðèê Ñüþ". 18.00, 02.50
Ðåïîðòåð. 18.05 Ò/ñ "Äî
ñìåðò³ êðàñèâà". 22.00 Ò/ñ
"Ìîëîä³æêà". 23.00 Ò/ñ "Âèæè-
òè ï³ñëÿ" (2). 00.00 Ò/ñ "Êîðîò-
êèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ" (3).
01.05 Õ/ô "Ì³ñòè÷íà ï³öà".
02.55 Ò/ñ "Êðîê çà êðîêîì".
03.40, 04.35, 05.15 Çîíà íî÷³.
03.45 Äå òè, Óêðà¿íî?. 04.40
Äðàé Õìàðà îñòàíí³ ñòîð³íêè.
05.05 Æàð-ïòèöÿ

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 15 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Øóñòåð LIVE. 06.50,
07.15, 08.15, 08.30, 23.20
Ñïîðò. 06.55, 07.20, 08.20,
12.00, 14.15, 18.55, 19.55,
21.40, 22.40, 23.25 Ïîãîäà.
07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Íî-
âèíè. 07.25 Åðà áóä³âíèöòâà.
07.30 Åðà á³çíåñó. 07.35, 23.30
Íà ñëóõó. 08.25 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00, 21.00, 05.25 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.30, 19.50 Ç ïåðøèõ âóñò.
10.00 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿ-
íàìè. 10.35, 17.40 "Õî÷ó ñï³âà-
òè". Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð íà
ÄÏÊª-2014. 10.45 Ò/ñ "ÌîíòåÊ-
ð³ñòî" 73ñ. (1). 12.05 Ä/ô "Ãå-
ðîé íå íàøîãî ÷àñó. Þð³é Ìà-
æóãà". 13.15, 18.00 ×àñ-×. 13.30
Ì/ñ "Ñàíäîêàí" 2ñ.. 14.30 Ä/ô
"Êè¿âñüêà ñòàðîâèíà. Ñâ³ò ìèñ-
òåöòâà. Ìîäåëü ñâ³òó áðàò³â
Òîá³ëåâè÷³â". 15.25 Áðèô³íã

Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
13.50, 23.40 Îäíà çà âñ³õ. 14.50
Â³òàëüêà. 15.40 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 17.10, 22.05 17+. 17.40,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.05,
20.35, 23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 19.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
21.00 Êðà¿íà Ó. 22.40 6 êàäð³â.
00.35 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
01.50 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 02.40
Ðàé, ãóäáàé. 03.25 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 04.10 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" .
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 - "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î".
21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/
ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.25, 06.15 Kids Time. 05.30,
06.20 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
06.35, 08.05, 19.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 07.00, 18.00, 03.05 Ðå-
ïîðòåð. 07.05 Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå
ãí³çäî". 09.05, 16.05 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 11.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.00, 22.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æêà". 18.05 Ò/ñ "Äî
ñìåðò³ êðàñèâà". 23.00 Ò/ñ "Âè-
æèòè ï³ñëÿ" (2). 00.00 Ò/ñ "Êî-
ðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ"
(3). 01.05 Õ/ô "4 âåñ³ëëÿ òà îäèí
ïîõîðîí" (2). 03.10 Ò/ñ "Êðîê
çà êðîêîì". 03.55, 04.55, 05.15
Çîíà íî÷³. 04.00 Òá ïðî ÒÁ.
04.30 Ïòàõè ãí³çäà Ìàð³¿. 05.00
×îðíèé êîë³ð ïîðÿòóíêó

ÑÅÐÅÄÀ, 16 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Øóñòåð LIVE. 06.45,
07.15, 08.15, 23.20 Ñïîðò.
06.55, 07.25, 08.25, 12.00,
14.15, 18.55, 19.55, 21.40,
23.25 Ïîãîäà. 07.00, 08.00,
13.00, 18.30 Íîâèíè. 07.30 Åðà
á³çíåñó. 07.35, 23.30 Íà ñëóõó.
08.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00,
21.00, 05.25 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.30, 19.50 Ç ïåðøèõ âóñò.
10.00 Ïðÿìå âêëþ÷åííÿ ç Êàá³-
íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 10.20
Êîðäîí äåðæàâè. 10.35, 17.40
"Õî÷ó ñï³âàòè". Íàö³îíàëüíèé
â³äá³ð íà ÄÏÊª-2014. 10.45,
03.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 74ñ.
(1). 12.05 Ä/ô "Öå ìîº æèòòÿ.
Ëàðèñà Êàäî÷íèêîâà". 13.15,
18.00 ×àñ-×. 13.30 Ì/ñ "Ñàí-
äîêàí" 3ñ.. 14.30 ßê Âàøå çäî-
ðîâ'ÿ?. 15.25 Áðèô³íã Êàáì³íó
Óêðà¿íè. 15.50 Õ/ô "Ñ³ìåéíå
ðîçñë³äóâàííÿ" 1ñ. (1). 18.10
Euronews. 19.00, 02.20 Ïðî ãî-
ëîâíå. 20.00 Ñë³äñòâî. ²íôî.
20.30 Ä/ô "Êè¿âñüêà ñòàðîâè-
íà. Ñâ³ò ìèñòåöòâà. Áàðîêîâà
ïðèìõà "âåñåëî¿ ªëèçàâåòú".
21.45 Ä/ô "Ñïðàâæíÿ Æàííà.
Ôàëüøèâà Æàííà". 22.50 Ìåãà-
ëîò. 22.55 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00, 00.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 00.25 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.55 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 3ñ. (1).
05.00 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í

Êàíàë «1+1»
06.10 Ìóëüòô³ëüì. 06.45 Õ/ô
"Àåë³òî, íå ÷³ïëÿéñÿ äî ÷î-
ëîâ³ê³â". 08.40 "Îñîáèñòèé
ðàõóíîê". 08.45, 19.30, 23.40
"ÒÑÍ". 09.30 Ì/ô "Ìàøà ³
âåäì³äü". 10.05, 10.40 Ì/ô
"Àëëàä³í". 11.00 "²ëþç³ÿ áåçïå-
êè. Ïðî ñìà÷íó é íåçäîðîâó
¿æó". 12.05, 13.05 "Ñ³ìåéí³ ìå-
ëîäðàìè - 2". 14.00, 02.00 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà
- 2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü". 20.15

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 14 ËÈÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
06.00 Øóñòåð LIVE. 06.50,
07.15, 08.15, 23.20 Ñïîðò.
06.55, 07.20, 08.20, 09.30,
10.30, 12.00, 13.45, 15.20,
18.00, 23.25 Ïîãîäà. 07.00,
08.00, 13.00, 18.30 Íîâèíè.
07.25 Åðà á³çíåñó. 07.30, 23.30
Íà ñëóõó. 08.35 Êîðèñí³ ïîðà-
äè. 09.00, 21.00, 05.25 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.50 Ä/ô "Áëóêàþ÷à
ç³ðêà ²ñààêà Áàáåëÿ". 10.45,
03.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 72ñ.
(1). 12.05 Ä/ô "ß çà âñå âäÿ÷-
íèé äîë³. Îëåêñ³é Áîãäàíî-
âè÷". 13.15 Â³êíî â Àìåðèêó.
13.50 Ì/ñ "Ñàíäîêàí" 1ñ..
14.40, 02.25 Ä/ô "Êè¿âñüêà
ñòàðîâèíà. Ñâ³ò ìèñòåöòâà.
Ïðèíöåñà Ãðüîçà". 15.25
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè.
15.50 Ä/ô "Ñâ³ò î÷èìà Ìîí-
ñàíòî". 18.05 ×àñ-×. 18.15
Euronews. 19.00 Ôóòáîë. ×åì-
ï³îíàò ñâ³òó-2014. Ô³íàë (W61-
W62). 21.40 Ôóòáîëüíà ñàìáà.
Ï³äñóìêè. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 00.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 00.25 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ. 03.55 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 1ñ.
(1). 05.00 Êíèãà.ua

Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Ïîíà¿õàëè òóò".
09.40 Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü".
10.00, 10.35 Ì/ô "Àëëàä³í".
11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 5: ²íäî-
íåç³ÿ". 12.05 Õ/ô "Ä³â÷èíà ó
ïðèñòîéíó ðîäèíó". 14.15,
02.00 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü". 19.30, 23.40 "ÒÑÍ".
20.15 Ò/ñ "Âåðîí³êà: âòðà÷åíå
ùàñòÿ". 21.15, 22.25 Ò/ñ "Ñïðà-
âà ÷åñò³" (2). 00.00 Õ/ô "Äîê-
òîð Íîó". 03.50 Õ/ô "Ðåä- 2"
(2). 05.40 "Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé". 05.45 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2".  07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì".  09.20 Õ/ô "Ì³öíèé
øëþá".  11.15, 12.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".  13.25, 14.20,
04.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðàäÿíñü-
êîãî ðîçøóêó". 14.35 "Ñóäîâ³
ñïðàâè".  15.30 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.15 "Æäè ìåíÿ". 18.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 04.50 "Ïîäðî-
áèö³" .  20.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø". 22.35 Ò/
ñ "Ñèíäðîì Äðàêîíó" (2). 01.45
Ìóëüòô³ëüìè. 03.10 Ä/ñ "Ëå-
ãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè"

 ICTV
04.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
04.55 Ñâ³òàíîê. 05.55, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 06.40,
08.15 Ôàêòè òèæíÿ. 07.45,
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
10.10 Õ/ô "Âòîðãíåííÿ".
12.05, 13.15 Äèâèòèñü óñ³ì!.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.45 Õ/ô "Ïåðøèé óäàð".
15.25, 16.15 Õ/ô "Êàðàòå-ïà-
öàí". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.30
Ä³ñòàëî!. 21.20 Ñâîáîäà ñëî-
âà. 00.10 Õ/ô "Ãîäèííèêàð" (2).
01.55 Ò/ñ "Ïîãîíÿ". 03.15 Ò/ñ
"Ç òîáîþ ìåí³ êðàùå"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ".  09.10
"Æèòè çäîðîâî!" 12+. 10.05,
03.00 "Ìîäíèé âèðîê". 11.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³" 16+. 12.45,
14.15 Ò/ñ "ßñì³í" 16+. 14.35
"Çà ³ ïðîòè" 16+. 15.20, 22.15
Ò/ñ "Êðàñóíÿ" 12+. 16.10,
01.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" 16+.
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
16+. 19.00, 00.05 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü" 16+. 20.00 "×àñ".
20.30 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ" 16+. 23.10
"Ñîñî Ïàâë³àøâ³ë³. "×åêàº íà
òåáå ãðóçèí..."

ÑÒÁ
05.25 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè.
Ìàã³÷í³ òàºìíèö³ Âåëèêîäíÿ".
06.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
07.55, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.05 "Ç³ðêîâå

"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50
- Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ. 14:00 -  Ì/
ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - "Ìàºø
ïðàâî". 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.25, 06.15 Kids Time. 05.30,
06.20 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
06.35, 08.10, 10.55, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè".  07.00, 18.00,
03.40 Ðåïîðòåð. 07.05 Ò/ñ
"Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî".  09.05,
16.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 15.00, 22.00 Ò/ñ "Ìîëîä³-
æêà".  18.05 Ò/ñ "Äî ñìåðò³
êðàñèâà". 23.00 Ò/ñ "Âèæèòè
ï³ñëÿ" (2). 00.00 Ò/ñ "Êîðîò-
êèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ" (3).
02.00 Õ/ô "Ðóñàëêè".  03.45
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.50
Ò/ñ "Êðîê çà êðîêîì". 04.40,
05.15 Çîíà íî÷³. 04.45 Ç³ðêà
Âàâ³ëîâà

×ÅÒÂÅÐ, 17 ËÈÏÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00 Øóñòåð LIVE. 06.45,
07.15, 08.15, 23.20 Ñïîðò.
06.55, 07.25, 08.25, 14.15,
15.50, 18.55, 19.55, 21.40,
23.25 Ïîãîäà. 07.00, 08.00,
13.00, 18.30 Íîâèíè. 07.30
Åðà áóä³âíèöòâà. 07.35 Åðà
á³çíåñó. 07.40, 23.30 Íà ñëó-
õó. 08.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00,
21.00, 05.25 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.30, 19.50 Ç ïåðøèõ âóñò.
10.00 Ñë³äñòâî. ²íôî. 10.35,
17.40 "Õî÷ó ñï³âàòè". Íàö³î-
íàëüíèé â³äá³ð íà ÄÏÊª-2014.
10.45, 03.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³-
ñòî" 75ñ. (1). 12.00 Ä/ô "² ñòî
ëèöàð³â äîâêîëà âåëåòåíñü-
êîãî ñòîëó... Ñåðã³é Äàí÷åí-
êî". 13.15, 18.00 ×àñ-×. 13.30
Ì/ñ "Ñàíäîêàí" 4ñ. .  14.30
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
15.25 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-
íè. 16.00 Õ/ô "Ñ³ìåéíå ðîçñ-
ë³äóâàííÿ" 2ñ.  (1).  18.10
Euronews. 19.00, 02.20 Ïðî
ãîëîâíå. 20.00 "Ñõåìè" ç
Í.Ñèäëåöüêîþ. 20.30 Ä/ô
"Êè¿âñüêà ñòàðîâèíà.Ñâ³ò ìè-
ñòåöòâà. Î.Åêñòåð".  21.45
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "ªâðî-
ïåéñüêèé ñòàä³îí êóëüòóðè
2014".  22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 00.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 00.25 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.55 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 4ñ. (1).
05.00 Ä/ô "Êè¿âñüêà ñòàðîâè-
íà. Ñâ³ò ìèñòåöòâà. Áàðîêîâà
ïðèìõà "âåñåëî¿ ªëèçàâåòú"

     Êàíàë «1+1»
06.05 Ìóëüòô³ëüì. 06.55 Õ/ô
"Äå çíàéòè íîôåëåò?". 08.40
"Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 08.45,
19.30, 23.40 "ÒÑÍ". 09.30 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.05, 10.40
Ì/ô "Àëëàä³í". 11.00 "²ëþç³ÿ
áåçïåêè. Íå ò³ëüêè ì'ÿñîì".
12.05, 13.05 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè - 2". 14.00, 02.20 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10
Ò/ñ "Ôàòìàãþëü". 20.15 Ò/ñ
"Âåðîí³êà: âòðà÷åíå ùàñòÿ".
21.15, 22.25 Ò/ñ "Ñïðàâà ÷åñò³"
(2). 00.00, 04.10 Õ/ô "Êóëüîâà
áëèñêàâêà". 05.55 "Òåëåìàãà-
çèí"

IÍÒÅÐ
05.30 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 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì".  09.20,  20.40 Ò/ñ
"Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî çìîæåø".
11.15,  12.25 Ä/ñ  "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.40, 14.20, 04.10 Ä/ñ
"Ëåãåíäè ðàäÿíñüêîãî ðîçøó-
êó" .  14.50 "Ñóäîâ³  ñïðàâè".
15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 04.50 "Ïîäðî-
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    (íà 14.07.2014 - 20.07.2014 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

áèö³" .  22.35 Ò/ñ  "Ñèíäðîì
Äðàêîíó" (2). 02.00 Ìóëüòô-
³ëüìè.  03.10 Ä/ñ  "Ëåãåíäè
áàíäèòñüêî¿ Îäåñè"

 ICTV
04.55 Ôàêòè. 05.30 Ñâ³òàíîê.
06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.35, 08.00,
12.35, 13.15 Ò/ñ "Ñàìîòí³é
âîâê". 07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.15, 16.40 Ò/ñ "Óáèâ-
÷à ñèëà". 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.50, 16.15 Ò/ñ "Áàëà-
äà ïðî áîìáåðà". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ "²ðæà". 22.10
Õ/ô "Ñêàæåíèé Ìàêñ-3. Ï³ä êó-
ïîëîì ãðîìó" (2). 00.15 Ò/ñ "Ðå-
âîëþö³ÿ". 01.05 Õ/ô "Ñêàæåíèé
Ìàêñ-2. Âî¿í äîðîãè" (2). 02.40
Ò/ñ "Ïîãîíÿ".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40, 14.55
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.10
"Æèòè çäîðîâî!" 12+. 10.05,
03.00 "Ìîäíèé âèðîê". 11.20,
20.30 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ" 16+. 13.05,
14.15 Ò/ñ "ßñì³í" 16+. 15.20,
22.15 Ò/ñ "Êðàñóíÿ" 12+. 16.10,
00.55 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" 16+.
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16+.
19.00, 00.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü"
16+. 20.00 "×àñ". 23.10 "Ôà¿íà
Ðàíåâñüêà. "Êðàñà - ñòðàøíà
ñèëà"

ÑÒÁ
05.40 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Íàð-
êîòèêè òðåòüîãî ðåéõó". 06.25,
16.00 "Âñå áóäå äîáðå!". 08.15,
18.55 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.45 Õ/ô "²äåàëüíà
äðóæèíà"(1). 11.40, 20.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 12.35, 00.30 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 3". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/ñ "Ñà-
ìàðà"(1). 22.35 "Äàâàé ïîãîâî-
ðèìî ïðî ñåêñ". 03.30 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"×îòèðè ïîðè ë³òà" (1). 12.00,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè" (1).
21.00, 23.30, 04.00 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ" (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 01.30
Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (1).
03.45 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ"
(1). 08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êî-
ìàíäà" (1). 10.55 ªðàëàø.
12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³"
(1). 13.50, 23.40 Îäíà çà âñ³õ.
14.50 Â³òàëüêà. 15.40 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 17.10, 22.05 17+.
17.40, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.05, 20.35, 23.05 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 19.00 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 21.00 Êðà¿íà Ó.
22.40 6 êàäð³â. 00.35 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 01.50 ×îð-
ò³âíÿ ùîäíÿ. 02.40 Ðàé, ãóäáàé.
03.25 Òåîð³ÿ çðàäè. 04.10 Ç
íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
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 -  "Ìàºø ïðàâî".
13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ"
(ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 -  Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.25, 06.15 Kids Time. 05.30,
06.20 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
06.35, 08.05, 19.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 07.00, 18.00, 03.25 Ðå-
ïîðòåð. 07.05 Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå
ãí³çäî". 09.05, 16.00 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 10.55 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.00, 22.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æêà". 18.05 Ò/ñ "Äî
ñìåðò³ êðàñèâà". 23.00 Ò/ñ
"Âèæèòè ï³ñëÿ" (2). 00.00 Ò/ñ
"Êîðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî
æèòòÿ" (3). 02.00 Õ/ô "Ì³ñòåð
"Íåùàñíèé âèïàäîê". 03.30
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.35 Ò/
ñ "Êðîê çà êðîêîì". 04.20,
05.15 Çîíà íî÷³. 04.25 Óê-
ðà¿íö³ Ëþáîâ
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06.00, 21.25 Øóñòåð LIVE.
06.50, 07.15, 08.15 Ñïîðò.
06.55, 07.20, 08.20, 09.55,
12.00, 14.15, 18.00, 18.55,
19.50, 00.25 Ïîãîäà. 07.00,
08.00, 13.00, 18.30 Íîâèíè.
07.25 Åðà á³çíåñó. 07.30, 00.30
Íà ñëóõó. 08.30 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00, 21.00, 05.35 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.30, 19.45 Ç ïåðøèõ
âóñò. 10.00 "Ñõåìè" ç Í.Ñèä-
ëåöüêîþ. 10.35, 17.40 "Õî÷ó
ñï³âàòè". Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð
íà ÄÏÊª-2014. 10.45, 03.00 Ò/
ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 76ñ. (1).
12.05 Ä/ô "Ðà¿ñà Íåäàøê³âñü-
êà. Òå, ùî íå âìèðàº". 13.15
×àñ-×. 13.30 Ì/ñ "Ñàíäîêàí"
5ñ.. 14.30 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ..
15.25 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-
íè. 15.55 Õ/ô "Ñ³ìåéíå ðîçñ-
ë³äóâàííÿ" 3ñ. (1) .  18.05
Euronews. 19.00, 02.20 Ïðî
ãîëîâíå. 19.55 Ä/ô "Ëåîíàð-
äî äà Â³í÷³. Ðåñòàâðàö³ÿ ñòî-
ë³òòÿ". 00.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 01.25 ßê Âàøå çäîðî-
â'ÿ?. 03.55 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà"
5ñ. (1). 05.00 Óðÿä íà çâ'ÿçêó
ç ãðîìàäÿíàìè

   Êàíàë «1+1»
06.40 Õ/ô "Ðîç³ãðàø". 08.40
"Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 08.45,
19.30 "ÒÑÍ". 09.30 Ì/ô "Ìàøà
³ âåäì³äü". 10.05, 10.40 Ì/ô
"Àëëàä³í". 11.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 11.15 "²ëþç³ÿ áåçïåêè.
Ë³âèé àâòîñåðâ³ñ". 12.25, 13.25
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 14.20,
01.30 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü". 20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â -
2014". 22.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.15, 03.20 Õ/ô "Âîðîã äåð-
æàâè ¹ 1" (2). 05.05 "Òåëåìà-
ãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø". 11.15, 12.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.40, 14.20 Ä/ñ
"Ëåãåíäè ðàäÿíñüêîãî ðîçøó-
êó". 14.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 04.10 "Ïîäðî-
áèö³". 20.40, 04.50 Ò/ñ "Õîëî-
ñòÿê". 00.45 Õ/ô "Ä³â÷èíêà" (2).
02.55 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
04.00 Ò/ñ "Ç òîáîþ ìåí³ êðà-
ùå". 04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 05.00 Ôàêòè. 05.40 Ñâ³òà-
íîê. 06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.35, 08.00 Ò/
ñ "Ñàìîòí³é âîâê". 07.45, 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.35
Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 12.25, 13.15
Ä³ñòàëî!. 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.50, 16.15 Ò/ñ "Áàëà-
äà ïðî áîìáåðà". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ "²ðæà". 23.10
Õ/ô "Òåîð³ÿ çìîâè" (2). 01.40 Ò/
ñ "Ðåâîëþö³ÿ". 02.25 Õ/ô "Ñêà-
æåíèé Ìàêñ-3. Ï³ä êóïîëîì ãðî-
ìó" (2)

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05, 08.15 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.40, 14.55 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05 "Ìîäíèé

17.40 "Õî÷ó ñï³âàòè". Íàö³î-
íàëüíèé â³äá³ð íà ÄÏÊª-2014.
11.30 Ä/ô "Ñ³ëë³, àðõ³ïåëàã
íàðöèñ³â". 12.50 Êíèãà ua.
13.30 Ì/ñ "Ñàíäîêàí" 6ñ..
14.15, 03.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"
77ñ. (1). 15.30 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà "ªâðîïåéñüêèé ñòàä³îí
êóëüòóðè 2014". 18.05 Â ãîñòÿõ
ó Ä.Ãîðäîíà. 19.00 Õ/ô "Ð³íî
Ãàåòàíî" 1ñ. (1). 21.00, 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.45 Êîíöåðò
Ì.Áóðìàêè. 22.50 Ìåãàëîò.
22.55 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.35
Ãóìîðèñòè÷íèé êëóá "Çîëîòèé
ãóñàê". 00.00 Õ/ô "Á³ëÿâêà çà
ðîãîì". 01.50 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþ-
áîâ.. 02.40 Âêëþ÷åííÿ ç Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 03.55
Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 6ñ. (1). 05.00
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê

Êàíàë «1+1»
06.00, 01.55 Õ/ô "Íà çîëîòîìó
´àíêó ñèä³ëè". 07.15, 19.30,
04.40 "ÒÑÍ". 08.00, 08.25 Ì/ñ
"Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà". 09.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 10.15 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.30 Õ/ô
"Ùàñòÿ çà ðåöåïòîì". 14.30
"Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2014". 16.30,
20.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà - 5". 22.20,
05.40 Õ/ô "Ìàíäðè Ãóëë³âåðà".
00.10, 03.10 Õ/ô "Áîæåâ³ëüíèé
íà âîë³". 05.25 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.35 Ò/ñ "Õîëîñòÿê" Çàêëþ÷-
íà. 08.00 "Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñüêîãî". 08.30 "Ãîðîäîê".
09.30 "Íîâèíè". 10.00 Õ/ô "Êàâ-
êàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³
ïðèãîäè Øóðèêà". 11.30 Ò/ñ
"ßáëóíåâèé ñàä". 15.20 "Ì³æíà-
ðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà 2013". 18.00, 20.35 Ò/
ñ "Ëþäñüêèé ôàêòîð". 20.00,
04.35 "Ïîäðîáèö³". 22.30 Õ/ô
"×åòâåðòèé ïàñàæèð". 00.30 Ò/
ñ "Ìåðåæåâà çàãðîçà" (2). 03.55
Ìóëüòô³ëüìè

ICTV
04.05 Ò/ñ "Ïîãîíÿ". 05.20 Ôàê-
òè. 05.55 Õ/ô "×îòèðè òàêñèñ-
òè ³ ñîáàêà-2". 08.25 Ç³ðêà
YouTube. 09.35 Äà÷à. 10.00 Õ/
ô "Åéð Àìåðèêà". 12.20, 13.00,
20.10 Ò/ñ "Áàëàäà ïðî áîìáå-
ðà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 22.10
Õ/ô "Áåîâóëüô" (2). 00.20 Õ/ô
"Îáðÿä" (2). 02.20 Õ/ô "Òåîð³ÿ
çìîâè" (2)

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 Õ/ô "Òàíöìàéäàí÷èê".
06.30 Õ/ô "Àòåñòàò çð³ëîñò³".
08.05 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!". 08.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ".
09.15 "Ñìàê" 12+. 09.50 "Îëåê-
ñàíäð Øèðâ³íäò. Ãîëîâíà ðîëü"
16+. 10.45 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 11.15 "²äåàëüíèé ðå-
ìîíò". 12.10 "ªðàëàø". 12.40
"Ìèòòºâîñò³. Òåòÿíà Ë³îçíîâà"
12+. 13.35 Õ/ô "Òðè òîïîë³ íà
Ïëþùèñ³" 12+. 14.55 Õ/ô "Ëþ-
äèíà ç áóëüâàðó Êàïóöèí³â"
12+. 16.30, 17.15 "Âèøêà" 16+.
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.35
"Äâ³ ç³ðêè". 20.00 "×àñ". 20.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³" 16+. 21.50
"ÊÂÊ". Ïðåì'ºð-ë³ãà 16+. 23.20
Õ/ô "Ê³ò ó ì³øêó". 00.45 Õ/ô
"Ïðèâàòíå æèòòÿ". 02.25 Õ/ô
"Ñàøêà" 12+

ÑÒÁ
06.35 Õ/ô "Ä³ëîâ³ ëþäè"(1).
08.05 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.10
"Õàòà íà òàòà". 12.00 Õ/ô
"×óäåñ íå áóâàº"(1). 14.10 Õ/ô
"Ì³é òàòî - ëüîò÷èê"(1). 16.05
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
18.00 Õ/ô "Áàòüê³âñüêèé
³íñòèíêò"(1). 21.35 "Âàã³òíà ó
16". 22.30 "Äîíüêè-ìàòåð³".
23.30 "Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
ñåêñ". 01.05 Õ/ô "Ïîêðîâñüê³
âîðîòà"(1). 03.25 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.15, 11.00 Õ/ô "Â³ääàëåí³
íàñë³äêè" (1). 07.00, 19.00,
02.20 Ïîä³¿. 07.15, 09.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 10.00 Îäèí çà ñòî
ãîäèí. 13.10 Ò/ñ "Áóäó â³ðíîþ
äðóæèíîþ" (1). 17.15, 19.40 Ò/
ñ "Æèòòÿ ðîçñóäèòü" (1). 22.10
Õ/ô "Ïðîäàºòüñÿ ê³øêà" (1).
00.30 Õ/ô "Îäèíàêè" (1). 03.00
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 03.25 Ò/ñ
"Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Ñï³ëêà òâàðèí" (1).
07.30 Áàéäèê³âêà. 08.30 Ì/ñ
"Ñì³øàðèêè" (1). 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05

Ì/ô "Õîðîáðèé ïëàâåöü" (1).
11.50 Õ/ô "Ãåíçåëü ³ ¥ðåòåëü"
(1). 12.55 Õ/ô "Ñõ³ä òåìðÿâè"
(1). 14.40 Õ/ô "Âîíà ÷îëîâ³ê"
(1). 16.25 Õ/ô "12 ì³ñÿö³â" (1).
18.20 Õ/ô "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè"
(1). 20.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
22.00, 00.45 Óðàëüñê³ ïåëü-
ìåí³. 23.25 6 êàäð³â. 01.55
Ä³â÷àòà çðîçóì³þòü. 02.20 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 -  Íîâèíè
"×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ".
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - "Òî÷-
êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Õ/ô. 18.30 - "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 19:00 - Íîâèíè "×àñ".
19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -
Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35
- Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.45 Ì/ñ "Ìèñëèâö³ çà ïðè-
âèäàìè". 07.10 Ì/ñ "Ñèëü-
âåñòð ³ Òâ³ò³". 08.40 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³". 11.00 M/ô "Òîì ³
Äæåðð³: ×àð³âíèê ³ç êðà¿íè Îç".
12.10 Õòî çâåðõó-1. 14.00 Ò/ñ
"Ñóïåð Ìàêñ". 16.05 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 18.40 Õ/ô "Ê³ëåðè"
(2). 20.40 Ôåíîìåí. 01.40 Ëþäè
Õå. 02.55 Õ/ô "Êîðîëü âå÷³ðîê
2" (2). 04.25 Çîíà íî÷³. 04.30
Ëåîïîëüä, àáî âòå÷à â³ä ñâî-
áîäè. 04.55 Ìèòðîïîëèò Äìèò-
ðî Ìîãèëà
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06.00,  07.00,  08.00,  09.00,
13.30,  14.25,  15.30,  17.30,
21.40,  23.30 Ïîãîäà.  06.05
Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 06.40 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 07.10 Êðîê äî
ç³ðîê.  07.50 Ãóìîðèñòè÷íèé
êëóá "Çîëîòèé ãóñàê". 08.10
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 09.30 ßê
öå?. 09.55 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?.
10.45 Îêîëèöÿ. 11.20, 17.25
"Õî÷ó ñï ³âàòè" .  Íàö³îíàëü-
íèé â ³äá³ð íà ÄÏÊª-2014.
11.30 Óêðà¿íñüêîãî ðîäó.
11.45 ²íòåëåêò.ua. 12.30 Ä/ô
"Ðîíäî äëÿ ëèöàðÿ.  Â³êòîð
Ãðåñü". 13.35 Ì/ñ "Ñàíäîêàí"
7ñ.. 14.30, 03.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊ-
ð³ñòî" 78ñ. (1). 15.35, 01.50
Ôîëüê-music .  16.50 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 17.35 Â ãîñ-
òÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 18.40 Õ/ô
"Ð³íî Ãàåòàíî" 2ñ. (1). 20.30
"Ïåðøà øïàëüòà" .  21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.45 Ä/
ô "20. Äâàäöÿòü ñâ³ä÷åíü ïðî
ïåðåëàìíèé äåíü ïðîòèñòî-
ÿíü íà Ìàéäàí³" .  22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Ïðèðå-
÷åíèé íà ëþáîâ". 03.55 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà"  7ñ.  (1) .  05.05
Íåõàé âàì áóäå êîëüîðîâî!

 Êàíàë «1+1»
07.00 "Âåëèêà ³ëþç³ÿ". 07.35
Ìóëüòô³ëüì. 08.00, 08.25 Ì/ñ
"Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà". 09.00
Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 10.10,
19.30 "ÒÑÍ". 11.00 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 5: ²íäîíåç³ÿ". 12.30
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü". 13.50,
01.35 Õ/ô "Áóäèíîê âåëèêî¿
ìàòóñ³ - 2". 15.50, 03.05 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 9". 17.25 "Ðîçñì³øè
êîì³êà - 5". 18.25 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 20.15 "Ì³é ìàëþê
çìîæå". 21.25, 04.05 Õ/ô
"Åðàãîí". 23.30 Õ/ô "Îñòàííÿ
ï³ñíÿ" (2). 05.40 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.10 "Ãîðîäîê". 06.00
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãó-
ìîðó "Þðìàëà 2013". 08.00
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 09.00 "Øêî-
ëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî.
Íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà". 09.30
"Íåä³ëüí³ íîâèíè". 10.00 "Îðåë
³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó". 11.00
"Ñóñ³ä íà îá³ä". 12.00 Õ/ô
"×åòâåðòèé ïàñàæèð". 14.00 Ò/
ñ "Ëþäñüêèé ôàêòîð". 18.00 Õ/
ô "Áåðåãè êîõàííÿ". 20.00,
04.45 "Ïîäðîáèö³". 20.45 Õ/ô
"Òåðàï³ÿ êîõàííÿì". 22.50 Ò/ñ
"Ñìåðòåëüíèé òàíåöü" (2).
02.40 Õ/ô "Êàâêàçüêà ïîëî-

íÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãîäè Øó-
ðèêà". 04.00 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
04.25, 03.40 Ò/ñ "Êàðàäàé".
05.55 Ôàêòè. 06.25 Òàêñ³. 06.50
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 07.40
Ç³ðêà YouTube. 08.50 Äèâèòèñü
óñ³ì!. 12.35, 13.00 Ò/ñ "²ðæà".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàê-
òè òèæíÿ. 20.25 Õ/ô "Àëåê-
ñàíäð". 23.55 Õ/ô "Áåîâóëüô"
(2). 01.50 Õ/ô "Ìîâ÷àííÿ ÿãíÿò"
(2)

ÎÐÒ
04.20, 05.10 Õ/ô "Ïîëå÷êî-
ïîëå". 05.00, 09.00, 11.00 Íî-
âèíè. 06.05 Õ/ô "Äà÷à". 07.35
"Ñëóæó Â³ò÷èçí³!". 08.00 "Çäîðî-
â'ÿ" 16+. 09.10 "Íåïóòí³ íîòàò-
êè" 12+. 09.30 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà". 10.15 "Ôàçåíäà". 10.45
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 11.15
"Ñë³äàìè â³äîìèõ ðîñ³éñüêèõ
ìàíäð³âíèê³â". 12.10 "Ñåðåäî-
âèùå ïåðåáóâàííÿ" 12+. 13.00
"Ùî? Äå? Êîëè?". 14.00 Õ/ô
"Íåæäàíî-íåãàäàíî" 12+. 15.30
Õ/ô "Êóð'ºð" 12+. 16.55
"Óí³âåðcàëüíûé àðòèñò". 18.25
"Õâèëèíà ñëàâè" 12+. 20.00
"×àñ". 20.20 "Ïîâòîðè!" Ïàðî-
ä³éíå øîó 16+. 22.20 Õ/ô "Íî-
âèé ñòàðèé ä³ì" 16+. 23.55 Õ/ô
"Òðèí-òðàâà". 01.25 Õ/ô "Êàï³-
òàíñüêà äî÷êà" 12+

ÑÒÁ
05.05 Õ/ô "34-é øâèäêèé"(1).
06.25 Õ/ô "Çåìëÿ Ñàíí³êî-
âà"(1). 08.00, 10.45 Ò/ñ "Ñàìà-
ðà"(1). 08.55 "Âñå áóäå ñìà÷-
íî!". 09.50 "Êàðàîêå íà Ìàé-
äàí³". 15.20 Õ/ô "Áàòüê³âñüêèé
³íñòèíêò"(1). 19.00 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 20.30 "Âiêíà-Íîâè-
íè" Ñïåöðåïîðòàæ. 21.00 Õ/ô
"Îñ³íí³é âàëüñ" (2). 23.05 Õ/ô
"Ñòàðèé íîâèé ä³ì"(2). 00.55 Õ/
ô "Ùå ðàç ïðî êîõàííÿ"(1).
02.35 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.20, 19.00, 01.10 Ïîä³¿. 07.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 07.55 Ò/ñ
"Æèòòÿ ðîçñóäèòü" (1). 11.50 Ò/
ñ "Òðè ç³ðêè" (1). 16.50 Õ/ô
"Ïðîäàºòüñÿ ê³øêà" (1). 20.00,
21.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 23.10
Comedy Woman. 01.55 Ò/ñ
"Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Õîðîáðèé ïëàâåöü"
(1). 07.30 Áàéäèê³âêà. 08.30 Ì/
ñ "Ñì³øàðèêè" (1). 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/
ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1).
10.35 Ì/ô "Ìîðñüêà áðèãàäà"
(1). 12.10 Ì/ô "Øêîëà ìîíñòð³â.
Ì³ñòî ñòðàõ³â" (1). 13.10 Õ/ô
"Öóöåíÿòà Ñàíòè" (1). 14.45 Õ/
ô "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè" (1). 16.15
Êîðîëåâà áàëó. 18.00 Êðà¿íà Ó.
20.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 22.00,
00.45 Óðàëüñê³ ïåëüìåí³. 23.25
6 êàäð³â. 01.55 Ä³â÷àòà çðîçóì-
³þòü. 02.20 Ç íî÷³ äî ðàíêó

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - "×àñ" .
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Õ/ô.
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 - Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô.
18:30 - Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé âè-
ïóñê "7 äí³â". 21:15 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô. 01.00
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.55 Ì/ñ "Ìèñëèâö³ çà ïðèâè-
äàìè". 06.40 Ì/ñ "Íîâ³ ïðèãî-
äè ìèñëèâö³â çà ïðèâèäàìè".
07.00 Ì/ô "Ñêóá³ Äó. Ïðîêë³í
îçåðíîãî ìîíñòðà". 08.25,
03.00 Ì/ô "Äðóç³ íà íåùàñòÿ".
09.55 Õ/ô "Çà÷àðîâàíà Åëëà".
11.50 Ôàéíà Óêðàéíà. 14.00 Ò/
ñ "Ñóïåð Ìàêñ". 16.05 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 18.40 Õ/ô "Áåç ïî-
÷óòò³â" (2). 20.40 Øîóìàñòãîó-
îí. 04.00, 04.25 Çîíà íî÷³.
04.05 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè.
Òÿãàð ìîâ÷àííÿ

âèðîê". 11.20 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ"
16+. 13.05, 14.15 Ò/ñ "ßñì³í"
16+. 15.20 Ò/ñ "Êðàñóíÿ" 12+.
16.10 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" 16+.
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16+. 19.00
"Ïîëå ÷óäåñ" 16+. 20.00 "×àñ".
20.30 "Òî÷í³ñ³íüêî". 23.00
"Á³ëë³ Äæîåë. Â³êíî â Ðîñ³þ".
00.20 Õ/ô "Àäàì ³ Õåâà". 01.30
Õ/ô "Ïðîïàëî ë³òî". 02.50 Õ/ô
"Áåç ïðàâà íà ïîìèëêó" 12+

ÑÒÁ
05.40 Õ/ô "Ñïðàâà "ñòðîêà-
òèõ"(1). 07.15 Õ/ô "Ðàç íà ðàç
íå âèïàäàº"(1). 08.50, 18.55
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.00 Õ/ô "Ï³ä Âåëèêîþ
Âåäìåäèöåþ"(1). 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.05 Ò/ñ "Ñà-
ìàðà"(1). 22.35 Õ/ô "×óäåñ íå
áóâàº"(1). 00.50 Õ/ô "²äåàëü-
íà äðóæèíà"(1). 02.30 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê
ç Óêðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"×îòèðè ïîðè ë³òà" (1). 12.00,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè" (1).
21.00, 23.30 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1).
01.30, 03.45 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 7" (1).

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ"
(1). 08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êî-
ìàíäà" (1). 10.55 ªðàëàø.
12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³"
(1). 13.50 Îäíà çà âñ³õ. 14.50
Â³òàëüêà. 15.40 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 17.10, 19.00 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 18.05, 22.40 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 20.00 Õ/ô "12
ì³ñÿö³â" (1). 22.00 6 êàäð³â.
23.40 Õ/ô "Êàáàðå" (1). 01.50
×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 02.40 Ðàé,
ãóäáàé. 03.25 Òåîð³ÿ çðàäè.
04.10 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 12.00 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ì/ô. 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50
- Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 - "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - 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
05.25, 06.10 Kids Time. 05.30
Ì/ñ "Çëþêè áîáðè". 06.15 Ì/ñ
"Êîòîïåñ". 06.35, 08.10, 11.00,
19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 07.00,
18.00, 01.45 Ðåïîðòåð. 07.05
Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî". 09.05,
16.05 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 15.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æêà".
18.05 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ êðàñèâà".
22.00 Õ/ô "Êîðîëü âå÷³ðîê 2"
(2). 23.55 Õ/ô "Ïåðåðîñòêè" (3).
01.50, 02.50, 04.05, 05.15 Çîíà
íî÷³. 01.55 Ñòàíîâëåííÿ óêðà¿-
íñüêîãî í³ìîãî ê³íî. 02.55 Ñ.Ïà-
ðàäæàíîâ. Â³äêëàäåíà ïðå-
ì'ºðà. 03.10 Ä³àëîãè Â Ñ³ëüâå-
ñòðîâ. 04.10 Çèìà íàä³¿. 04.35
Êè¿â íà ìåæ³ ñòîë³òü. 05.00 Ìîÿ
àäðåñà - Ñîëîâêè. Íàâ³ùî ïå-
ðåêëàäàòè Âåðã³ë³ÿ

ÑÓÁÎÒÀ, 19 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ï³äñóìêè. 06.20, 10.55,
12.25, 13.25, 18.00, 21.40,
23.30 Ïîãîäà. 06.25 Íà ñëóõó.
07.00 Øóñòåð LIVE. 11.15,
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ð/ð ¹26007024000166
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ì.Óæãîðîä. ÌÔÎ 312248,

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî
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Íàøà àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5à,

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

Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Вам належить зосе�
редитися на роботі.
Навчайтеся вертати�

ся та виправляти помилки. До
незначних недоліків навко�
лишніх бажано бути терпля�
чішими. Очікуйте нової ко�
рисної інформації.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Постарайтеся не
допускати відсутності
послідовності дій у

своєму поводженні, тоді й
атмосфера навколо вас
прийде в гармонію та прине�
се заспокоєння. Настав час
почати втілювати в життя
плани та задуми.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви одержите
можливість реалізу�
вати багато задумів,
а виявивши винахід�

ливість у справах, ви доможе�
теся всього, чого побажаєте.
Справи зажадають від вас
відповідальності та зібра�
ності.

РАК (22.06�23.07).
Цінуйте свої позитивні
якості, не будьте зай�
во соромливі та дайте

навколишнім можливість по�
мітити їх. Не виключені зміни,
як в особистих, так і в про�
фесійних справах.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Вам доведеться на�
пружено працювати
для досягнення ба�

жаного результату. Прислу�
хайтеся до голосу інтуїції, і у
вас з'явиться можливість
просування по службі.

ДІВА (24.08�23.09).
Займіться завершен�
ням найважливіших
справ, не варто роз�
порошувати свої сили

по дріб'язках. Розмова з на�
чальством повинна  відкрити
перед вами нові можливості.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Особливих
успіхів на роботі поки
не передбачається.

Розраховуйте свої сили
більш об'єктивно і не нама�
гайтеся осягнути неосяжне.
Деяких ділових партнерів
бажано перевірити на надій�
ність.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Не намагай�
теся плисти проти
плину, тоді вам не

прийдеться розчаровувати�
ся в результатах своєї діяль�
ності. Не поспішайте  почи�
нати щось нове, спочатку пе�
реконайтеся, що ви не зали�
шили недоробок і  усі минулі
справи дійсно завершені.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Багато чого
буде вам по плечу, і
навіть завдання,  які

виглядають надскладними,
ви вирішите без особливих
зусиль. Розплануйте  свій
тиждень з урахуванням осо�
бистого життя.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). У професійно�
му плані вам буде не�
обхідно бути на  ви�

соті, навіть якщо ваші думки
спрямовані зовсім в інше рус�
ло. Упевненість  і по�
слідовність у  діях допомо�
жуть вам завоювати при�
хильність оточуючих.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Ви будете
притягати до себе на�
вколишніх, як магніт.
Життя може перевіря�

ти вас на витримку та са�
мостійність, раптово міняю�
чи ваші плани й умови їхньо�
го виконання.

РИБИ (20.02�20.03).
Настав час почати ре�
алізацію задумів, не
розтрачуючи час мар�
но. Важливих заходів

бажано не планувати. Сто�
совно близьких людей  по�
старайтеся бути більш терп�
лячими, стримуйте емоції.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 14.07.14 – 20.07.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 12
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 6
     îäðóæèëîñÿ –

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 9 îñ³á.

Ë.ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

Ïóòèí ïîäàðèë Çþãà-
íîâó  íà äåíü ðîæäåíèÿ
ôèãóðêó ×àïàåâà. Çþ-
ãàíîâ ðåøèë  ýòèì ëå-
òîì íà âñÿêèé ñëó÷àé
íå êóïàòüñÿ.

Äèîíèñ – áîã âèíà.
Öèòðàìîí – áîã ïîõìå-
ëüÿ.

– Ìàìà! Ìàìà! Ïàïà
íàøåëñÿ!

– Ñêîëüêî ðàç òåáå
ãîâîðèòü: íå ðîéñÿ â
ìóñîðå!

– Òîâàðèù ìèëèöèî-
íåð, ñêàæèòå, ïîæà-
ëóéñòà, ïî ýòîé óëèöå
õîäèòü íå î÷åíü îïàñ-
íî?

– Áûëî áû îïàñíî, ÿ
áû ïî íåé íå õîäèë.

Äèðåêòîð âûçûâàåò
Ðàáèíîâè÷à:

– Ðàáèíîâè÷, âû ëþáè-
òå òåïëóþ âîäêó?

– ×òî âû? Ñîâñåì íå
óïîòðåáëÿþ!

– À ïîòíûõ æåíùèí?
– ×òî ýòî âû. Ñîâñåì

íå ïåðåíîøó!
– Âîò è ïðåêðàñíî,

ïîéäåòå â îòïóñê â
ÿíâàðå.

×óê÷à ïðèøåë èç ðåñ-
òîðàíà äîìîé è ñìîò-
ðèòñÿ â çåðêàëî. Æåíà
ñïðàøèâàåò, çà÷åì îí
ýòî äåëàåò?

– Ñìîòðþ, êòî ïðè-
øåë, îäíàêî.

– Ýòî áîðù èëè ïî-
ìîè?

– À âû ñàìè íå  ìîæå-
òå îïðåäåëèòü?

– Íåò!
– Òîãäà êàêàÿ âàì ðàç-

íèöà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÎËÈÍ ÔÅÐÒ Â ÌÎÊÐÎÉ ÐÓÁÀØÊÅ ÑÒÀË ÏÀÌßÒÍÈÊÎÌ

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

×ÀÉ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ
ÍÅ ÒÀÊ ÏÎËÅÇÅÍ

Íåìåöêèå ó÷åíûå ïîäòâåðäèëè, ÷òî óïîòðåá-
ëåíèå ÷åðíîãî ÷àÿ ñïîñîáñòâóåò ïîääåðæàíèþ
íîðìàëüíîãî êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ è çàùèùàåò
îò ãèïåðòîíèè. Èññëåäîâàòåëè ñâÿçàëè ýòîò
ýôôåêò ñ ñîäåðæàùèìèñÿ â ÷àå âåùåñòâàìè
ïîä íàçâàíèåì êàòåõèíû. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ýòè
êîìïîíåíòû ñïîñîáñòâóþò îáðàçîâàíèþ îêè-
ñè àçîòà, êîòîðûé ïðèâîäèò ê ðàñøèðåíèþ êðî-
âåíîñíûõ ñîñóäîâ. Íî áåëêè-êàçåèíû, ñîäåð-
æàùèåñÿ â ìîëîêå, ñíèæàþò êîíöåíòðàöèþ
êàòåõèíîâ â ÷àå, áëîêèðóÿ åãî ïîëîæèòåëüíûé
ýôôåêò íà ñîñóäû.

Êñòàòè, ýêñïåðèìåíòû ïîäòâåðäèëè, ÷òî àí-
òèîêñèäàíòû, ñîäåðæàùèåñÿ â çåëåíîì ÷àå, ãó-
áèòåëüíû äëÿ ðàêîâûõ êëåòîê. À åùå ÷àé  êàê
÷åðíûé, òàê è çåëåíûé  ñïîñîáåí çàìåäëÿòü
âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ â ãîëîâíîì ìîçãå.

В Гайд�парке Лондона появился гигантс�
кий памятник мистеру Дарси из «Гордости и
предубеждения» с Колином Фертом. Мо�
мент, когда мистер Дарси после купания
выходит из озера в мокрой рубашке, обо�
жают все поклонницы фильма.

Этот эпизод уже не раз признавали «самым
жарким» в картине, а буквально на днях бри�
танские телезрители поставили эту сцену на
первое место в списке «Лучшие моменты из
драматических телесериалов Великобрита�
нии». Над созданием памятника в течение
двух месяцев работали три скульптора. Пер�

сонаж Колина Ферта получился внушительным
по размерам � 3,5 метра в высоту. Событие при�
урочено к празднованию 200�летия выхода в
свет романа «Гордость и предубеждение» и
запуску нового телеканала.

Скульптура обосновалась в Гайд�парке не
на-всегда. Ей предстоит небольшое путеше�
ствие по британским озерам, а затем статую
поставят в Лайм�парке, где и была снята зна�
менитая сцена.

Кстати, данного эротического эпизода в
книге нет – это полностью заслуга создателей
фильма.


