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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

20 лютого у Мукачівському
районі вшанували пам’ять по�
леглих Героїв Небесної Сотні.
Скорботний захід відбувся у
селі В. Лучки біля пам’ятного
знаку, встановленого на честь
Героїв Революції Гідності.

У заході взяли участь: керів�
ник Мукачівської РДА Сергій
Гайдай, перший заступник го�
лови адміністрації Андрій Дан�
канич, заступник голови адмі�
ністрації Олександр Богів, го�
лова села В. Лучки Ярослав
Чоп, начальник відділу культу�
ри Оксана Кречковська, учас�
ники АТО, мешканці населеного пунк�
ту.

Події трирічної давнини, які хвилею
прокотилися по всій Україні, залишили
вічний слід у серці кожного українця.
Учасники сьогоднішнього зібрання зга�
дували буремні події на Майдані Неза�
лежності не з екранів телевізорів –
більшість з них брали участь у тих под�
іях.

На той час мешканець Києва, Сергій
Володимирович згадує про події у центрі
столиці та ділиться враженнями учас�
ника тих подій:

«Київ звик до мирних волевиявлень
народу, тому лише за кількасот метрів
від епіцентру подій нормально працю�
вали всі установи, функціонували бан�
ки. Ніхто з учасників та киян не міг при�
пустити таких трагічних подій. Загибель
людей на Майдані у мирний час стало
шоком для всіх та водночас народжен�
ням нового українського суспільства, а
цінності, утверджені Героями Небесної
Сотні – вічні».

Íà Ìóêà÷³âùèí³ âøàíóâàëè
ïàì’ÿòü Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³

Перший заступник голови адмініст�
рації Андрій Данканич та голова села В.
Лучки Ярослав Чоп також буди учасни�
ками Революції Гідності – пригадують, як
задля захисту демократичних цінностей
згуртувалися закарпатці, як формували�
ся колони автобусів, що вирушали до
Києва, щоб висловити думку західної об�
ласті. Звісно ж, ніхто не припускав, що
демократія та європейський шлях роз�
витку будуть мати таку високу ціну – жит�
тя Героїв Небесної Сотні.

Перед учасниками зібрання виступив
заступник голови адміністрації Олек�
сандр Богів, який зазначив, що всі ми,
вшановуючи пам’ять Героїв Небесної
Сотні, щодня маємо вкладати свою час�
тку у втілення тих цінностей, заради яких
і полягли учасники Революції Гідності.

Священики православного та като�
лицького храмів села провели спільний
молебень, а учасники зібрання поклали
квіти до меморіального знаку та запали�
ли свічки пам’яті.

Ñâ³òë³é ïàì'ÿò³ òèõ, õòî
íå ïîâåðíóâñÿ ç äàëåêî¿
êðà¿íè - Ðåñïóáë³êè Àôãà-
í³ñòàí áóâ ïðèñâÿ÷åíèé
ì³òèíã-ðåêâ³ºì, ÿêèé
â³äáóâñÿ  15 ëþòîãî, ó
çâ'ÿçêó ç Äíåì âøàíóâàí-
íÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é
íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ
³ 28-é ð³÷íèö³ âèâåäåííÿ
â³éñüê ç Ðåñïóáë³êè Àôãà-
í³ñòàí.

Åêóìåí³÷íèé ìîëåáåíü
á³ëÿ ïàì'ÿòíîãî çíàêó, ùî
ó öåíòð³ Ìóêà÷åâà, ÿêèé
ñï³ëüíî çâåðøèëè ïðåä-
ñòàâíèêè âñ³õ êîíôåñ³é,
îá'ºäíàâ âåòåðàí³â â³éíè â
Àôãàí³ñòàí³, ìåøêàíö³â
Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó òà
ì³ñòà, íåáàéäóæèõ ãðîìà-
äÿí.

Ó÷àñòü ó ì³òèíãó –
ðåêâ³ºì³ âçÿëè é êåð³âíè-
êè Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó:
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ
Ñåðã³é Ãàéäàé, ãîëîâà
ðàéîííî¿ ðàäè ²âàí Ìèõàé-
ëî, çàñòóïíèê ãîëîâè àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð
Áîã³â, äåïóòàòè, ãîëîâè
ñ³ë.

Íå ïðèõîâóâàëè åìîö³é
òà ã³ðêèõ ñïîãàä³â çà ïî-
ëåãëèìè ïîáðàòèìàìè âå-
òåðàíè â³éíè â Àôãàí³-
ñòàí³, ÿê³ ó Ìóêà÷³âñüêî-

Очільник Мукачівщини Сергій Гайдай
взяв участь у вшануванні пам'яті тих,

хто не повернувся з Афаністану
ìó ðàéîí³ îá'ºäíàí³ ó äâ³
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿:
Ìóêà÷³âñüêó ðàéîííó
îðãàí³çàö³þ Óêðà¿íñüêî¿
ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³-
ñòàíó (âî¿í³â-³íòåðíàö³î-
íàë³ñò³â), ÿêó î÷îëþº äå-
ïóòàò ðàéðàäè Âàñèëü Ë³áà
òà Ìóêà÷³âñüêå ðàéîííå
òîâàðèñòâî âî¿í³â – âåòå-
ðàí³â Àôãàíñüêî¿ â³éíè
"Øóðàâ³" – êåð³âíèê
Â³êòîð Ñóëèìà.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè âñ³ ïðè-
ñóòí³ ïîêëàëè êâ³òè äî ïà-
ì'ÿòíîãî çíàêó òà çàïàëè-
ëè ñâ³÷êè.

"Äâàäöÿòü â³ñ³ì ðîê³â
ìèíóëî ç äíÿ, êîëè òîä³øí³
ðàäÿíñüê³ â³éñüêà ïîêèíó-
ëè Àôãàí³ñòàí, – àêöåíòóº
Ñåðã³é Ãàéäàé, ñï³ëêóþ-
÷èñü ç àôãàíöÿìè, – ñüî-
ãîäí³ âæå íàøà êðà¿íà ïî-
òðåáóº çàõèñòó ñâî¿õ êîð-
äîí³â. ² áàãàòî âåòåðàí³â
Àôãàí³ñòàíó çíîâó âçÿëè
çáðîþ äî ðóê òà âèêîíó-
þòü ñâ³é îáîâ'ÿçîê.

Çàâäàííÿ íàøå – áóòè
óâàæíèì äî âñ³õ ïðî-
áëåì, ÿê³ º â æèòò³ âåòå-
ðàí³â â³éíè â Àôãàí³ñòàí³.

×åñòü ³ øàíà âñ³ì âåòå-
ðàíàì Àôãàíó, ñâ³òëà ïà-
ì'ÿòü ïîëåãëèì!"

З метою підвищення ква�
ліфікації працівників ДНЗ та
попередження неприємних
ситуацій, 14 лютого, за уча�
стю голови райдержадміні�
страції Сергія Гайдая
відбувся семінар�
навчання із завіду�
ючими дошкільних
закладів району
щодо організації
харчування дітей.

Також, на семі�
нарі були присутні
начальник управлі�
ння освіти, молоді
та спорту РДА
Світлана Кешеля та
в.о. начальника
Держпродспожив�
служби району Ва�
силь Туряниця.

Спочатку, до при�
сутніх звернувся голова Му�
качівської РДА Сергій Гай�
дай. Він привітав усіх зі свя�
том закоханих та побажав
взаємного кохання, миру і
злагоди у родинах.

Далі, Сергій Володимиро�
вич згадав про нещодавній
неприємний інцидент у од�
ному з дитсадків району, та
наголосив на необхідності
ретельнішого ставлення до
харчування дітей. «Все, що
ми робимо, ми робимо за�
ради дітей, адже вони наше
майбутнє. Тому, питання ос�
віти, як шкільної, так і дошк�

Ç òóðáîòîþ ïðî íàéìåíøèõ…
Â ÐÄÀ â³äáóâñÿ ñåì³íàð ³ç çàâ³äóþ÷èìè ÄÍÇ

ільної, були, є, і будуть на
моєму особистому контролі»,
– наголосив очільник райо�
ну.

Звернулася до колег і на�
чальник управління освіти,

молоді та спорту адмініст�
рації Світлана Кешеля. Вона
відзвітувала про стан справ
у дитсадку с. Павшино, де
нещодавно частина дітей
захворіла: «Зараз, усі дітки
вже здорові. Як стало відо�
мо після досліджень, причи�
ною захворюваності дітей
стало не харчове отруєння, а
інфекція. Та, щоб уникнути
непорозумінь у подальшому
і убезпечити перш за все
дітей, ми і вирішили прове�
сти таку нараду», – конста�
тувала Світлана Іллівна.

Далі, з доповіддю на тему

організації харчування в
дошкільних навчальних зак�
ладах виступила головний
спеціаліст Держпродспо�
живслужби району Світлана
Демко. Вона ознайомила

працівників ДНЗ
з рекомендація�
ми щодо правил
поводження на
кухні, з усіма ви�
могами, норма�
ми та правилами
чинного законо�
давства про хар�
чову промис�
ловість. Також,
особливу увагу
Світлана Олек�
сандрівна звер�
нула на умови
транспортування
та зберігання

продуктів, їх приготування
та стан кухні, на якій вони
готуються. Наголосила
спеціаліст і  на правилах
складання меню: «Головне,
меню дітей повинно бути
збалансованим. В залеж�
ності від пори року, повин�
на бути достатня кількість
овочів та фруктів, зелені та
м’яса», – наголосила пані
Світлана.

На закінчення, разом з
матеріалами семінару кожен
учасник отримав шаблони
внутрішніх документів для
зручного формування справ.

1

На Мукачівщині завершилася Зимова
першість з футболу. Фінальні матчі відбу�
лися минулої неділі на стадіоні в смт. Чи�
надієво.

Участь у відкритій Зимовій першості
взяли 8 команд: Чинадієво, Лучки, Горон�
да, Ракошино, Н. Коропець, Дерцен, та дві
команди з Мукачева – Сокіл й Локомотив.

Фінал приніс інтригу лише у боротьбі за
другу сходинку почесного п’єдесталу, адже
за кількістю набраних очок, переможцем
першості достроково став «Локомотив» М.

Команда на високому рівні пройшла всі
7 поєдинків, не допустивши жодної пораз�
ки або навіть нічиї. В результаті 22 заби�
тих м’ячів та 2 пропущених, команда на�
брала 21 очко.

Срібний комплект нагород розіграли
між собою ФК «Чинадієво» та ФК «Дер�

Çèìîâà ïåðø³ñòü ç ôóòáîëó Ìóêà÷³âñüêîãî
 ðàéîíó âèçíà÷èëà ïåðåìîæö³â

цен». Показово, що ці дві команди йшли про�
тягом змагань з однаковим успіхом: з 7 по�
єдинків – 4 перемоги, 2 нічиї, 1 – поразка.
Кількість набраних очок також однакова – 14,
а фінальний поєдинок завершився нічиєю:
3:3. Ситуацію визначила кількість пропуще�
них м’ячів і срібні нагороди та друга сходин�
ка п’єдесталу дісталися футболістам з сели�
ща Чинадієво (7 пропущених м’ячів). На тре�
тьому місці – команда Дерцен, кількість про�
пущених м’ячів 15.

Переможців та призерів Зимової першості
привітали: заступник голови Мукачівської РДА
Олександр Богів, голова Мукачівської рай�
онної федерації футболу Віктор Шварц, на�
чальник відділу молоді та спорту Олександр
Корж.

Щасливі володарі кубку Зимової першості
Мукачівщини – ФК «Локомотив» М також от�

римали пам’ятний подарунок від го�
лови Мукачівської РДА Сергія Гайдая
– м’яч з автографом відомого украї�
нського футболіста Владислава Ва�
щука.

Нагородив футболістів заступник
голови адміністрації Олександр Богів,
який привітав спортсменів з призо�
вими місцями змагань та побажав
подальших здобутків і перемог.

Переможці нагороджені Кубком
Зимової першості, медалями та Дип�
ломами, призери – медалями та Дип�
ломами. Всі команди отримали фут�
больні м’ячі, які і допоможуть при�
близити нові перемоги на зеленому
газоні.
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Відбулося засідання
постійної депутатської
комісії з питань ЖКГ, буд�
івництва, архітектури та
транспорту

Комісія розглянула про�
ект регуляторного акта
“Правила благоустрою,
забезпечення чистоти,
порядку утримання і при�
бирання вуличних, дворо�
вих територій, парків,
скверів м.Мукачево” з ме�
тою надання дозволу на
оприлюднення для отри�
мання пропозицій і заува�
жень.

Зміни стосуються при�
ведення правил до діючих
норм законодавства. Впо�
рядковано та доповнено
перелік об’єктів та еле�
ментів благоустрою. До�

Депутатські комісії вивчали проект
змін до Правил благоустрою

повнено перелік термінів
поняттям вивіска – для
розмежування з засобами
реклами.

В правилах благоустрою
введено визначення на�
їзду на об’єкти благоуст�
рою (тротуари, бордюри,
газони, зелені зони та на�
садження).

Виокремлено отриман�
ня дозволів на порушення
об’єктів благоустрою на
території м. Мукачева.

� земляні роботи на об�
’єктах благоустрою;

� роботи по будівництву,
реконструкції, ремонту на
об’єктах благоустрою;

� планові заходи, робо�
ти по обслуговуванню
інженерних мереж та спо�
руд на об’єктах благоуст�
рою;

� планові заходи, робо�
ти по обслуговуванню
інженерних мереж (водо�
провідних, каналізацій�
них, теплових, газових та
електричних) та інженер�
них споруд що спричиня�
ють порушення об’єктів
благоустрою;

� встановлення  ого�
рожі, риштування, каркас�
но�плівкових та інших лег�
ких огорож, місць прове�
дення будівельних, зем�
ляних, монтажних, ремон�
тних та інших робіт;

� складування будівель�
них матеріалів, будівель�
них відходів на об‘єктах
благоустрою;

� перекриття проїжджої
частини, пішохідної зони
та тротуарів.

Впорядковано правила
утримання і прибирання
вуличних, дворових тери�
торій, парків, скверів
міста, а також очистки
домоволодінь. (Доповне�
но, вилучено повтори).

Контроль за дотриман�
ням та виконанням пра�
вил благоустрою покла�
дається на Мукачівське
міське комунальне
підприємство «Муніци�
пальна поліція».

МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ  М.МУКАЧЕВА
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ:

1. Головного інспектора.
Вимоги до кандидатів:  чоловіки віком до 35 років; вища, базова

вища або середня технічна освіта.
При зверненні кандидатам на вакантні посади необхідно подати до

ММКП «Муніципальна поліція» (3 поверх, каб.71 Мукачівської міської
ради по пл.Духновича, б.2 в м.Мукачеві) наступні документи:

� копію паспорту;
� копію військового квитка;
� трудову книжку;
� копію ідентифікаційного коду;
� копію документу про освіту;
� медичну довідку;
� 2 фотографії розміром 3х4 см;
� автобіографію.
Прийом на роботу проводиться за результатами співбесіди.

В Мукачеві 646  учасників АТО
отримали земельні ділянки

За останні три місяці в місті  учасники АТО отримали можливість оформити
у власність 646 земельних ділянок загальною площею понад 40 гектарів. На
засіданні сесій військовослужбовцям надали дозвіл на розробку проектів відве�
дення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових бу�
динків. Наразі військовослужбовці на основі виданих дозвільних документів
оформляють право власності.   Ініціював такі рішення міський голова Андрій
Балога.  Йдеться про земельні ділянки в районі вулиці Франка Івана�бічна та
в районі вулиці Берегівська�бічна.

«Процес виділення землі проходив відкрито – самі учасники АТО через свою
спілку контролювали весь процес. Кожен з них отримає ділянку розміром
шість сотин. Наразі військовослужбовці активно користуються наданим пра�
вом і оформляють право власності.  Влада міста й надалі опікуватиметься
захисниками нашої країни», – зазначає перший заступник Мукачівського
міського голови Ростислав Федів.

В ОБЛАСНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ БАТЬКИ
ПОКИНУЛИ ДВОХ НЕМОВЛЯТ

До служби у справах дітей виконавчого комітету Мукачівської міської ради над�
ійшло повідомлення стосовно двох немовлят, які тривалий час перебували в об�
ласній дитячий лікарні, не тому, що хворіли, а тому, що вони не були бажаними для
власних батьків. Лікарі марно шукали матерів, які влаштувавши малечу на ліку�
вання, зникли. З’ясувалось, що діти на території міста не народжувались, реєст�
рація їх народження також не проводилась. Відомості про батьків взагалі відсутні.
Турботу про дітей в черговий раз взяла на себе міська влада. Реєстрація їх народ�
ження буде проведена за рішенням виконавчого комітету, відповідно до частини 2
статті 135 Сімейного кодексу України. Діти отримають статус і будуть тимчасово
влаштовані до обласного будинку дитини. Служба у справах дітей прикладе всіх
зусиль для їх усиновлення або влаштування до сімейних форм виховання.

На виконання міської
Програми зміцнення
матеріально�технічної
бази закладів охорони
здоров’я комунальної
власності фізіотерапев�
тичне відділення стаціо�
нару Мукачівської ЦРЛ
отримало нове фізіоте�
рапевтичне обладнання
компанії BTL, світового
лідера по виробництву
фізіотерапевтичної апа�
ратури загальною варті�
стю понад 830 тисяч
гривень. Кошти виділе�
но з міського бюджету.

Отримані прилади да�
ють змогу використову�
вати у комплексному
лікуванні хворих елект�
ротерапію з можливістю

Ìóêà÷³âñüêà ÖÐË îòðèìàëà íîâ³òíþ àïàðàòóðó
äëÿ ô³ç³îòåðàï³¿ íà 830 òèñ. ãðí.

застосування більш,
ніж15 видів струмів, су�
часні ультразвукову, ла�
зерну, магнітотерапію, а
також – мікрохвильову
діатермію.

Фізіотерапевтичне

відділення стаціонару
Мукачівської ЦРЛ має
можливість проводити
хворим повноцінну реа�
білітацію з досягненням
максимального резуль�
тату.

Ñüîãîäí³ êåð³âíèöòâî
Ìóêà÷åâà ïðîâåëî
ïðèéîì ãðîìàäÿí. Ì³ñü-
êèé ãîëîâà Àíäð³é Áàëî-
ãà, éîãî çàñòóïíèêè òà
êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîç-ä³ë³â ì³ñüêâèêîí-
êîìó âèð³øóâàëè ïðî-
áëåìè ìóêà÷³âö³â. ×èìà-
ëî ïèòàíü ñòîñóâàëîñÿ
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà. Òàêîæ
ì³ñòÿíè çâåðòàëèñÿ
ùîäî îòðèìàííÿ êîòë³â.
Íàðàç³ êîøòîì ì³ñüêîãî
áþäæåòó ä³º ïðîãðàìà
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîòëà-
ìè ñîö³àëüíî íåçàõèùå-
íèõ îñ³á.

Â Ìóêà÷åâ³ â ãðóäí³
êîøòîì ì³ñüêîãî áþäæå-
òó âæå âñòàíîâëåíî ãàçîâ³
êîòëè äëÿ 12 ñîö³àëüíî íå-
çàõèùåíèì ðîäèíàì. Äëÿ
öüîãî áóëî âèä³ëåíî 189
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íàðàç³
âñòàíîâëþþòü êîòëè ùå
15 ðîäèíàì Öüîãîð³÷ â
áþäæåò³  âæå âèä³ëåíî
500 òèñÿ÷ äëÿ âñòàíîâëåí-
íÿ êîòë³â. Âò³ì öÿ ñóìà íå
îñòàòî÷íà, êîøòè áóäóòü

CÎÖ²ÀËÜÍÎ ÍÅÇÀÕÈÙÅÍÈÌ
Ì²ÑÒßÍÀÌ ÂÑÒÀÍÎÂËÞÞÒÜ ÊÎÒËÈ

âèä³ëÿòèñÿ äîäàòêîâî,
àäæå çðîñòàº ê³ëüê³ñòü
ì³ñòÿí, ÿê³ ïðàãíóòü ñêî-
ðèñòàòèñÿ ïðîãðàìîþ.
Ïðàâî çâåðíåííÿ äëÿ óñ-
òàíîâêè áåçêîøòîâíîãî
ãàçîâîãî òà åëåêòðè÷íîãî
îáëàäíàííÿ äëÿ îá³ãð³âó
òà ñèñòåì ô³ëüòðàö³¿ âîäè
ãàçîâèõ êîòë³â ìàþòü ïðà-
âî ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïîòðå-
áóþòü äîäàòêîâîãî ñîö-
³àëüíîãî çàõèñòó:

- ³íâàë³äè ² òà ²² ãðóïè
ïî õâîðîá³  âñ³õ êàòå-
ãîð³é;

- ë³êâ³äàòîðè àâàð³¿ íà
×ÀÅÑ ² òà ²² êàòåãîð³¿;

- ïåíñ³îíåðè, ÿê³ êîðè-

ñòóþòüñÿ ï³ëüãîþ “ä³òè
â³éíè”;

- áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿;
- ó÷àñíèêè, ³íâàë³äè

â³éíè òà âåòåðàíè
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè;

- âäîâè çàãèáëèõ ó÷àñ-
íèê³â â³éíè òà áîéîâèõ
ä³é.

Äëÿ âñòàíîâëåííÿ áåç-
êîøòîâíîãî ãàçîâîãî,
åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàí-
íÿ òà ñèñòåì ô³ëüòðàö³¿
âîäè ãàçîâèõ êîòë³â
ìåøêàíö³ ìîæóòü  çâåð-
òàòèñÿ ç ïèñüìîâîþ çà-
ÿâîþ äî âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, â Öåíòð íà-
äàííÿ àäì³íïîñëóã.
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- ÏÐÎÔÅÑÎÐÀ ÊÀÔÅÄÐÈ ËÅÃÊÎ¯ ÏÐÎ-
ÌÈÑËÎÂÎÑÒ² ² ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ¯ ÎÑÂ²-
ÒÈ -1 ÂÀÊÀÍÒÍÀ ÏÎÑÀÄÀ;

- ÄÎÖÅÍÒÀ ÊÀÔÅÄÐÈ ÒÅÎÐ²¯ ÒÀ ÌÅ-
ÒÎÄÈÊÈ ÏÎ×ÀÒÊÎÂÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ –
3 ÂÀÊÀÍÒÍ² ÏÎÑÀÄÈ;

- ÑÒÀÐØÎÃÎ ÂÈÊËÀÄÀ×À ÊÀÔÅÄÐÈ
ÎÁË²ÊÓ ² ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß ÒÀ ÌÀÐ-
ÊÅÒÈÍÃÓ – 1 ÂÀÊÀÍÒÍÀ ÏÎÑÀÄÀ;

-   ÀÑÈÑÒÅÍÒÀ ÊÀÔÅÄÐÈ ÀÍÃË²ÉÑÜ-
ÊÎ¯ Ô²ËÎËÎÃ²¯ ÒÀ ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÂÈÊ-
ËÀÄÀÍÍß ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÌÎÂ –
1 ÂÀÊÀÍÒÍÀ ÏÎÑÀÄÀ.

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ:
- íà ïîñàäó ïðîôåñîðà:
- îñîáè, ÿê³ ìàþòü â÷åíå çâàííÿ ïðîôåñîðà

çà ïðîô³ëåì êàôåäðè;
- îñîáè, ÿê³ ìàþòü:
1) íàóêîâèé ñòóï³íü äîêòîðà â³äïîâ³äíèõ

íàóê;
2) â÷åíå çâàííÿ äîöåíòà àáî ñòàðøîãî íàó-

êîâîãî ñï³âðîá³òíèêà;
3)  ñòàæ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè íå

ìåíøå ÿê 7 ðîê³â ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ III - IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ àáî çàêëàäàõ
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè III - IV ð³âí³â àêðåäè-
òàö³¿ íà ïîñàä³ àñèñòåíòà, âèêëàäà÷à, ñòàðøîãî
âèêëàäà÷à, äîöåíòà, ïðîôåñîðà, çàâ³äóâà÷à
(íà÷àëüíèêà àáî éîãî çàñòóïíèêà) êàôåäðè,
äåêàíà ôàêóëüòåòó (íà÷àëüíèêà ôàêóëüòåòó àáî
éîãî çàñòóïíèêà ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè ÷è íàó-
êîâî¿ ðîáîòè), ïðîðåêòîðà (çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà âèùîãî â³éñüêîâîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó ç íàâ÷àëüíî¿ ÷è íàóêîâî¿ ðîáîòè);

4)  ñòàæ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ï³ñëÿ
ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ äîöåíòà íå ìåí-
øå ÿê 3 ðîêè;

5)  íàóêîâ³ òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ïðàö³ òà
íå ìåíøå ÿê 4 ïðàö³, îïóáë³êîâàí³ ï³ñëÿ çàõè-
ñòó   äîêòîðñüêî¿   äèñåðòàö³¿   ó   ôàõîâèõ
íàóêîâèõ   âèäàííÿõ   Óêðà¿íè,   âêëþ÷åíèõ
äî çàòâåðäæåíîãî ÌÎÍ  Óêðà¿íè  ïåðåë³êó,
÷è  ïðîâ³äíèõ  íàóêîâèõ âèäàííÿõ  ³íøèõ
äåðæàâ, çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ç ï³äãîòîâêè
ï³äðó÷íèê³â, ïîñ³áíèê³â;

6)   âèêëàäàþòü íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè íà
âèñîêîìó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó ð³âí³, â ò.÷.
ïðîâåëè â³äêðèòó ïàðó;

7) ãîòóþòü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ êàäðè.
-    íà ïîñàäó äîöåíòà:
1)   îñîáè, ÿê³ ìàþòü â÷åíå çâàííÿ äîöåíòà

àáî ñòàðøîãî äîñë³äíèêà (ñòàðøîãî íàóêîâî-
ãî ñï³âðîá³òíèêà) çà ïðîô³ëåì êàôåäðè;

2)   îñîáè, ÿê³ ìàþòü:
-    íàóêîâèé ñòóï³íü äîêòîðà ô³ëîñîô³¿ (êàí-

äèäàòà íàóê) àáî äîêòîðà â³äïîâ³äíèõ íàóê;
-    ìàþòü ñòàæ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáî-

òè íå ìåíøå ÿê 4 ðîê³â íà ïîñàä³ àñèñòåíòà,
âèêëàäà÷à, ñòàðøîãî âèêëàäà÷à, äîöåíòà, ïðî-
ôåñîðà, çàâ³äóâà÷à êàôåäðè;

-    ìàþòü íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ïðàö³, â
òîìó ÷èñë³, ï³äðó÷íèê àáî íàâ÷àëüíèé ïî-

Ìóêà÷³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò
ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ

íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä
ñ³áíèê, ï³äãîòîâëåíèé îäíîîñ³áíî ÷è â ñêëàä³
àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó (àâòîðñüêèé âíåñîê íå
ìåíøå 3 äð. àðê.);

-  ìàþòü íå ìåíøå 4 íàóêîâèõ ïðàöü ó ôàõî-
âèõ âèäàííÿõ Óêðà¿íè òà/àáî ³íîçåìíèõ
(ì³æíàðîäíèõ) ðåöåíçîâàíèõ ôàõîâèõ âèäàí-
íÿõ, ç ÿêèõ íå ìåíøå 1 ïóáë³êàö³¿ ó ïåð³îäè÷-
íèõ âèäàííÿõ, âêëþ÷åíèõ äî íàóêîìåòðè÷íèõ
áàç Scopus àáî  Web of Science, òà ÿê³ íå º ïå-
ðåêëàäàìè ç ³íøèõ ìîâ. (Â³äñóòí³ñòü äîñòàò-
íüî¿ ê³ëüêîñò³ íàóêîâèõ ïðàöü ó ôàõîâèõ âè-
äàííÿõ Óêðà¿íè ìîæå áóòè çàì³íåíà îòðèìà-
íèìè ïàòåíòàìè íà âèíàõ³ä. Êîæåí îòðèìà-
íèé ïàòåíò íà âèíàõ³ä, ÿêèé ïðîéøîâ  êâàë³-
ô³êàö³éíó åêñïåðòèçó  ³  áåçïîñåðåäíüî  ñòîñó-
þòüñÿ  íàóêîâèõ íàïðÿì³â êàôåäðè ïðè-
ð³âíþºòüñÿ äî 2 ñòàòåé ó ôàõîâèõ âèäàííÿõ
Óêðà¿íè).

- áåðóòü ó÷àñòü ó íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ (íå
ìåíøå 5, â òîìó ÷èñë³ 3 ì³æíàðîäíèõ);

-  áåðóòü ó÷àñòü ó âèêîíàíí³ íàóêîâî¿ ðîáî-
òè çà êîíêðåòíîþ ôîðìàë³çîâàíîþ òåìîþ
(äåðæáþäæåò, ãîñïäîãîâîðè, ì³æíàðîäí³
ãðàíòè òà ³íøå);

-  âèêëàäàþòü   íàâ÷àëüí³  äèñöèïë³íè   íà
âèñîêîìó  íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó  ð³âí³,  ùî
ï³äòâåðäæåíî âèñíîâêîì êàôåäðè.

- íà ïîñàäó ñòàðøîãî âèêëàäà÷à – îñîáè,
ÿê³:

1) ìàþòü ñòàæ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè
íå ìåíøå ÿê 3 ðîêè íà ïîñàä³ àñèñòåíòà àáî
³íø³é ïîñàä³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïðàö³âíè-
êà;

2) º àâòîðàìè (ñï³âàâòîðàìè) íå ìåíøå 3
íàóêîâèõ ïðàöü ó ôàõîâèõ âèäàííÿõ Óêðà¿íè
òà/àáî   ³íîçåìíèõ  (ì³æíàðîäíèõ)  ðåöåíçî-
âàíèõ  ôàõîâèõ  âèäàííÿõ  (â³äñóòí³ñòü  äîñ-
òàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ íàóêîâèõ ïðàöü ó ôàõîâèõ
âèäàííÿõ Óêðà¿íè ìîæå áóòè çàì³íåíà îòðè-
ìàíèìè ïàòåíòàìè íà âèíàõ³ä. Êîæåí îòðè-
ìàíèé ïàòåíò íà âèíàõ³ä, ÿêèé ïðîéøîâ êâà-
ë³ô³êàö³éíó åêñïåðòèçó ³ áåçïîñåðåäíüî ñòî-
ñóºòüñÿ íàóêîâèõ íàïðÿì³â êàôåäðè, ïðè-
ð³âíþºòüñÿ äî 2 ñòàòåé ó ôàõîâèõ âèäàííÿõ
Óêðà¿íè);

3) áåðóòü ó÷àñòü ó íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ;
4)   âèêëàäàþòü íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè íà âè-

ñîêîìó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó ð³âí³, ùî
ï³äòâåðäæåíî âèñíîâêîì êàôåäðè;

–  íà ïîñàäó àñèñòåíòà — îñîáè, ÿê³:
1)    ìàþòü ñòóï³íü ìàã³ñòðà çà ïðîô³ëåì êà-

ôåäðè;
2)    çäàòí³ñòü âåñòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íó ðî-

áîòó.
Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ - ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç

äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ìàòåð³àëè ïðî

ïðåòåíäåíò³â (çàÿâà íà ³ì’ÿ ðåêòîðà, îñîáîâèé
ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â, àâòîá³îãðàô³ÿ, äîêóìåí-
òè ïðî îñâ³òó, íàóêîâèé ñòóï³íü, â÷åíå çâàí-
íÿ, ñïèñîê íàóêîâèõ ïðàöü, âèíàõîä³â, ïóáë³-
êàö³é òà äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñòàæ
íàóêîâî – ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè) ïîäàâàòè äî
â³ää³ëó êàäð³â ÌÄÓ.

Äîêóìåíòè ïîäàâàòè çà àäðåñîþ:
89600, ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Óæãîðîäñüêà, 26, â³ää³ë êàäð³â,

òåë.(03131)  2-11-09.

  Ç  ÞÂ²ËÅªÌ,
Â²Ä  ÙÈÐÎÃÎ  ÑÅÐÖß!
   Ùîéíî ìóäðå æèòòÿ âè-

ñòàâèëî ëþáëÿ÷îìó, íàä-
³éíîìó   ×îëîâ³êîâ³, äîá-
ðîìó, òóðáîòëèâîìó Áàòü-
êîâ³, í³æíîìó, ëàñêàâîìó
Ä³äóñåâ³, ÷óéíîìó Áðàòîâ³

Ðóäîëüôó
Ôåäîðîâè÷ó

ÊÍÀÓÇÓ
 äâàíàäöÿòó ï'ÿò³ðêó, ÿêà º îêðàñîþ Âàøîãî æèò-
òÿ, ñïîâíåíèõ ðàäîù³â ³ òðèâîã, ïîøóê³â ³ äåð-
çàíü, óñï³õ³â ³ ïë³äíèõ çäîáóòê³â. Óñüîãî, ÷îãî Âè
äîñÿãëè â æèòò³, òî Âàø³ ïðàöÿ íåâòîìíèõ ðóê,
ìåòêîãî ðîçóìó ³ êèïó÷îãî ñåðöÿ. Çàâåðøèâøè
ñëóæáó â àðì³¿, Âè ïîïîâíèëè çàã³í Ìóêà÷³âñü-
êèõ ïðàâîîõîðîíö³â, äå ïðîéøëè øëÿõ â³ä ñòàð-
øîãî ñåðæàíòà äî ìàéîðà ì³ë³ö³¿. Áåç â³äðèâó â³ä
ñëóæáè Âè çäîáóëè äâà äèïëîìè. Âàøà äèâîâèæ-
íà êîìóí³êàáåëüí³ñòü, óì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ëþäü-
ìè, ³íòåë³ãåíòí³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì,
â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà âèìîãëèâ³ñòü, ÿê³ ïðîÿâëÿëè-
ñÿ íà âñ³õ ä³ëÿíêàõ ì³ë³öåéñüêî¿ ñëóæáè, ïðèíî-
ñèëè Âàì ùèðó ïîâàãó òà äîâ³ðó êîëåã, âèâåëè â
÷èñëî êðàùèõ ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â ì³ë³ö³¿ Óê-
ðà¿íè.

Âèéøîâøè íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê, Âè Ðó-
äîëüôå Ôåäîðîâè÷ó, íå ïåðåñòàëè òðóäèòèñÿ,
ïë³äíî ïðîäîâæèëè ñâîþ æèòòºâó ñòåæêó íà íèâ³
Ãîñïîäí³é, äå âæå íå îäèí äåñÿòîê ðîê³â â³ðîþ ³
ïðàâäîþ, ñêðîìí³ñòþ ³ çàâèäíîþ ïîñò³éí³ñòþ ïðè-
ñâÿòèëè ñåáå ³íòåðåñàì ÷èñëåííî¿ ïàðàô³ÿëüíî¿
ïàñòâè  ñîáîðó Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
â ³ì'ÿ ³êîíè Ïî÷à¿âñüêî¿ Áîæî¿ Ìàòåð³, çà ùî íà
÷åñòü Âàøîãî þâ³ëåþ â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ áóëè
íàãîðîäæåí³ âèñîêîïðåîñâÿùåííèì àðõ³ºïèñêî-
ïîì Ìóêà÷³âñüêî-Óæãîðîäñüêèì Ôåîäîðîì  Àð-
õ³ºðåéñüêîþ ãðàìîòîþ çà áëàãîñëîâåííÿ ³ ñòàðàí-
íÿ  íà ñëàâó Ñâÿòî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè.

Ñâ³é þâ³ëåé, ùî îçíà÷àº âñòóï äî  êîãîðòè ìóä-
ðèõ, Âè, äîðîãèé íàø Ðóäîëüôå Ôåäîðîâè÷ó,  çó-
ñòð³÷àºòå â ïîâíîìó ðîçêâ³ò³ ñèë ³ òàëàíòó, â øè-
ðîêîìó ïðàãíåíí³ òâîðèòè ëþäÿì äîáðî. Ç íàãî-
äè ñâÿòà áàæàºìî Âàì íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, íàñíà-
ãè ó Âàø³é ðîáîò³, ö³íóºìî Âàøó ëþäÿí³ñòü òà
ïîðÿäí³ñòü. Íåõàé ì³öíå çäîðîâ'ÿ, ðîäèííå òåï-
ëî, ëþáîâ ³ çàòèøîê, ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü òà ïîøà-
íà, ùàñòÿ, ðàä³ñòü ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ áóäóòü â³ðíèìè
ñóïóòíèêàìè íà Âàø³é, áëàãîñëîâåíí³é Áîãîì,
äîâã³é ñîíÿ÷í³é, æèòòºâ³é äîðîç³!

Äóæå ëþáëÿ÷³ é øàíóþ÷³ Âàñ – äðóæèíà, äîíüêà
Ñ³ëüâ³ÿ, çÿòü Ñåðã³é, ñèí Ðóäîëüô, íåâ³ñòêà Îêñà-
íà, îíóêè Ñåðã³é, Ì³ëåíêà, Ãåîðã³é, áðàò ²âàí, ñåñò-
ðà Ìàðãàðèòà, ñâàòè Ôåíüî, Êàëèíè÷, ð³äí³, äðóç³…

Ìóäðó, ö³ëåñïðÿìîâàíó, æèò-
òºðàä³ñíó, åíåðã³éíó   îñî-
áèñò³ñòü, ÷óéíó, â³äâåðòó  ëþ-
äèíó, êîíòðîëåðà ïî ÿêîñò³ Ìó-
êà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè
Îëåêñ³ÿ  Âàñèëüîâè÷à

ÎÁ'ªÄÊÎÂÀ
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç 40-ì
Äíåì íàðîäæåííÿ! Íåõàé ìî-
ëîä³ñòü òà åíòóç³àçì äîïîìîæóòü Âàì çäîëàòè âñ³
æèòòºâ³ ïåðåøêîäè, à âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì òà
íåâè÷åðïíà åíåðã³ÿ  – äîñÿãòè íîâèõ çâåðøåíü òà
âèñîò. Áàæàºìî çä³éñíåííþ âåëè÷íèõ ïëàí³â,
ùàñòÿ, ìèðó, çëàãîäè. Íåõàé Ãîñïîäü ùåäðî
äàðóº Âàì, äîðîãèé þâ³ëÿðå, äîâã³ ë³òà, áàãàò³ íà
ëþáîâ, â³ðíèõ äðóç³â, ðîäèííå òåïëî òà íàòõíåí-
íÿ â äóø³!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè

ÄÎÂÃÈÕ,
ÙÀÑËÈÂÈÕ Ë²Ò!
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
2 (131) 23 ëþòîãî 2017 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

Ïîñò – êîëåñíèöà, âîçíîñÿùàÿ íà íåáî. (Äóõîâíàÿ ìóäðîñòü)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555523 ëþòîãî 2017 ð.
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ñò.

ÏÅÐØÀ ÍÅÄ²Ëß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÓ:
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂ’ß (5 áåðåçíÿ)

Öåðêâà ëþáèòü ñëàâó
Ãîñïîäíþ! Êîëè âîíà
ïðàçíóº Òîðæåñòâî Ïà-
âîñëàâ’ÿ, âîíà çä³éñíþº
òîðæåñòâî â äåíü â³ä-
íîâëåííÿ øàíóâàííÿ
³êîí.

²êîíà º íàãàäóâàííÿì
ïðî Õðèñòà Áîãîëþäè-
íó íà çåìë³. ²êîíè ñâÿ-
òèõ º íàãàäóâàííÿ ïðî
âñ³õ, õòî ï³øîâ çà Õðè-
ñòîì, õòî â³ðíèé ³
â³ääàíèé Éîìó, õòî
ãîð³â ëþáîâ’þ äî Íüî-
ãî. Øàíóâàííÿ ñâÿòèõ
³êîí º øàíóâàííÿ ñëàâè
Ãîñïîäíüî¿: õòî ðàä³º
ñëàâ³ Áîæ³é ³ âñüîìó,
ùî íàãàäóº ¿¿ â òåïå-
ð³øíüîìó æèòò³, òîé  â
ìàéáóòíüîìó â³ö³ áóäå
ðàä³òè.

Õòî â æèòò³ ïðàãíóâ
äî Áîãà, òîé ç ðàä³ñòþ
êèíåòüñÿ äî Íüîãî, êîëè
íà Ñòðàøíîìó Ñóä³
ïî÷óº: «Ïðèéä³òü äî
Ìåíå áëàãîñëîâåíí³».

Âñ³, õòî íå âì³þòü ðà-

ä³òè ñëàâ³ Áîæ³é, ó êîìó
áîæåñòâåííèé ñâ³ò ³
éîãî çàêîíè âèêëèêàþòü
íåâäîâîëåííÿ, õòî ëþ-
áèòü òåìðÿâó àáî íà-
ï³âòåìðÿâó, íå ëþáèòü
ñâ³òëî, – ò³ íà çàêëèê
«ïðèéä³òü äî Ìåíå» íå
ï³äóòü. Âîíè â³äìàõíóòü-
ñÿ â ãí³â³, íåâäîâîëåíí³,
ó çàçäðîùàõ ³ îçëîá-

ëåíí³ íà ñìèðåííèõ ³ ïî-
ê³ðëèâèõ, õòî ï³äå äî
ñâ³òëà, äî Ñàìîãî Áîãà,
ßêîãî ñòàíóòü çâèíóâà-
÷óâàòè â òîìó, ùî ó íèõ
òàêèé íàñòð³é; â îçëîá-
ëåíí³ íà ñàìèõ ñåáå ç
íåáàæàííÿì, îäíàê,
ïðèçíàòèñÿ â ñâî¿é ïðî-
âèí³. Òàêèé íàñòð³é ³ º
ñïðàâæíÿ ìóêà.

Ï²ÑÒ ÍÅ ÑÀÌÎ×ÈÍÑÒÂÎ,
À ÄÓÕÎÂÍÅ Ä²ßÍÍß

 Ç 27 ëþòîãî ïðàâîñëàâí³ õðèñòèÿíè âñòóïàþòü
ó Âåëèêèé ï³ñò. Ðîçïî÷èíàºòüñÿ â³í çà ñ³ì òèæí³â
äî ïðàçíèêà Ñâÿòî¿ Ïàñõè ³ ñêëàäàºòüñÿ ³ç ×îòè-
ðèäåñÿòíèö³ (40 äí³â) ³ Ñòðàñíî¿ ñåäìèö³ (òèæäåíü
ïåðåä Ïàñõîþ) – âñüîãî 48 äí³â.

Çà äâîÿêîþ íàøîþ ñóòí³ñòþ – ò³ëåñíîþ ³ äóõîâíîþ
– ³ ï³ñò íàì çàïîâ³äàíèé Öåðêâîþ äâîÿêèé: ò³ëåñíèé ³
äóõîâíèé. Ó ïîñò³ ò³ëåñíîìó íà ïåðøîìó ïëàí³ óòðè-
ìàííÿ íàä íàäì³ðíî¿ ³ ñìà÷íî¿ ¿æ³, ùî äîïîìàãàº ó
áîðîòüá³ ç ãð³õîì; ó ïîñò³ äóõîâíîìó – óòðèìàííÿ â³ä
ïðèñòðàñòåé ³ ïîðîê³â, ìîëèòâà, ïîêàÿííÿ, ïðîáà÷åí-
íÿ îáðàç, âèêîð³íåííÿ ïîãàíèõ ñïðàâ. Òàì – çàëè-
øåííÿ ¿æ³ ñêîðîìíî¿ – á³ëüø ñèòíî¿; òóò – çàëèøåííÿ
óëþáëåíèõ ãð³õ³â ³ ïðîãð³õ³â ³ âïðàâëÿííÿ â ïðîòèëåæ-
íèõ ¿ì äîáðî÷èííèêàõ.

Ñóòí³ñòü ïîñòó âèðàæåíà â íàñòóïíîìó öåðêîâíî-
ìó ï³ñíåñï³â³: «Ïîñòÿñü îò áðàøåí, äóøà ìîÿ, à îò
ñòðàñòåé íå î÷èùàÿñü, íàïðàñíî ðàäóåøüñÿ íåÿäå-
íèþ, èáî åñëè íåò â òåáå ñòðåìëåíèÿ ê èñïðàâëå-
íèþ, òî âîçíåíàâèäåíà áóäåøü îò Áîãà, êàê ëæèâàÿ,
è óïîäîáèøüñÿ çëûì äåìîíàì, íèêîãäà íå ÿäóùèì».

Ï³ñò – ÷àñ ïðîùåííÿ îáðàç ³ âïðàâëÿííÿ â äîñÿã-
íåííÿ êîðèñò³ â³ä íüîãî, ÷àñ ïîáîðåííÿ äóøåâíî¿ ïëîò³.
Â³ä ò³ëåñíîãî ïîñòó, ÿê ñêàçàíî âèùå, ìàëî êîðèñò³ â
äîñÿãíåíí³ âäîñêîíàëåíîãî ñåðöÿ ³ ÷èñòîòè ò³ëà, ÿêùî
â³í íå ïîºäíàíèé ç äóøåâíèì. Òîìó ùî é äóøà ìàº
ñâîþ øê³äëèâó ¿æó ³ âïàäàº â çãóáíó ñîëîäêîïðèñò-
ðàñòü. Îñü âèäè ¿¿ ¿æ³. Îäíà ³ç «ïðèºìíèõ» – ëèõîñë³-
â’ÿ. Íàâ³òü ÿêùî ñêàæåø ïðî áðàòà àáî ñåñòðó ùîñü
ïîãàíå, õî÷à á ³ ïðàâäó, íàíåñåø ñâî¿é äóø³ íå âèë³-
êîâíó ðàíó. Ïåðåäàâàòè êîìóñü ïðî ãð³õè ³íøîãî ìîæ-
ëèâî ò³ëüêè ó âèïàäêó,  êîëè â òâîºìó ñåðö³ ùèðèé
íàì³ð ïðèíåñòè êîðèñòü òîìó, õòî çãð³øèâ.

Äðóãà ¿æà – çàçäð³ñòü, âîíà ðîçòë³âàº äóøó ñâî¿ìè
îòðóéíèìè ñîêàìè, ÷óæèìè óñï³õàìè ³ áëàãîïîëó÷-
÷ÿì ìó÷èòü ¿¿, á³äíó. Òðåòÿ – ìàðíîëþáñòâî, ÿêå ïðè-
ºìíèì ñìàêîì òèì÷àñîâî íàñîëîäæóº äóøó, à
ï³çí³øå ðîáèòü ïóñòîþ, áåçïë³äíîþ, çàëèøàº âñÿêî¿
äîáðî÷èííîñò³, çíèùóº ïîïåðåäí³ çàñëóãè ³ íàêëè-
êàº ïîêàðàííÿ.

Âñ³ëÿêà ïîõ³òü ³ áëóêàííÿ íåïîñò³éíîãî ñåðöÿ º êîðì
äóø³, ÿêà õàð÷óºòüñÿ ¿¿ øê³äëèâèìè ñîêàìè, à ïîò³ì
çàëèøàº ¿¿ áåç ïðè÷àñòÿ íåáåñíîãî õë³áà. Òîìó óòðè-
ìóéìîñÿ â³ä öèõ ïðèñòðàñòåé, ñê³ëüêè ó íàñ º ñèë,
ùîá íå çàïëóòàòè äóøó öèìè çãóáíèìè ïîðîêàìè ³
íå îñêâåðíèòè ¿¿ ÿê æèëèùå Ñâÿòîãî Äóõà.

Àðõ³ìàíäðèò ÑÈËÓÀÍ

Ïðàâîñëàâíàÿ Öåð-
êîâü ñâÿòî ÷òèò Æè-
âîòâîðÿùèé Êðåñò
Ãîñïîäåíü, èáî ñ íåãî
âîçñèÿëà ëþáîâü Áî-
æèÿ ê ëþäÿì. Ïîýòî-
ìó ìíîãèå ïðàçäíèêè
ïîñâÿùåíû åìó. È â
ýòè äíè Âåëèêîãî ïî-
ñòà, êîãäà ìû âñïîìè-
íàåì î ñòðàäàíèÿõ è
ñìåðòè Èèñóñà Õðè-
ñòà, îí âíîâü ïðåäëà-
ãàåòñÿ äëÿ áëàãîãî-
âåéíîãî ïîêëîíåíèÿ è
ëîáçàíèÿ. Ïîýòîìó è íàçûâàåòñÿ íå-
äåëÿ Êðåñòîïîêëîííîé.

Âî âðåìåíà çåìíîé æèçíè Ñïàñè-
òåëÿ êàçíü ðàñïÿòèÿ íà êðåñòå áûëà
ñàìîé ïîçîðíîþ, ñàìîé ìó÷èòåëüíîé
è ñàìîé æåñòîêîþ. È åñëè òàêèìè
áûëè ñòðàäàíèÿ ÷åëîâåêà, ñîâåðøèâ-
øåãî ïðåñòóïëåíèå, òî êàêèìè æå
áûëè òå ìóêè, êîòîðûå èñïûòàë Ñûí
Áîæèé?

Ñàì áóäó÷è áåçãðåøíûì, Îí ðàñ-
ïðîñòåð Áîæåñòâåííûå ðóêè Ñâîè è
äàë ïðèãâîçäèòü Ñåáÿ. Íå çà Ñåáÿ
ñòðàäàë Ãîñïîäü, à ïî Ñâîåé âîëå
âçîøåë Îí íà êðåñò äëÿ íàñ: äàáû
êðåñòíîþ ñìåðòèþ Ñâîåé èñêóïèòü
ãðåõè âñåãî ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà è
äàðîâàòü åìó íàäåæäó íàñëåäîâàíèÿ
æèçíè âå÷íîé è áëàæåííîé. Âåëèê è
íåîáúÿòåí ñåé Êðåñò Õðèñòîâ!

Òàêèì îáðàçîì, ÷åðåç Êðåñò ñîçäà-
íî íàøå ñïàñåíèå, ïîòîìó è ìû äîë-
æíû äîñòèãàòü åãî ïóòåì êðåñòíûì –
ïóòåì õðèñòèàíñêèõ ïîäâèãîâ, ìîëèò-
âû è òðóäà. Ñàì Ãîñïîäü âåëåë íàì:
«Åñëè êòî õî÷åò èäòè çà Ìíîþ, îòâåð-

Ïî÷àòîê ïåêëà âæå
òóò, íà çåìë³. Òàêîæ ³
ðàé ðîçïî÷èíàºòüñÿ â
äóø³ ëþäèíè âæå â çåì-
íîìó æèòò³. Âæå òóò áó-
âàþòü äîòîðêíåííÿ Áî-
æåñòâåííîãî â äåíü
Ñâ³òëîãî âîñêðåñ³ííÿ ³
êîëè ã³äíî ïðè÷àùàºìî-
ñÿ.

Äî ñïîâ³ä³ ñë³ä ãîòó-
âàòèñÿ. Çàðàçó òðåáà
âèéìàòè âñþ, áî ÿêùî
çàëèøèòè ÷àñòèíêó,
ðîçïî÷íåòüñÿ íàãíîºí-
íÿ.

Òðåáà ìîëèòèñÿ ïðî
ïîêàÿííÿ ³ ïðî ðàä³ñòü
î÷èùåííÿ, ùîá
ïðîì³íü ñâ³òëà äîòîðê-
íóâñÿ äóø³ ³ âîíà ïîëþ-
áèëà ñâ³òëî. Òðåáà ìî-
ëèòèñÿ, ùîá ç ÷èñòèì
ñåðöåì çóñòð³òè Õðèñ-
òà Âîñêðåñëîãî, ùîá
õî÷à â íåâåëèê³é ì³ð³
âêóñèòè òîä³ ðàä³ñòü
Öàðñòâà Íåáåñíîãî.

Ñâÿòèòåëü ²îàíí
ØÀÍÕÀÉÑÜÊÈÉ

Âåëèê è íåîáúÿòåí ñåé Êðåñò Õðèñòîâ!
(19 ìàðòà – íåäåëÿ Êðåñòîïîêëîííàÿ)

ãíèñü ñåáÿ, è âîçüìè
êðåñò ñâîé, è ñëåäóé çà
Ìíîþ» (Ìô. 16,24).

×òî çíà÷èò
îòðå÷üñÿ îò ñåáÿ?
Ïîä ñëîâàìè ýòèìè

ïîäðàçóìåâàåòñÿ òî,
÷òî ÷åëîâåê äîëæåí íå
èìåòü íè÷åãî ñâîåãî è
íè÷òî íå äåëàòü ïî-
ñâîåìó, à ïîäîáàåò åìó
ïðåäàòü âñåãî ñåáÿ
âîëå Áîæèåé.

×òî çíà÷èò âçÿòü êðåñò ñâîé?
Êàæäûé èç íàñ èìååò êðåñò. Ýòî

ðàçëè÷íûå áåäû è íàïàñòè, ñêîðáè è
ïå÷àëè, êîòîðûå ïîñòèãàþò ÷åëîâåêà
â æèçíè ýòîé. Êðåñò – äàÿíèå Ãîñïî-
äà, à ïîòîìó íåñòè åãî íàäî ñìèðåí-
íî, íå ðîïùà è íå èçíåìîãàÿ ïîä òÿ-
æåñòüþ åãî. Èáî Îí äàåò êàæäîìó ïî
ñèëàì åãî – ñêîëüêî êòî ìîæåò ñíåñ-
òè.

×òî çíà÷èò ïîñëåäîâàòü
Õðèñòó?

Ýòî îçíà÷àåò æèòü ïî çàïîâåäÿì
Åãî, íà÷åðòàííûì â Åâàíãåëèè. È ñî-
ãëàñíî èì ðàñïèíàòü íà êðåñòå ñâîåì
âñå ïðîòèâíîå Áîãó…

Â ýòè äíè Ñâÿòîé ×åòûðåäåñÿòíè-
öû ìû èùåì ñâîé ïóòü êî ñïàñåíèþ.
Íî ëèøü íåìíîãèå èç íàñ çíàþò, ÷òî
íà÷àëî è êîíåö ýòîãî ïóòè – Êðåñò
Õðèñòîâ. Òàê ïðèäÿ â õðàì, ñ âåðîþ
ïðèïàäè êî Ñâÿòîìó Êðåñòó. È ïî âåðå
òâîåé ÿâèò îí ñèëó æèâîòâîðÿùóþ.

Èáî ñ òîãî âðåìåíè, êîãäà Ïðå÷èñ-
òîþ Êðîâèþ Ñâîåé Ãîñïîäü îñâÿòèë

ïîçîðíîå äðåâî Êðåñòà, Êðåñò Õðèñ-
òîâ ïîëó÷èë òàêóþ ñèëó, ÷òî ñòàë «âîç-
ñòàíèåì ìåðòâûõ, ïóòåâîäèòåëåì ñëå-
ïûõ, íàäåæäîþ ïîòåðÿâøèõ íàäåæäó,
ïóòåì çàáëóäèâøèõñÿ, ìñòèòåëåì çà
îáèæàåìûõ, ïîñîõîì õðîìûõ, óòåøå-
íèåì áåäíûõ, íèçëîæåíèåì ãîðäåëè-
âûõ, ïîêàÿíèåì ðàñïóòíûõ.

Ñòàë òðîôååì ïðîòèâ äåìîíîâ, ïî-
áåäîé íàä äèàâîëîì, ó÷èòåëåì äåòåé,
êîðì÷èì ïëàâàþùèõ, ãàâàíüþ îáóðå-
âàåìûõ, ñòåíîþ äëÿ âñåõ, íà êîãî íà-
ïàäàþò íåïðèÿòåëè, îòöîì ñèðîò, çà-
ñòóïíèêîì âäîâ, ñóäèåé íåïðàâåäíûõ,
ñòîëïîì ïðàâåäíûõ, óñïîêîåíèåì
ñòðàäàþùèõ, ñòðàæåì äåòåé, ãëàâîþ
ìóæåé, êîíöîì ñòàðöåâ, ñâåòîì ñè-
äÿùèõ âî òüìå.

Ñòàë âåëèêîëåïèåì öàðåé, ñâîáî-
äîþ ðàáîâ, ìóäðîñòüþ íåîáðàçîâàí-
íûõ, çàêîíîì áåççàêîííûõ, ïîõâàëîþ
ìó÷åíèêîâ, ïîäâèæíè÷åñòâîì ìîíà-
õîâ, öåëîìóäðèåì äåâ, ðàäîñòüþ ñâÿ-
ùåííèêîâ, îñíîâàíèåì öåðêâè, áåçî-
ïàñíîñòüþ âñåëåííîé, ïîãèáåëüþ íå-
÷åñòèâûõ, ñèëîþ áåçñèëüíûõ, âðà÷îì
áîëÿùèõ, óêðåïëåíèåì ðàçñëàáëåííûõ,
õëåáîì àë÷óùèõ, èñòî÷íèêîì æàæäó-
ùèõ, íàäåæäîþ õðèñòèàí, ñèìâîëîì
íàøåãî ñïàñåíèÿ».

Íàïîåííûé æå ýòîé ñèëîé, ïðîäîë-
æè ñìèðåííî íåñòè êðåñò ñâîé è ðàñ-
ïèíàòü íà íåì ãðåõîâíóþ ïëîòü ñâîþ.
È ñ êðåñòà òâîåãî áëàãîäàðè Ãîñïîäà
çà äðàãîöåííóþ ó÷àñòü ïîäðàæàòü
Õðèñòó ñòðàäàíèÿìè òâîèìè. Èáî
òîëüêî òàê è ìîæíî ñïàñòèñü…

Àðõèåïèñêîï Ëóêà
(Âîéíî-ßñåíåöêèé)

Ãîñïîäè, èçíåìîãàþ!
Äóøó òåðïåíüåì îäåíü!
Ñ âåðîé ê Òåáå ïðèáåãàþ
Ïîä áëàãîäàòíóþ ñåíü.
Ïàäàþ, â êðîâü

ðàçáèâàþñü,
È îò áåçñèëüÿ ñêîðáëþ,
È íèêîãäà íå ñìèðÿþñü,
È íèêîãî íå ëþáëþ.
Ãðåøíûé,

ãðåõàì óãîæäàþ,
Êàþñü, ïðîùåíüÿ ïðîøó!
Óòðî ñëåçàìè âñòðå÷àþ,
Âå÷åðîì ñíîâà ãðåøó!
Æàëóþñü è íåãîäóþ,
Çëîáñòâóÿ, áëèæíèõ ñóæó.

×àñòî ìîëèòâó ñâÿòóþ
Òîëüêî óñòàìè òâåðæó.
Ñêîðî ëè? Çíàþ,

÷òî ñêîðî
Âåñòíèê ìåíÿ ïîñåòèò.
Ñ íèì, ïîêîðÿñü

ïðèãîâîðó,
Ïëà÷à, äóøà ïîëåòèò.
Âå÷íûå êíèãè îòêðîþò,
Êàæäûé ìîé

ãðåõ ïîìÿíóò,
Òåëî â ìîãèëó çàðîþò,
Äóøó îãíþ ïðåäàäóò!

Èåðîìîíàõ Ñèìåîí
(Áåçêðîâíûé)

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

ÃÎÑÏÎÄÈ, ÈÇÍÅÌÎÃÀÞ!



ÁÅÇ ËÞÁÂÈ ÂÑÅ ÍÈ×ÒÎ
Ñïðàâåäëèâîñòü áåç ëþáâè äåëàåò ÷åëî-

âåêà æåñòîêèì.
Îòâåòñòâåííîñòü áåç ëþáâè äåëàåò ÷å-

ëîâåêà áåçöåðåìîííûì.
Ïðàâäà áåç ëþáâè äåëàåò ÷åëîâåêà êðè-

òèêàíîì.
Óì áåç ëþáâè äåëàåò ÷åëîâåêà õèòðûì.
Ïðèâåòëèâîñòü áåç ëþáâè äåëàåò ÷åëî-

âåêà ëèöåìåðíûì.
Êîìïåòåíòíîñòü áåç ëþáâè äåëàåò ÷åëî-

âåêà íåóñòóï÷èâûì.
Âëàñòü áåç ëþáâè äåëàåò ÷åëîâåêà òèðà-

íîì.
×åñòü áåç ëþáâè äåëàåò ÷åëîâåêà âûñî-

êîìåðíûì.
Îáÿçàòåëüíîñòü áåç ëþáâè äåëàåò ÷åëî-

âåêà ðàçäðàæèòåëüíûì.
Áîãàòñòâî áåç ëþáâè äåëàåò ÷åëîâåêà

æàäíûì.
Âåðà áåç ëþáâè äåëàåò ÷åëîâåêà ôàíà-

òèêîì.
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Íåìàº íàì í³ÿêî¿ êîðèñò³ íîñèòè íàéìåíóâàííÿ õðèñòèÿí, ÿêùî öüîãî
íå ñóïðîâîäæóþòü ñïðàâè õðèñòèÿíñüê³.  (Ñâò. Êèðèë, àðõ³ºï. ²ºðóñàëèìñüêèé).

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ÁÅÐÅÇÍ² 2017  ð.

2. (×ò.)  – Ñùì÷. ªðìîãåíà, ïàòð³àðõà Ìîñêîâñü-
êîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³ ÷óäîòâîðöÿ (1612). Âì÷. Ôåîäî-
ðà Òèðîíà (306). Ïðï. Ôåîäîðà ìîâ÷àçíîãî, Ïå-
÷åðñüêîãî, â Äàëüí³õ ïå÷åðàõ (Õ²²²).
5. (Íä.)  – Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâ'ÿ.
8. (Ñð.) – Çíàéäåííÿ ìîù³â áëæ. Ìàòðîíè Ìîñ-

êîâñüêî¿
9. (×ò.) – Ïåðøå (IV) ³ äðóãå (452) çíàéäåííÿ

ãëàâè ²îàííà Ïðåäòå÷³.
11. (Ñá.) – Áàòüê³âñüêà ñóáîòà. Ïîìèíàííÿ ñïî-

÷èëèõ.
12. (Íä.) – Ñîáîð âñ³õ ïðåïîäîáíèõ îòö³â Êèº-

âî-Ïå÷åðñüêèõ. Çíàéäåííÿ ìîù³â ïðï. Àëåêñ³ÿ
Êàðïàòîðóñüêîãî
15. (Ñð.) – ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Äåðæàâíà"

(1917).
17. (×ò.) – Ïðï. Ãåðàñèìà ²îðäàíñüêîãî (475).

Ì÷÷. Ïàâëà ³ ²óë³àí³¿ (á³ëÿ 273).
18. (Ñá.) – Áàòüê³âñüêà ñóáîòà. Ïîìèíàííÿ ñïî-

÷èëèõ.
19. (Íä.) – Õðåñòîïîêëîííà íåä³ëÿ. ²êîíè Áîæî¿

Ìàòåð³ "Ñïîðó÷íèöÿ ãð³øíèõ", â Êîðö³ (Ðîâåíñü-
êà îáë.) (1622).
22. (Ñð.) – 40 ìó÷åíèê³â,â Ñåâàñò³éñüêîìó îçåð³

çàìó÷åíèõ (Ñëóæáà íà ÷åñòü 40 ìó÷åíèê³â ïåðå-
íîñèòüñÿ íà â³âòîðîê 21 áåðåçíÿ).
25. (Ñá.) – Áàòüê³âñüêà ñóáîòà. Ïîìèíàííÿ ñïî-

÷èëèõ. Ñâò. Ãðèãîð³ÿ Äâîºñëîâà, ºïèñêîïà Ðèìñü-
êîãî (604). Ïðï. Ñèìåîíà Íîâîãî Áîãîñëîâà
(1021). Ë³ääñüêî¿ íåðóêîòâîðíî¿ (íà ñòîâï³) ³êîíè
Áîæî¿ Ìàòåð³.
26. (Íä.) – Ïðï. ²îàííà Ëåñòâè÷íèêà.
27. (Ïí.) – Ôåîäîð³âñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
30. (×ò.) – ×åòâåð Âåëèêîãî êàíîíó. Ïðï. Îëåê-

ñ³ÿ, ÷îëîâ³êà Áîæîãî (411).
31. (Ïò.) – Ñâò. Êèðèëà, àðõ³ºï. ²ºðóñàëèìñüêî-

ãî.

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãîâ³ñòó»
â³äïîâ³äàº àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.

Çàïèòàííÿ: – ßê ïåðåìîãòè
ñâîþ ðîçñëàáëåí³ñòü?

Â³äïîâ³äü: – Ñâò. Ãðèãîð³é Ïà-
ëàìà êàæå, ùî ðîçñëàáëåí³ñòü
â³äáóâàºòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó ÷åðåç
íàñîëîäè. Ðîçóì, âîëÿ, ïî÷óòòÿ
ëþäèíè ïàðàë³çóþòüñÿ, êîëè âîíà
â³äàºòüñÿ ïðèñòðàñòÿì. Ùîá ïåðå-
áîðîòè ðîçñëàáëåí³ñòü, òðåáà ïðè-
êëàñòè âåëèê³ çóñèëëÿ, â ïåðøó
÷åðãó òðåáà ðîç³áðàòèñÿ â ðîçó-
ìîâîìó ïðîöåñ³ ìèñëåííÿ íàøî¿
äóø³.

Äóìêè ï³äøòîâõóþòü ëþäèíó äî
ôîðìóâàííÿ îáðàç³â, ñòâîðþþòü
ïîòÿã äî ãð³õà, íàïðàâëÿþòü âîëþ.
À ÿê ôîðìóþòüñÿ äóìêè? Âîíè
âèíèêàþòü â³ä ç³òêíåííÿ ðîçóìó ç
íàâêîëèøíüîþ ðåàëüí³ñòþ. Ñüî-
ãîäí³ â íàøîìó ãð³õîâíîìó ñâ³ò³
íà ëþäèíó íàâàëþºòüñÿ ³íôîðìà-
ö³éíèé ïðîñò³ð, ÿêèé ôîðìóº
ãð³õîâíèé îáðàç ìèñëåííÿ – ê³íî-
ô³ëüìè, êíèãè, òåëåáà÷åííÿ,
³íòåðíåò, ðåêëàìà… ² êîëè ëþäè-
íà âïóñêàº ö³ çîâí³øí³ ïîäðàçíè-
êè â ñâîº âíóòð³øíº "ñâÿòèëèùå",

â ðîçóì, ñåðöå, äóìêè ðîçïî÷è-
íàþòü ïðàöþâàòè. Çàõèùàòèñÿ â³ä
âîðîãà, ÿêèé âæå óâ³ðâàâñÿ ó
ôîðòåöþ, äóæå âàæêî. Òàê ìè
ñòàºìî äóõîâíî ðîçñëàáëåíèìè.

ßê æå âïëèâàòè íà ðîçóìîâèé
ïðîöåñ ìèñëåííÿ íàøî¿ äóø³?
Ñâò. Ãðèãîð³é Ïàëàìà â÷èòü çîñå-
ðåäæåííþ, âíóòð³øíüîìó êîíòðî-
ëþ íàä ñîáîþ, à â³äíîñíî äî
çîâí³øí³õ îáñòàâèí æèòòÿ – êîíò-
ðîëþ íàä âñ³ì, ùî âõîäèòü â íàñ,
îñîáëèâî – íàä òèì, ùî âõîäèòü
â íå çì³öí³ë³ äèòÿ÷³ äóø³, â äóø³
þíèõ ëþäåé, íåçäàòíèõ â³äîêðå-
ìèòè ïðàâäó â³ä áðåõí³ ³ äîáðî â³ä
çëà.

Âåëèêèé ï³ñò ìè ïðèñâÿ÷óºìî
òîìó, ùîá âçÿòè ï³ä êîíòðîëü äóì-
êè, çîñåðåäèòè ïî÷óòòÿ. ² öå ïî-
âèííî âèïëåñêàòèñÿ ó âîëüîâèé
àêò, ïîêàÿííÿ.

Çàïèòàííÿ: – ßê³ çåìí³ âò³õè
ââàæàþòüñÿ ãð³õîâíèìè?

Â³äïîâ³äü: – Çåìí³ âò³õè íà-
ñòóïí³: ñìà÷íà ¿æà, îáñòàíîâêà
(ìåáë³), äîáðîòíèé îäÿã, ð³çíî-

ìàí³òí³ ðîçâàãè: ê³íî, òåëåâ³çîð,
ìóçèêà, ÷àñò³ â³äâ³äóâàííÿ çíàéî-
ìèõ áåç äóøåâíî¿ êîðèñò³

Çàïèòàííÿ: – ßêèé íàéêðàùèé
÷àñ äëÿ ìîëèòâè?

Â³äïîâ³äü:  – "Í³÷ íàéêðàùèé
÷àñ äëÿ ìîëèòâè, – ïèøå ñâò.
Ôåîôàí Çàòâîðíèê. – Îñîáëèâî
ï³âí³÷". ² ñâò. ²îàíí Çëàòîóñò ãîâî-
ðèòü, ùî Ãîñïîäü îñîáëèâî ïðè-
êëîíÿºòüñÿ íà ìèë³ñòü í³÷íèìè ìî-
ëèòâàìè. Îäíî÷àñíî ðåêîìåíäóþ
ç öüîãî çàïèòàííÿ êîæíîìó ³íäè-
â³äóàëüíî ïîðàäèòèñÿ ç³ ñâî¿ì äó-
õ³âíèêîì.

Çàïèòàííÿ: – ßê äèâèòèñÿ íà
ïîñìåðòí³ çàïîâ³òè?

Â³äïîâ³äü: – Îêðåì³ ðîáëÿòü
ð³çí³ ïîñìåðòí³ ðîçïîðÿäæåííÿ,
çàïîâ³òè, àëå òàêà ïîæåðòâà äàëå-
êî íå çìîæå ïîð³âíÿòèñÿ ç ò³ºþ,
ÿêà ðîáèòüñÿ ñâî¿ìè òåïëèìè ðó-
êàìè.

Çàïèòàííÿ: – Êîëè òåáå õâà-
ëÿòü, ùî òðåáà ðîáèòè?

Â³äïîâ³äü:  – Îòðèìóþ÷è ïîõâà-
ëó, êðàùå âñüîãî ïðîìîâ÷àòè.

²îàíí Ïðåäòå÷à ³ Õðåñòèòåëü Ãîñïîäí³é
(9 áåðåçíÿ) 7 áàòüê³âñüêèõ ïðàâèë

1. Ëþáîâ. Ëþá³òü äèòèíó íå çà òå, ùî âîíà äîá-
ðå â÷èòüñÿ, çáèðàº ³ãðàøêè, ñëóõàºòüñÿ, à ïðîñòî
çà òå, ùî âîíà º. Çàáóäüòå ðîçäóìè: «ÿêùî òè áó-
äåø…, òîä³ ÿ òåáå ëþáèòèìó».

2. 8 îá³éì³â ó äåíü. Äàâàéòå ä³òÿì çðîçóì³òè,
ùî âè ¿õ ëþáèòå, øàíóºòå, ùî äëÿ âàñ âàæëèâ³ ¿õí³
ïî÷óòòÿ, ùî âè ðàõóºòåñü ç ¿õíüîþ äóìêîþ. Îá³éìàé-
òå ä³òåé, ãîâîð³òü ¿ì: «ßê äîáðå, ùî òè ó íàñ íàðî-
äèâñÿ», «ßê ÿ ñèëüíî òåáå ëþáëþ!» ³ ò.ä. Äèòèí³
òàê³ çíàêè ïîâàãè ³ ëþáîâ³ äóæå äîïîìàãàþòü ïñè-
õîëîã³÷íî íîðìàëüíî ðîçâèâàòèñÿ.

3. Ðàçîì. Äóæå âàæëèâî áóòè ïîðÿä ç äèòèíîþ,
êîëè âîíà ï³çíàº ñâ³ò, â÷èòüñÿ. Öå íå çíà÷èòü, ùî
ïîòð³áíî ïîñò³éíî âì³øóâàòèñÿ â ïðîöåñ, êîëè äè-
òèíà ÷èìîñü çàéíÿòà. Ïðîñòî áóäüòå ïîðó÷ ³ ñïîñ-
òåð³ãàéòå. Ñâî¿ì «íåâòðó÷àííÿì» âè äàºòå äèòèí³
ï³äòâåðäæåííÿ â òîìó, ùî ó íå¿ âñå âèéäå. ßêùî æ
ó íå¿ âèíèêàþòü òðóäíîù³ ³ âîíà ïîïðîñèòü äîïî-
ìîãè, òóò âàø³ ä³¿. Âè ïîðó÷ ³ ç ðàä³ñòþ ãîòîâ³ ¿é
äîïîìîãòè!

4. Ïîâàãà. Âèêîðèñòîâóéòå äðóæí³é ñòèëü ñï³ëêó-
âàííÿ ç ä³òüìè. Íå â³ääàâàéòå «íàêàç³â», íå âæè-
âàéòå âëàäíîãî ñïîñîáó ïðè çâåðíåíí³.

5. Ñâîáîäà âèáîðó. Äàéòå äèòèí³ ìîæëèâ³ñòü
âèáîðó ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ¿é äî äóø³, ìîæëèâ³ñòü âè-
áèðàòè, ùî º; ìîæëèâ³ñòü ñàìîìó âèð³øóâàòè, â ÿê³é
ïîñë³äîâíîñò³, ùî ðîáèòè.

6. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Íå á³éòåñÿ â ì³ðó çðîñòàí-
íÿ äèòèíè çí³ìàòè ç ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿¿
ñïðàâè. Äîçâîëÿéòå ¿¿ íàâ÷èòèñÿ ñàìîñò³éíîñò³, ùî
çðîáèòü ¿¿ á³ëüø âïåâíåíîþ â ñîá³ ³ äîïîìîæå â ïî-
äàëüøîìó æèòò³.

7. Ïîìèëêè. Äîçâîëÿéòå äèòèí³ ðîáèòè ïîìèë-
êè. Ò³ëüêè çóñòð³÷àþ÷èñü ç íàñë³äêàìè ñâîº¿ ä³ÿëü-
íîñò³ àáî áåçä³ÿëüíîñò³ âîíà çìîæå íàáóòè íåîá-
õ³äíîãî äîñâ³äó.

Ïåðåä êîæíèì ³ç íàñ ñòî¿òü îáðàç Õðåñòèòåëÿ. Êîæåí ³ç íàñ îäèí
äî îäíîãî, äî êîæíîãî ³íøîãî ïîñëàíèé ÿê Ïðåäòå÷à, ùîá ñêàçàòè
ñëîâî íàñò³ëüêè ÷èñòå, íàñò³ëüêè â³ëüíå â³ä ñàìîãî ñåáå, â³ä ñåáå-
ëþáñòâà, â³ä ìàðíîëþáñòâà, â³ä âñüîãî òîãî, ùî ðîáèòü êîæíå íàøå
ñëîâî äð³áíèì, ïóñòèì, ì³çåðíèì, ãíèëèì; ÷è ðîáèìî ìè öå ç ãî-
òîâí³ñòþ ç³éòè äî í³÷îãî, ò³ëüêè ùîá ³ç ö³º¿ ëþäèíè âèðîñëà æèâà
ëþäèíà, íåâ³ñòà â³÷íîãî æèòòÿ? À êîëè âñå öå çðîáëåíî, ÷è ãîòîâèé
ÿ ç ðàä³ñòþ ñêàçàòè: «Òàê, íåõàé çä³éñíèòüñÿ îñòàííº, íåõàé ³ íå çãà-
äàþòü ïðî ìåíå, íåõàé íàðå÷åíèé ³ íåâ³ñòà çóñòð³íóòüñÿ, à ÿ ç³éäó â
ñìåðòü, â çàáóòòÿ, ïîâåðíóñÿ â í³ùî»? ×è ãîòîâ³ ìè äî öüîãî? ßêùî
í³ – ÿêà ñëàáêà íàøà ëþáîâ íàâ³òü äî òèõ, êîãî ìè ëþáèìî! À ùî
ñêàçàòè ïðî òèõ, ÿê³ íàì òàê ÷àñòî ÷óæ³ ³ áàéäóæ³?

Áóäåìî äóæå ÷àñòî âäèâëÿòèñÿ ó âåëè÷íèé, àëå ëþäñüêèé îáðàç
Õðåñòèòåëÿ, ³ áóäåìî â÷èòèñÿ, ÿê æèâå ñïðàâæíÿ, ö³ëüíà ëþäèíà, ³

ñïðîáóºìî õî÷à á â ìàëîìó òàê ïðîæèòè, ç óñ³õ ñèë, íàâ³òü ÿêùî ¿õ íåáàãàòî, àëå áåç çàëèøêó, äî
îñòàííüî¿ êðàïë³ íàøî¿ æèâî¿ ñèëè.                                     Ìèòðîïîëèò  Ñóðîçüêèé Àíòîí³é (Áëóì)

     Äóõîâíàÿ ìóäðîñòü

     Äóõîâí³ ïîðàäè

ÑÂßÒÈÍ² ÇÀÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎÃÎ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂ’ß

Ïðï. Àëåêñ³é
Êàðïàòîðóñüêèé

Ðàêà ç ìîùàìè
ïðï. Àëåêñ³ÿ Êàðïà-
òîðóñüêîãî

Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêèé
÷îëîâ³÷èé ìîíàñòèð ñ. ²çà,
Õóñòñüêîãî ðàéîíó



ÂÑ²Õ ÇÅÌÍÈÕ ÁËÀÃ!

Ïîãîäà íà÷èíàåò ïîðòèòñÿ îò âîçðàñòà. (Ã. Ìàëêèí).Ïîãîäà íà÷èíàåò ïîðòèòñÿ îò âîçðàñòà. (Ã. Ìàëêèí).Ïîãîäà íà÷èíàåò ïîðòèòñÿ îò âîçðàñòà. (Ã. Ìàëêèí).Ïîãîäà íà÷èíàåò ïîðòèòñÿ îò âîçðàñòà. (Ã. Ìàëêèí).Ïîãîäà íà÷èíàåò ïîðòèòñÿ îò âîçðàñòà. (Ã. Ìàëêèí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777723  ëþòîãî 2017 ð.

7 (1160)7 (1160)7 (1160)7 (1160)7 (1160)

ñò.

Íàñòóïíîãî â³âòîðêà ÷ó-
äîâèé þâ³ëåéíèé Äåíü íà-
ðîäæåííÿ çàâ³òàº äî æ³íêè
÷àð³âíî¿, ìèëî¿, ùèðî¿,
äîáðî¿, äîðîãî¿ íàøî¿ Äîíü-
êè, òóðáîòëèâî¿ Ìàìî÷êè,
í³æíî¿ ëàñêàâî¿ Áàáóñ³, ïî-
ðÿäíî¿ Ñåñòðè ³ Ñâàõè

Òåòÿíè  Âàñèë³âíè
ÕÀÉÍÀÑ-ÊÀÏÀÖ.
Þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-

æåííÿ – òî ìèòü ó æèòò³,
êîëè þâ³ëÿð çãàäóº ³ îö³íþº
çðîáëåíå çà ìèíóë³ ðîêè.
Òåòÿíà Âàñèë³âíà ïðèñâÿ-
òèëà ñåáå òîðã³âë³. Óñå ¿¿
æèòòÿ  ïîâ’ÿçàíå ç íàäçâè-
÷àéíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
ïåðåä ëþäüìè. Çàê³í÷èâøè
òîðãîâèé êîëåäæ, â³äòàê
åêîíîì³÷íèé ôàêóëüòåò
Óæãîðîäñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó âîíà
çä³éìàëàñÿ ïî ùàáåëÿõ
ñëóæáîâèõ ñõîäèíîê äî äè-
ðåêòîðà ìàãàçèíó.  Äå á íå

Ùå çîâñ³ì þíèé þâ³ëåéíèé Äåíü
íàðîäæåííÿ çàâ³òàâ äî Æ³íêè ìèëî¿,
ãàðíî¿, äîáðî¿, Äðóæèíè íàéêðà-
ùî¿ ó ñâ³ò³,  Ìàòóñ³ ëàñêàâî¿,
í³æíî¿, Ñåñòðè÷êè òóðáîòëèâî¿
Ñ³ëüâ³¿  Ðóäîëüô³âíè

ÊÀËÈÍÈ×-ÊÍÀÓÇ
Ç Ìóêà÷åâà. Â³òàþ÷è íàøó äî-

ðîãó þâ³ëÿðêó êàæåìî: Íåõàé ïðî-
ì³í÷èê ñîíöÿ ó öåé Äåíü, Òåáå
ðîçáóäèòü í³æíèì ïîö³ëóíêîì, íåõàé ëþáîâ áëèçü-
êèõ Òîá³ ëþäåé äëÿ Òåáå áóäå êðàùèì ïîäàðóíêîì.
Õàé ùàñòÿ ïîñì³õàºòüñÿ Òîá³ ³ óñï³õ ñóïðîâîäæóº ó
ñïðàâàõ, õàé áóäóòü ó æèòò³ ëèø ÿñí³ äí³, à äîëÿ ìèëî-
ñåðäíà ³ ëàñêàâà. Óñ³õ çåìíèõ áëàã Òîá³ áàæàºìî çà
äóøó ùèðó ³ ïðîñòó. Ö³ëóºìî, ëþáèìî, îáí³ìàºìî
çà ëàñêó, ùåäð³ñòü, äîáðîòó. Õàé áóäå ðàä³ñòü ó Òâîº-
ìó äîì³, æèâè áåç ñìóòêó ³ á³äè. Íå çíàé äî â³êó áîëþ
é âòîìè, ðàä³é æèòòþ ³ íàì çàâæäè. Õàé Ãîñïîäü äî-
ïîìàãàº, çäîðîâ'ÿ ïîñèëàº ³ õàé Éîãî ëàñêà  Òåáå
í³êîëè íå ìèíàº.

    Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, áàòüêî, ÷îëîâ³ê,
ñèíî÷êè Ñåðã³éêî ³ Ãåîðã³é, áðàò Ðóäîëüô

ç ñ³ì'ºþ, õðåñíà ìàìà, ð³äí³, äðóç³…

ÓÑÏ²Õ²Â ² ÙÀÑÒß ÂÀÌ, ÄÎÐÎÃÀ ÞÂ²ËßÐÊÎ!

ïðàöþâàëà öÿ ìèëà, òåíä³ò-
íà, àëå ñèëüíà äóõîì æ³íêà,
óñþäè ¿¿ çíàþòü, ÿê âèñîêîï-
ðîôåñ³éíó, ÷óéíó, äîáðî-
çè÷ëèâó ëþäèíó, òîìó é
ïî÷óºø ïðî íå¿  ò³ëüêè âäÿ÷-
íå, ùèðå ñëîâî, áî íåñå ó
ñâî¿é äóø³ ðèñè ÷åñíîãî,
ìóäðîãî, äîáðîçè÷ëèâîãî,
âèìîãëèâîãî ³ ñàìîêðèòè÷-
íîãî ôàõ³âöÿ.

   Íåõàé, äîðîãà þâ³ëÿð-
êî, ³ äàë³ ó Âàø³é äóø³  æè-
âóòü ïðåêðàñí³ ³äåàëè, íå çà-
áóâàþòüñÿ ìèò³ ùàñòÿ, à íà-
ñòóïíèé Þâ³ëåéíèé Äåíü
íàðîäæåííÿ, êîëè çà ñâÿò-
êîâèì ñòîëîì çáåðóòüñÿ
Âàø³ ð³äí³, äðóç³, òîâàðèø³,
àáè ñêëàñòè øàíó çà Âàø
íàòõíåííèé òðóä ³ äîáðå
ñåðöå, çà ëàä ³ ìèð ó Âàøî-
ìó äîì³,  ïðèíåñå  íàä³þ ³
âïåâíåí³ñòü. Ìè äóæå ïè-
øàºìîñÿ Âàìè. Õàé çà ñâÿò-
êîâèì ñòîëîì çâó÷àòü íàé-
ïðèºìí³ø³ òà íàéùèð³ø³
ñëîâà íà Âàøó àäðåñó, ùîá
Âè çíàëè, ÿê âàñ ëþáëÿòü ³
ö³íóþòü.

Òîæ áàæàºìî Âàì, äîðî-
ãåíüêà Òåòÿíî Âàñèë³âíî,
Áîæî¿ áëàãîäàò³,   çäîðîâ’ÿ
ì³öíîãî à äî öüîãî ùå é íå-
çì³ííîãî ùàñòÿ, äîáðîáóòó,
ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè, ³ âçàºìî-
ïîðîçóì³ííÿ. Íåõàé â îñåë³
Âàø³é  çàâæäè ïàíóþòü

ñâ³òëî òà çëàãîäà, ó ñåðö³ –
äîáðî, ó ïîìèñëàõ ìóä-
ð³ñòü, ó çàñ³êàõ – äîñòàòêè.
À â³ä íàñ  ïðèéì³òü äàðó-
íîê: òðîÿíäè ó ðÿñí³é ðîñ³,
ïàëêîãî ñåðöÿ ïîö³ëóíîê,
âåñíó ó âñ³é ñâî¿é êðàñ³.
Íåõàé Âàñ çàâæäè ó òåïë³ì
äîì³  ÷åêàþòü ëþáëÿ÷³ ñåð-
öÿ. Áàæàºì Âàì íå çíàòè
âòîìè, äîâîäèòü ñïðàâè äî
ê³íöÿ. À ùîá ÷óäîâå Âàøå
ñâÿòî, â äóø³ ëèøèëî äîá-
ðèé ñë³ä, ïðèéì³òü îä íàñ
îöþ ïðèñâÿòó é æèâ³òü, ÿê
ì³í³ìóì, ñòî ë³ò!

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ –
áàòüêî, äîíüêà Çëàòîñëàâà,
ñèí Çîðàí, çÿòü Âàëåð³é,
îíóêè Êð³ñò³ê, Ðîñò³ê, ñåñ-
òðà Â³êòîð³ÿ ç ñ³ì’þ, ò³òêè
Ìàãäàëèíà, Òåòÿíà, Íàòà-
ë³ÿ, äÿäüêî Ìèõàéëî, ñâà-
òè Á³ëàêè, êóìîâå Êíàóç,
Ìåòòà, ñ³ì’¿ Áåéðåø, Êà-
ïàö, Ð³çîâ, Ôàðêàø, Êåøå-
ëÿ, ð³äí³, äðóç³…

Колектив    Мукачівської  ОДПІ,   ветерани   та
пенсіонери   податкової  служби    висловлюють
щирі  співчуття   ФІЛІПОВІЙ Катерині Мико$
лаївні,   ветерану  податкової  служби   та  її
родині  у   зв'язку  з   важкою   втратою   –   смер$
тю   МАТЕРІ.

Колектив    Мукачівської  ОДПІ,   ветерани   та
пенсіонери   податкової  служби    висловлюють
щирі  співчуття    ІВАНИК Наталії Андріївні –
завідуючій фінансового сектору – головному
бухгалтеру Мукачівської ОДПІ,   ветерану   по$
даткової  служби    та   її   родині  у   зв'язку   з
важкою    втратою   –  смертю   чоловіка –

ІВАНИКА  Юрія  Ілліча.
    Колектив  Мукачівської  ОДПІ

та  ветерани податкової  служби.

2017 ð³ê – ð³ê ïåðâèííî¿
ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿
Традиційно,вже вкотре ,на базі Закарпатської об�

ласної організації працівників культури відбулося
Всеукраїнське навчання   профспілкових лідерів
галузі культури. За ініціативою Центрального ко�
мітету профспілки працівників культури рік пер�
винки стартував на Закарпатті.І це не випадково,
бо наша галузева профспілка є однією з кращих
на Україні. Голова ЦК галузевої профспілки зорга�
нізувала круглий стіл « Шляхи вдосконалення ро�
боти первинної профспілкової організації: реалії і
перспективи..»

Обговорення ролі профспілки в сучасних умовах,
можливості і обов’язки наймасовішої громадської
організації, по захисту працюючих, форми і методи
впливу на владні структури – про це говорили вис�
тупаючі. Із занепокоєнням відзначалося стрімке
збідніння переважної більшості українців у зв’зку із
введенням непомірних тарифів на комунальні по�
слуги. Недарма, зважаючи на важливість та акту�
альність соціально�економічного захисту праців�
ників, Голова ФПУ Григорій Осовий мав окрему
зустріч з Прем’єр� міністром України Володими�
ром Гройсманом – повідомила у своєму виступі го�
лова ЦК Людмила Перелигіна.

Про участь профспілок   Закарпаття у Всеукраї�
нських акціях протесту проти кабальних рішень уря�
ду розповідав Голова Закарпатської обласної ради
профспілок Василь Фленько.Голова галузевої проф�
спілки Наталія Товтин окреслила завдання і на�
прямки діяльності профспілок  на 2017 рік.

Учасниками семінару прийнято звернення до
Уряду.

Ольга СТАДНИК,
голова міськкому профспілки працівників

культури, кавалер ордена
Княгині Ольги III ступеня.

ÌÓÊÀ×²ÂÖ² – ÊÐÀÙ² Â ÎÁËÀÑÍÈÕ ÇÌÀÃÀÍÍßÕ
ÌÅÄÈÊ²Â Ç Ã²ÐÑÜÊÎËÈÆÍÎÃÎ ÑÏÎÐÒÓ

Ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè Çàêàðïàòòÿ
àêòèâíî çàéìàþòüñÿ ô³çêóëüòóðîþ ³
ñïîðòîì, îñîáèñòèì ïðèêëàäîì ïðî-
ïàãóþòü çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ. Ç
³í³ö³àòèâè îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîô-
ñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Çà-
êàðïàòñüêî¿ ÎÄÀ òà îáëàñíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ÔÑÒ «Ñïàðòàê» íà áàç³ ÑÒÊ «Ñè-
íÿê» ó Ìóêà÷³âñüêîìó ðàéîí³ â³äáó-
ëèñÿ îáëàñí³ çìàãàííÿ ç ã³ðñüêîëèæ-
íîãî ñïîðòó (ñëàëîìó) ñåðåä ïðàö³â-
íèê³â çàêëàä³â òà óñòàíîâ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ ³ ñàíàòîð³¿â. Â íèõ âçÿëè ó÷àñòü
23 êîìàíäè – óñüîãî áëèçüêî 70 ó÷àñ-
íèê³â.

Ó ñêëàä³ áàãàòüîõ êîìàíä âèñòóïà-
ëè ãîëîâí³ ë³êàð³ òà ãîëîâè ïðîôêîì³â
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Îêðåì³ êîìàíäè
ìàëè ñîë³äí³ ãðóïè ï³äòðèìêè, ÿê³
ïðè¿õàëè ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè íà ÿñê-
ðàâå ãàëóçåâå ñâÿòî ñïîðòó ³ çäîðî-
â’ÿ.  Íàäàëî äîïîìîãó îðãàí³çàòîðàì
ó ïðîâåäåíí³ çìàãàíü ³ óêðà¿íñüêî-àâ-
ñòð³éñüêå ï³äïðèºìñòâî ÒÎÂ «Ô³øåð-
Ìóêà÷åâî» (ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
Âàñèëü Ðÿáè÷).

Íà óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ
çìàãàíü ¿õ ó÷àñíèê³â òåïëî ïðèâ³òàëè
ãîëîâà îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîô-
ñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
ãîëîâà îðãêîì³òåòó çìàãàíü Âîëîäè-
ìèð Òóðîê, ãîëîâíèé ë³êàð Öåíòðó
ÏÌÑÄ Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó, çàñëó-
æåíèé ë³êàð Óêðà¿íè Â³êòîð³ÿ Ëàí³, ãî-
ëîâà îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÔÑÒ «Ñïàð-
òàê» Ìèêîëà Ùàäåé.

Íà äîáðå ï³äãîòîâëåí³é ñí³æí³é
òðàñ³ ÑÒÊ «Ñèíÿê» (êåð³âíèê – ãîëî-
âà  îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ëèæíèõ âèä³â
ñïîðòó Âàñèëü Ã³ñåì), çà ÷óäîâî¿ ñî-
íÿ÷íî¿ ïîãîäè çàêàðïàòñüê³ ìåäèêè
ïîêàçàëè âèñîêó ìàéñòåðí³ñòü, ÿêó
ô³êñóâàëà ñóää³âñüêà áðèãàäà íà ÷îë³
ç ñóääåþ Íàö³îíàëüíî¿ êàòåãîð³¿ Àíà-
òîë³ºì Ïëåõàíîâèì.

Äóæå âäàëî âèñòóïèëè íà îáëàñ-
íèõ çìàãàííÿõ ã³ðñüêîëèæíèêè ìå-
äè÷íèõ çàêëàä³â Ìóêà÷åâà, ÿê³ çàäà-
âàëè òîí.

Ó ÷îëîâ³ê³â â³êîì äî 35 ðîê³â íàé-

øâèäøèì âèÿâèâñÿ Ìèõàéëî Íîâè-
êîâ (îáëàñíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ), ÿêèé
ëèøå íà 0,38 ñåêóíäè âèïåðåäèâ Òà-
ðàñà Ô³ðêî ç Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË. Ó êà-
òåãîð³¿ â³ä 35 äî 50 ðîê³â äðóãå ì³ñöå
çàéíÿâ Ìèõàéëî Ùåðáàê (îáëàñíà
äèòÿ÷à ë³êàðíÿ). À ó êàòåãîð³¿ ïîíàä
50 ðîê³â âïåâíåíó ïåðåìîãó çäîáóâ
Àíäð³é Íîâèêîâ (Ìóêà÷³âñüêà ÖÐË).

Ó æ³íîê â³êîì äî 35 ðîê³â äðóãîþ
áóëà Ëþäìèëà ×îíêà (îáëàñíà äèòÿ-
÷à ë³êàðíÿ), à Îëåíà Òâåðäóøêî (Ìó-
êà÷³âñüêà ÖÐË) ó êàòåãîð³¿ â³ä 35 äî 50
ðîê³â çàéíÿëà ÷åòâåðòå ì³ñöå.

Çà ï³äñóìêàìè óñ³õ ïîêàçàíèõ ðå-
çóëüòàò³â, ó êîìàíäíîìó çàë³êó ïåðø³
äâà ì³ñöÿ çàéíÿëè êîìàíäà îáëàñíî¿
äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ (ãîëîâíèé ë³êàð ªâãåí
Æóïàí, ãîëîâà ïðîôêîìó – Îëüãà Ïà-
ëàìàð÷óê) òà çá³ðíà êîìàíäà Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÖÐË òà ì³ñüêîãî Öåíòðó ÏÌÑÄ
(íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ëþ-
áîâ Ìàíçè÷, ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÖÐË ßðîñëàâ Ëóï’ÿê, ãîëîâíèé
ë³êàð Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî Öåíò-
ðó ÏÌÑÄ ªâãåí Ìåøêî, ãîëîâà ïðîô-
êîìó – Îìåëÿí Ðåøåòàð). Âîíè íàãî-
ðîäæåí³ êóáêàìè òà äèïëîìàìè
îðãàí³çàòîð³â, à ïðèçåðè çìàãàíü â
³íäèâ³äóàëüíîìó çàë³êó îòðèìàëè ìå-
äàë³ òà äèïëîìè.

Íàãîðîäè âðó÷èâ ãîëîâà îáëàñíî¿
îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ãîëîâà îðãêîì³òå-
òó çìàãàíü Âîëîäèìèð Òóðîê.

À ïî çàê³í÷åíí³ çìàãàíü ãîñïîäàð³
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó ïî÷àñòóâàëè
ó÷àñíèê³â ñìà÷íèì áîãðà÷åì.

Ñåðã³é ÁÀÐÀÍ×ÈÊÎÂ
çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíî

ãóìàí³òàðíî¿ ðîáîòè
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëïðîôðàäè
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 13.02.2016 р.  по 19.02.2017 р.
1. Буштин Леонтин Леонтинович – 1948  р.н.
2. Кузьо Сергій Миронович – 1984  р.н.
3. Кабаці  Юрій Михайлович – 1968  р.н.
4. Алієв  Агазекі  Фейруз-огли – 1928  р.н.
5. Чапоці Ганна Іванівна – 1975  р.н.
6. Тихо ненко Ганна Іванівна –  1924  р.н.
7. Ковбаснюк Марія Василівна – 1951  р.н.
8. Іваник Юрій Ілліч  – 1964  р.н.  р.н.
9. Фегир Марія Василівна  – 1936  р.н.
10. Шевченко Олександр Якович  – 1951  р.н.
11. Йонаш Карел Арноштович – 1958  р.н.
12. Мелешко Іван Миколайович – 1945  р.н.
13. Брижак Жужанна Іванівна – 1929  р.н.
14. Луців Ореста Семенівна – 1933  р.н.
15. Черепаня Володимир Георгійович – 1965  р.н.
16. Чопей Лариса Іванівна –  1962  р.н.
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ТзОВ “Мукачівська швейна фабрика” приймає на ро�
боту швачок й учнів трикотажного виробництва. Пра�
цюємо в одну зміну. Оплата праці достойна.

 Зверт. по тел. 2-23-96
за адресою  Мукачево,   вул.  Р.Корсакова, 26

Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó
 Продаю терміново 1�кімн.

вартиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.
 Продаєтся 1�кімнатна квар�

тира (заг. площа 40 кв.м.) по
вул. Великогірній на 2�му по�
версі  п’ятиповерхового цегнля�
ного будинку. Є автономне опа�
лення. Ціна договірна. Тел. 095
565 1751.
 Терміново  продаєтся 1�

кімнатна квартира з меблями
поблизу центру. Ціна договірна.
Тел. 099 7647952
  Продається 2�кiмнатна

квартира з усіма зручностями в
центральній частині міста по
вул. Духновича (пл. 53 кв.м. +
підвал 30 кв.м., дворова систе�
ма).  Тел. 050 03 67 78.
  Продається 3-кiм. квар-

тира без ремонта, на 2-му по-
версі  цегляного будинку по
вул. Берегівській, 66.Тел.
050 2338777
 Продається будинок (валь�

ка�цегла) 80 кв.м., підвал, га�
раж, господарські прибудови,
земля 6 сотин, доглянутий сад
та город, помпа, всі комунікації
в районі Підгоряни, навпроти
пивзаводу. Ціна 40 тис. у.о.
Можливий торг.

Тел.: 067 849 62 61.
     Продається будинок по

вул. Набережній, двоповер-
ховий особняк 150 кв.м., ка-
мінна зала, літня веранда, 2
ванни, 3 кімнати, сад, город
5 соток. Ціна 99 тис. ум.од.
Тел.: 099 028 76 44.

 Продам, або здам у найм
умебльований будинок в с.
Ключарки сімейній парі на до�
говірних умовах. Зверт.  050�
2733765.

 Продається будинок  (3
кімнати)на центральній ву�
лиці  с. Негрова на Іршав�
щині. Є газ, електрика, вода
(колодязь), літня кухня з
прибудовами, 37 сотин
землі. Все приватизоване.
Автобус до Мукачева (20
км.) кожну годину.  Можли�
вий обмін на квартиру у  Му�
качеві.  Ціна договірна.

Тел.:0660872146

 Продається приватизована
земельна ділянка під будівниц�
тво 15 сотиків в с. Шенборн.
Ціна за домовленістю.  Тел. 050
855 93 60.
 Продається  участок 17 со�

тин з фундаментом під забудо�
ву    в с. Зубівка. На участку – ко�
лодязь, підведена електрика 3
фази, є всі документи. Ціна до�
говірна.  Тел. 050 702 26 72
 Продається будинок в Рако�

шині.  Тел.: 099 611 47 50.
 Продається будинок по вул.

Богдана Хмельницького в м. Му�
качеві. Чеська побудова. Високі
стелі � біля 4м. Загальна площа
100 м кв. Земельна ділянка 12
сот. Державний акт. Лічильники
на ком. послуги. Потребує ре�
монту. До будинку прилягає но�
возбудований фундамент для
добудови на 2 поверхи (є про�
ект архітектора). В наявності
також дерево (під проект) та
якісна багатошарова метало
черепиця руукі (під проект).
Ціна договірна. (Власник). тел.
0955128177

 Продається дачний учас�
ток з будиночком на вул.
Північній. Ціна договірна.

Тел. 066 87 47 595

 Продам або обміняю на 2�х
кімн.квартиру без ремонта або
1�комн.з євроремонтом дач�
ний двоповерховий цегляний
будинок.Загальна площа 84
кв.м.1 поверх�гараж ,підсобні
приміщення, 2 поверх�дві
кімнати,кухня,санузел�все от�
дільно,є електрика,приватизо�

вана земля б сот,є сад,виног�
рад в районі вул.Великогірної
на квартиру в м.Мукачево . Под�
робиці по домовленості за но�
мером.
Т. 0958241649,0979698177.
 Продається  дача в районі

вул. Північної (є сад, виноград�
ник, колодязь). Тел. 3�85�97.
  Продається  будинок на вул.

Набережній. Двоповерховий
особняк 150 кв. м., камінна
зала, літня веранда, дві ванни,
3 кімнати, сад, город, земель�
на ділянка 5 сотин.  Ціна 99 тис
у.о.

Зверт. 099�0287644.

      П Р О Д А Ю Т Ь С Я
приватизовані земельні
ділянки у В.Визниці  (заг. пло�
ща 9 га.) на території озера,
через територію протікає
гірська річка, є лісок. Ціна
однієї  сотини – 1300 ум.
один. Площа та розташу�
вання – на вибір покупця.
Можливе створення рекре�
аційно�відпочивального
комплексу або котеджного
містечка.
Тел. 0997293340 (з 9.00 до
18.00)

 Продається дачна ділянка 5
сотин, рівнина. Будинок, газ
,світло, вода у дворі. Район г.
Ловачка (початок дороги на
Лавки) Ціна договірна. Тел. 095
573 36 47.
 Дачна ділянка 6 сотин на вул.

Великогірній �Бічній. Є світло,
вода, виноградник. (095�335
2755)
 Продається земельна

ділянка 0,23 га з старим бу-
динком; приватизована, є
світло, газ в с.Ракошино.

Тел.: 095-577-40-12.
 продається земельна

ділянка під  будівництво та
обслуговування жилого бу-
динку площею 28сотин в с.
Пістрялово, поряд озеро, є
Державий акт.
 Тел.: 098 6833007, 095
6140068
 Продається земельна ділян�

ка 7 сот (14*50) по вул. Черво�
ноармійська, позаду 7
училища,cт ціна 23000 ум.од.
тел. 0509425800
 Продається земельна ділян�

ка 10 сот в с. Павшино біля АЗС
"Маркет" поруч траса, ст. ціна
6500 у.од. тел. 0509425800
 Продається 3�х кімнатна

квартира по вул.,Недецеї, чесь�
кої забудови, третій поверх,
стан середній, ст..ціна 28900 , т
0509425800
 Продається 2�х кімнатна

квартира в р�ні ДОСИ, перший
поверх, без ремонта, придатна
під комерційне використання.�
ст.ціна 13900, можливий торг.
т 0509425800
 Продається земельна ділян�

ка 17 сот з нежилим приміщен�
ням по вул. Миру,(центр) ст.
ціна 59000 у.од. тел.
0509425800
 Продаються дві земельні

ділянки, в Лісарні, біля річки,ви�
ше комплексу Белле Рояль, в ко�
теджному містечку, по 8.5 сотки�
,+природоохоронна зона не
менше 15 соток, ціна по домо�
вленості. 0509425800
 Продається новозбудований

1 кімнатний будиночок з євро�
ремонтом., в дворовій системі,
окремо стоячий, на земельній
ділянці,є місце під машину,та під
город в мікрорайоні ДОСИ, пло�
щею 40 м.кв, є веранда, чер�
дачне приміщення. Ст.ціна
21900  т.0509425800
 Продається 2�х кімнатна

квартира в центрі по вул.Ярос�
лава Мудрого, дворова систе�
ма, всі комунікаціі, стан се�
редній, кімнати роздільні. Є
місто для машини. Придатне під

К У П Л Ю
макулатуру, відходи пол�
імерні та ПЕТ�пляшки по За�
карпатській області за висо�
кою ціною.

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå

  Êóïëþ

23 ëþòîãî 2017 ð.
7 (1160)7 (1160)7 (1160)7 (1160)7 (1160)

      КУПЛЮ мідну трубку 3 м/п,
діаметром 18�20 мм. можна і б.к.
Тел. 050 203 67 78.
     Продаються  підписні видан�

ня  письменників—В.Скотта,
А.Крісті, Достоєвський, Гоголь.
Гете  та ін..
     Баян тульський «Юность�2» з
чех лох.  Зверт. 050�8035816.
     Продається  автогараж в

кооперативі "Жигулі". Два побу�
тових газових балони. Дзвони�
ти по тел. 0669513492,
0997293571

ПРОДАЄТЬСЯ
Продаю б/к  двері вхідні, глухі,
двохстворчаты 195х140 см,
193х125см і 210х53см; вікно
нове двійне, трьохстворчате
180х150 см, вікно б/к, двійне
одностворчате 135х60 см, нову
зазову трьохкамфорну на�
стольну плиту.

Зверт. 050-203-67-78

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

  Îðåíäà

     Здам в оренду 1�кімн.
квартиру. Тел. 099 764 7952.
     Здається в  найм на три�

валий термін 3�х кімнатна квар�
тира по вул. Д. Галицького.

Звертатися: 050 5153540
     Здається 1 кімн. кварти�

ра в р�ні Росвигово по вул. Оси�
пенка. Ціна 55 у.о. + ком. послу�
ги.  т.  095 3325012

 1�кімнатна квартира в Му�
качевы, на 2 поверсі 5�ти повер�
хового цегляного будинку, ново�
го планування, загальна площа
39 кв.м., є автономне отоплен�
ня, металопластикові вікна,
балкон засклений. Ціна 17500
у.о.  Тел: 0954216365
 3�кімнатна квартира в р�

ні Росвигово, загальна площа
70 кв.м., на 3 поверсі 9�ти по�
верхівки, внутрішня  – тепла, чу�
дове розташування. Ціна 28500
у.о. 0954216365
 Терміново! Будинок в ел�

ітному районі міста Мукачево,
поруч набережна, жіночий мо�
настир. 108 кв.м., 3 окремі
кімнати, кухня, санвузол, все по�
вністю з ремонтом, нова про�
водка, сантехніка, столярка.
Можливий обмін на 2�ох
кімнатну квартиру з доплатою.
0954216365
 Новобудова в р�ні Пала�

нок, побудований з цегли(ке�
рамблок фірми Leier�Cловакія)
сучасний проект "американка",
загальна площа 130 кв.м., 4
кімнати, є земельна ділянка 10
сот. Участок широкий, всі кому�
нікації. Гарне розташування:
поруч набережна  ціна 60000
у.о. 0954216365
 Будинок  біля дитячої

лікарні, 6 сотин землі, чудово
підходить під бізнес (клініка,
аптека і т.д.), площа 100 кв.м.,
ціна 55000 у.о. 0954216365
 Будинок в центральній ча�

стині міста, 2 кімнати, кухня,
санвузел, котельня, підвал.,
потребує косметичного ремон�
ту, є опалення, м/п вікна, 1 со�
тина зелмі, можлива прибудо�
ва. Ціна 28000 у.о. 0954216365
 Будинок в р�ні Паланок,

розташований відразу біля зам�
ку по вул. Графа фон Шенбор�
на, при дорозі, підходить під
бізнес (АВС, кафе тощо), без
земельної ділянки. Ціна 20000
у.о. 0954216365
 Напівособняк по вул.

Сільвая, з сучасним євроремон�
том (полове отоплення, фран�
цузькі натяжні стелі), загальна
площа 125 кв.м., 4 кімнати, є
невелика земельна ділянка, чу�
дове розташування. Ціна 65000
у.о. 0954216365
 Будинок в центральній ча�

стині міста, загальна площа
90кв.м з ремонтом, є 2 сотини
землі. Є котельня, пральня. Ціна
60000 у.о. 0954216365
 Земельна ділянка в р�ні

Росвигово біля монастиря, є всі
комунікації, 6 сотин, ціна 35000
у.о. 0954216365

 Змельна ділянка по
об'їздній дорозі – Пряшівська
об'їздна, ширина 37 метрів, 15
сотин, комерційного призна�
чення, є державний акт. Ціна
30000 у.о. 0954216365

ПРОДАЄТЬСЯ :
гостинна меблева «стінка» у
хорошому стані –автогараж,
«волгівський», металевий, 2 му�
зичні колонки, роги лося, два по�
бутових газових балони. Зверт.
0669513492.

     Куплю акордеон. Зверта-
тися за тел. 095 383 42 56.
     Візьму в оренду будинок,

можливо з правом викупу, по�
близу Мукачева (бажано Клю�
чарки, або в цьому напрямку).
Тел.: 095 578 4378.
      1�кімнатну  квартиру без
ремонту на 1�му поверсі або у
дворовій системі  приватного
сектору ( «Паланок» , вул. За�
карпатська, Окружну не пропо�
нувати.) Зверт 099�29�60836
або 3�11�89.
     Куплю недорого 1�комн.

квартиру в районе “Пентагон”
или “Черемушки”. Т.  050 849 82
27 (Света).
     1�2�кімн. квартиру у центрі

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
УЧЕНЬ ПРОДАВЦЯ  У МАГАЗИН «М’ЯСО».

Звертатися  за адресою:  м. Мукачево, вул. Габер�
мана, 5 (на зеленому ринку), адміністрація  Міськкоп�
торгу.   Тел. 0503178258, 0509901450.

ПОТРІБНІ  НА РОБОТУ  НА КОНКУР СНІЙ ОСНОВІ

Керівник  Благодійного фонду
Вимоги:  знання угорської мови (бажано й англійської чи

німецької)
Обовязки: організація  діяльності  фонду,  пошук  потенцій�

них благодійників. Ведення переписки з іноземними    компа�
ніями та громадянами.

Конт. особа –  Мирослав.  Тел.: 0666473010

Пекар, технолог, керівник  виробництва
продуктів харчування

У  новостворений цех по виробництву  напівфабрикатів ,
випічки та ін. продуктів  харчування  потрібен технолог�керів�
ник виробничого процесу.  Вимоги – знання  технології  вироб�
ництва та рецептур. Заробітна плата  за домовленістю

Конт. особа –  Мирослав.  Тел.: 0666473010

Ðîáîòà
     Зніму квартиру в м.Му-

качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своє-
часну оплату гарантую.

Тел: 0959419922

     Продаю акордеон з чох�
лом.  Стартова ціна 1800 грн.,
Зверт. 097 969 81 77.

� Загублений паспорт громадянина України Поторій  Олек�
сія Михайловича, виданий Мукачівським РВУМВС України            2
лютого 2004 року;

� ідентифікаційний  код 3140917378;
�Свідоцтво  про народження на ім’я Поторій Олексій Михай�

лович, виданий  в м. Тукумс (Латвія);
�Довіреність, яка видана на ім’я Поторій Тетяна  Іванівна, яку

надав Поторій Олексій Михайлович;
� Свідоцтво  про шлюб, видане відділом  реєстрації  актів ци�

вільного стану по м. Мукачеву Мукачівського міськрайонного
управління юстиції  Закарпатської області;

� Атестат про середню освіту, виданий на ім’я Поторій Олексій
Михайлович ЗОШ № 6 м. Мукачева;

� Будинкова книга на будинок, який  знаходиться  у  с. Н.Коро�
пець на вул.  Радянській, 8;

� План будинку по вул. Радянська, 8 в с. Н.Коропець;
� Держ. акт на землю в с. Н.Коропець, вул. Радянська, 8;
�  Заповіт та Свідоцтво про спадщину;
� Свідоцтво  про смерть м атері  Кошелєвої Єлизавети Степа�

нівни;
� Свідоцтво про смерть бабусі Поторій Етелли;
� Посвідчення учасника бойових дій, видане на ім'я Поторій

Олексій Михайлович в/ч  А0796  24.06.2015 р,
вважати недійсними.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

В баню по вул. Щєпкіна ПОТРІБЕН БАНЩИК.
За довідками звертатися

по тел.: 095 940 51 45

     будівельники всіх спеціальностей
     робітники у сільске господарство
     робітники на м’ясокомбінати та фабрики
     швачки, кухарі, пекарі, опікуни
     робітники на меблеві фабрики
     різноробочі, електрики та інше

Ліцензія  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України, серія  АВ №  389098

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

ÏÎËÜÙÀ

Допомога в отриманні робочої польської візи
та реєстрація в консульстві

м. Мукачево, вул. Недецеї, 2/3 (2 пов.),
тел.: (097) 55-00-127, (050) 135-73-73

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЄТЬСЯ
ЧЕРВОНЕ ДОМАШНЄ

ВИНО
Тел.066 95 56 575

     Продається велотренажер.
Тел. 095 32 60 426

     Продаються опалювальні
батареї чавунні 8�секційнні за
півціни. Тел. 095 32 60 426

офіс, або інше комерційне вико�
ристання. Ст. ціна 17500 ум.од.
можливий торг. 0509425800
9) продається 2х кімнатна квар�
тира, нового планування, в рай�
оні Черемушки, на 3�му поверсі
, 5�ти поверх.буд. площею 55
м.кв. Стан середній, є металоп�
ластикові вікна , лоджія, балкон.
Ст..ціна 22900 ум.од. можливий
торг. Т 0665334584
 В центрі, по вул.Недецеї,

продається земельна ділянка
площею 2 сот. Ст.ціна 32900
ум.од.  можливий торг.
Т 0509425800
 Грошові позики під заставу,

без довідки про доходи
0506441833
чево, 063�407�4797



ÓÑÏ²Õ²Â ² ÁËÀÃÎÏÎËÓ××ß!

Âèéøîâ íà ïåíñ³þ: íàïðàâî – ðàé, âë³âî –  ñîáåç. (Ã. Ìàëêèí).Âèéøîâ íà ïåíñ³þ: íàïðàâî – ðàé, âë³âî –  ñîáåç. (Ã. Ìàëêèí).Âèéøîâ íà ïåíñ³þ: íàïðàâî – ðàé, âë³âî –  ñîáåç. (Ã. Ìàëêèí).Âèéøîâ íà ïåíñ³þ: íàïðàâî – ðàé, âë³âî –  ñîáåç. (Ã. Ìàëêèí).Âèéøîâ íà ïåíñ³þ: íàïðàâî – ðàé, âë³âî –  ñîáåç. (Ã. Ìàëêèí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999923  ëþòîãî 2017 ð.

7 (1160)7 (1160)7 (1160)7 (1160)7 (1160)

ñò.

Предоставляем услуги по проектирова�
нию, изготовлению, монтажу металлокон�
струкций любой сложности: решётки, во�
рота, лестницы, перила,  двери, навесы,
козырьки, беседки, ограждения, кованная
мебель,  декор и т.д.

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Тел. 0951100348  Василий

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які залучені до проведення незалежної оцінки об’єкту комунальної власності
територіальної громади, з метою визначення ринкової вартості для відчуження шляхом викупу, квартири № 3

по вул. Берегівська, 27, у м. Мукачево.
Для участі в конкурсі претенденти  надають таку конкурсну документацію:
� заява на участь у конкурсі за формою;
� копія установчих документів претендента;
� копії кваліфікаційної документації оцінювачів, які працюють або будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про

оцінку; у випадку залучення інших експертів до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна;
� надати письмові згоди на виконання робіт, завірені їхніми особистими підписами;
� копія сертифіката суб’єкта ліцензійної діяльності, виданого відповідними органами;
� інформація про претендента (резюме): досвід роботи на ринку послуг.
Копії документів завірити в установленому порядку.
Конкурсні пропозиції претендентів подаються в запечатаних конвертах і мають містити пропозиції щодо вартості виконаних

робіт (калькуляції витрат) пов’язаних з виконанням робіт і термін виконання робіт.
Термін подання заяв на конкурс – до 07.03.2017 р.
Конкурс відбудеться – 10.03.2017 р. в малому сесійному залі Мукачівського міськвиконкому.
Телефон для довідок 2(25(22 ( управління комунальної власності, пл. Духновича, 2, м. Мукачево.
2. Конкурс з проведення експертної оцінки земельних ділянок, що підлягають передачі у власність шляхом викупу:

Для участі в конкурсах претенденти надають таку конкурсну документацію:
� заяву на участь у конкурсах за формою;
� копії установчих документів претендента;
� копії кваліфікаційної документації оцінювачів, які працюють та будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про

оцінку;
� письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт з оцінки землі, підписання звіту про оцінку

землі, завірені їхніми особистими підписами;
� копії сертифікатів та ліцензій на право здійснення оціночної діяльності, виданих відповідними органами;
� інформацію про претендента (резюме).
Копії документів завірити в установленому порядку.
Конкурсні пропозиції претендентів подаються в запечатаних конвертах і мають містити пропозиції щодо вартості виконаних

робіт (калькуляції витрат) пов’язаних з виконанням робіт і термін виконання робіт.
Термін подання заяв на конкурс  – до 07.03.2017 р.
Конкурс відбудеться 10.03.2017 р. в малому сесійному залі Мукачівського міськвиконкому, пл. Духновича, 2.
3. Оголошується конкурс на право оренди майна комунальної власності: вбудованого приміщення 29, загальною площею

26,60 кв.м. в прибудові літера «Б», по вулиці Маргітича 45, у м. Мукачево, з функціональним призначенням розміщення профес�
ійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і
становить не більше ніж 50 кв.м.

Стартова місячна орендна плата за базовий місяць оренди січень 2017 р. становить 35,28 грн. з ПДВ. Істотні умови конкурсу:
� найвища ціна оренди;
� термін оренди 1 рік;
� комунальні послуги оплачує орендар окремо.
Для участі в конкурсі претенденти  надають таку конкурсну документацію:
� заява на участь у конкурсі за формою;
� копія установчих документів претендента;
Конкурсні пропозиції претендентів подаються в запечатаних конвертах.
Термін подання заяв на конкурси – до 17.03.2017 р.
Конкурс відбудеться – 21.03.2017 р.

Дані земельної ділянки, що підлягає передачі у власність шляхом викупу:

Орендар 
земельної 
ділянки 

Адреса 
земельної 
ділянки 

Площа, 
га Цільове призначення 

ТзОВ «ЕРКО» 
 

вул. Крилова-
бічна, 98  «Г» 0,8995 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (код 11.02 згідно КВЦПЗ) 

ТзОВ «ЕРКО» вул. Крилова-
бічна, 98  «Г» 0,6780 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (код 11.02 згідно КВЦПЗ) 

ФОП Капелюх 
В.В. вул. Лавківська, 65 767 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (код 11.02 згідно УКВЦПЗ) 

МПП "Гурман" вул. Берегівська -
об'їздна, 5 24 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07. згідно 

КВЦПЗ) 

Гр. Герц Г.А. 
 вул. 

Свалявська,10 
18364 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (код 11.02 згідно УКВЦПЗ) 

Гр. Островська 
О.С. вул. Стуса, 1"А" 87 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07. згідно 

КВЦПЗ) 

 

Покупець 
Адреса 

земельної 
ділянки 

Площа 
земельної 

ділянки, кв. м. 
Цільове призначення земельної ділянки Ціна продажу, 

грн. 

ТОВ 
"Партнер" 

 
вул. Берегівська - 

об'їздна, 12 22172 

Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості (код 11.02 згідно 
УКВЦПЗ) 

4429000,000 

�  Управління комунальної власності Мукачівського міськвиконкому повідомляє, що укладено договори купівлі�продажу шля�
хом викупу:

 земельної ділянки за адресою:
( 12.01.2017 р. по вул. Морозова академіка, 19А, загальною площею 239 кв.м., покупець – юридична особа. Ціна

продажу 95600 грн.;
Нежитлової будівлі (кінотеатр “Перемога”):
( 07.02.2017 р. на площі Кирила і Мефодія, 3(2, загальною площею 1412,40 кв.м., покупець – фізична особа. Ціна

продажу 17543793,60 грн. з ПДВ.

Ç ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

Ìóêà÷³âñüêèé ðàéêîì ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â äåðæóñòàíîâ â³òàº ç þâ³-
ëåºì ãîëîâó Ïóçíÿê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿
ðàäè

ÕÎÕÎË
Îëüãó Âàñèë³âíó.

Ùèðîñåðäíî  áàæàºìî øàíîâí³é
þâ³ëÿðö³ çäîðîâ’ÿ,  íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ.
Íåõàé òàëàíèòü  Âàì ó Âàø³é  ùîäåíí³é
êîï³òê³é ðîáîò³  âî áëàãî  Âàøèõ ñ³ëü÷àí,  à  Ãîñïîäü
ùåäðî íàãîðîäæóº  ùàñòÿì, ðîäèííèì òåïëîì, äîñòàò-
êîì ³ áëàãîïîëó÷÷ÿì.

Ì. ÏÎÏ²Í×ÀÊ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéêîìó
ïðîôñï³ëêè  ïðàö³âíèê³â  äåðæóñòàíîâ.

ВЕРХНЬО(КОРОПЕЦЬКА СІЛЬСКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення  посади землеупорядника, який
відбудеться  23 березня 2017 року у 10.00  у при�
міщенні  сільської ради.

За довідками звертатися по тел: 3(13(12.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Â ö³ ÷óäîâ³ çèìîâ³  äí³, â³äçíà÷àº

ñâ³é ïðåêðàñíèé Þâ³ëåéíèé äåíü íà-
ðîäæåííÿ  øàíîâàíà â ì³ñò³ ëþäè-
íà, âåòåðàí ïåäàãîã³÷íî¿ íèâè,  êî-
ëèøí³é ³íñïåêòîð óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè ç äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ –
Õðèñòèíà  Äìèòð³âíà

ÃÎÍÀÊ!
Øàíîâíà Õðèñòèíî Äìèòð³âíî!

Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ  òà ïîáàæàííÿ ç íàãîäè
Âàøîãî  þâ³ëåþ – 80- ð³÷÷ÿ ç Äíÿ íàðîäæåííÿ!

Â öåé ñâÿòêîâèé äåíü áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ðîäèííîãî òåïëà, çàòèøêó, äîáðîáóòó é äîñòàòêó,  ëþ-
áîâ³ â³ä ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ. Íåõàé ðîêè çàëèøàþòü ò³ëüêè
ñâ³òë³ ñïîãàäè, à ìàéáóòíº äàðóº ùå áàãàòî ùàñëèâèõ ë³ò,
ñïîâíåíèõ ðàäîñò³ ³ äîáðà.  Áóäüòå çàâæäè æèòòºðàä³ñ-
íîþ, âåñåëîþ, ùîá Âàøà äîáðîòà íå çíàëà âòîìè,
ìóäð³ñòü äóø³ áóëà íåï³äâëàäíà ðîêàì!

Íåõàé Ãîñïîäü Áîã Âàñ áëàãîñëîâëÿº, Ìàòè Áîæà ó
âñüîìó îáåð³ãàº, ²ñóñ Õðèñòîñ ñèëè ïî-
ñèëàº íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

Õàé ìèð ³ äîñòàòîê æèâóòü
                             ó Âàø³é õàò³,
Õàé ëþäè ïðèõîäÿòü äî Âàñ
                                     ³ç äîáðîì,
À â äåíü Þâ³ëåþ ³ ð³äí³, é çíàéîì³,
Íàéêðàù³ â³òàííÿ

âèñëîâëþþòü Âàì!
Ç ïîâàãîþ, ïðàö³âíèêè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè

âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
ì³ñüêèé êîì³òåò Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè,

îñâ³òÿíè ì³ñòà.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

28 ëþòîãî çóñòð³÷àº
ñâ³é þâ³ëåéíèé äåíü

íàðîäæåííÿ
ÄÎÐÎØÅÍÊÎ

Òåòÿíà
Ìèêîëà¿âíà

Òîá³ ñüîãîäí³, ð³äíà ìàìî, – ñ³ìäåñÿò.
²ç âäÿ÷í³ñòþ ìè õî÷åìî â³òàòè
Òåáå çà ìóäð³ñòü áàòüê³âñüêèõ ïîðàä,
Çà âì³ííÿ âñ³ì çàâæäè

           äîïîìàãàòè.
Çà ïðèêëàä ìàòåð³ é ãîñïîäèí³,
² çà ìîãóòí³ ðóêè çîëîò³
Íåõàé Ãîñïîäü ïîøëå
           Òîá³ áëàãîñëîâ³ííÿ,
Íåõàé çäîðîâ'ÿ é ñèë
       äàðóþòü âñ³ Ñâÿò³!

Ç ëþáîâ'þ ä³òè, âíóêè



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

7 (1160)7 (1160)7 (1160)7 (1160)7 (1160)
1010101010 23 ëþòîãî 2017 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Íåçàì³ííèì áóâàº ëèøå àîê³éíèê íà ïîõîðîíàõ. (Ã. Ìàëêèí)Íåçàì³ííèì áóâàº ëèøå àîê³éíèê íà ïîõîðîíàõ. (Ã. Ìàëêèí)Íåçàì³ííèì áóâàº ëèøå àîê³éíèê íà ïîõîðîíàõ. (Ã. Ìàëêèí)Íåçàì³ííèì áóâàº ëèøå àîê³éíèê íà ïîõîðîíàõ. (Ã. Ìàëêèí)Íåçàì³ííèì áóâàº ëèøå àîê³éíèê íà ïîõîðîíàõ. (Ã. Ìàëêèí)

�

25 ËÞÒÎÃÎ (ÑÓÁÎÒÀ)
11:00 – Ïî÷àòîê ôåñòèâàëþ. ×àñòóâàííÿ ãîñò³â ìëèíöÿ-

ìè òà çàêàðïàòñüêèìè ñòðàâàìè.
11:00-13:00 – Çìàãàííÿ, êîíêóðñè, â³êòîðèíè äëÿ ä³òåé

òà äîðîñëèõ.
13:00-13:15 – Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ²² ôåñòèâàëþ "Âà-

ðèøñüêà ïàëà÷³íòà" 2017.
13:15-14:00 – Âèñòóïè òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ì³ñòà.
14:00-14:30 – Ìàéñòåð-êëàñ ç âèï³êàííÿ ìëèíö³â çà ó÷à-

ñòþ ìèíóëîð³÷íîãî ïåðåìîæöÿ - Ëàñëî Äîð³.
14:30-15:00 – Âèñòóï âîêàëüíîãî àíñàìáëþ "Åäåëüâåéñ".
15:00-15:30 – Ðåºñòðàö³ÿ ðåêîðäó Çàêàðïàòòÿ "Ñàìà âå-

ëèêà ïàëà÷³íòà". Ïðèãîùàííÿ ñìà÷íèì ðåêîðäîì ãîñò³â
ôåñòó.

15:30-16:30 – Âèñòóï íàðîäíîãî êîëåêòèâó "Ðóñíàêè".
16:30-17:00 – Âèñòóïè òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ì³ñòà.
17:00-17:30 – Âèñòóï ôîëüê-ðîêàø ãóðòó "Áåòÿðè".
17:30-18:00 – Çìàãàííÿ, êîíêóðñè, â³êòîðèíè äëÿ ä³òåé

òà äîðîñëèõ.
18:00-18:30 – Âèñòóï ôîëüê-ðîêàø ãóðòó "Áåòÿðè".
18:30-19:00 – Íàö³îíàëüí³ óêðà¿íñüê³ òà çàêàðïàòñüê³ ìå-

ëîä³¿.
19:00-19:20 – Øîó ïðîãðàìà Òåàòðó âîãíþ "Fire Life".
19:20-19:40 – Çàïàëåííÿ ôåñòèâàëüíî¿ âàòðè òà ñïàëåí-

íÿ âñüîãî, ùî õî÷åìî çàëèøèòè â ìèíóëîìó.
19:40-21:00 – Íàö³îíàëüí³ óêðà¿íñüê³ òà çàêàðïàòñüê³ ìå-

ëîä³¿.

26 ËÞÒÎÃÎ (ÍÅÄ²Ëß)
11:00 – Â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà. ×àñòóâàííÿ

ãîñò³â ìëèíöÿìè òà çàêàðïàòñüêèìè ñòðàâàìè.
11:00-13:00 – Íàö³îíàëüí³ óêðà¿íñüê³ òà çàêàðïàòñüê³ ìå-

ëîä³¿.
13:00-13:30 – Âèñòóïè òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ì³ñòà.
13:30-14:00 – Çìàãàííÿ, êîíêóðñè, â³êòîðèíè äëÿ ä³òåé

òà äîðîñëèõ.
14:00-15:00 – Íàö³îíàëüí³ óêðà¿íñüê³ òà çàêàðïàòñüê³ ìå-

ëîä³¿.
15:00-15:30 – Âèçíà÷åííÿ òà íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæöÿ

²² ôåñòèâàëþ "Âàðèøñüêà ïàëà÷³íòà" 2017.
15:30-16:00 – Âèñòóïè òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ì³ñòà.
16:00-17:00 – Çìàãàííÿ, êîíêóðñè, â³êòîðèíè äëÿ ä³òåé

òà äîðîñëèõ.
17:00-18:00 – Âèñòóïè òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ì³ñòà.
18:00-21:00 – Íàö³îíàëüí³ óêðà¿íñüê³ òà çàêàðïàòñüê³ ìå-

ëîä³¿.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÑÂßÒÊÓÂÀÍÍß
ÔÅÑÒÈÂÀËÞ “ÂÀÐÈØÑÜÊÀ

ÏÀËÀ×²ÍÒÀ” Â ÌÓÊÀ×ÅÂ²

ÂÈÑËÎÂËÞÞ ÙÈÐÓ, ÑÅÐÄÅ×ÍÓ ÏÎÄßÊÓ
Çàâ³äóþ÷îìó  â³ää³ëåííÿì  ñóäèííî¿ íåâðîëîã³¿  Ìó-

êà÷³âñüêîº ÖÐË, ÷åðãîâèì  ë³êàðÿì, ñåñòðè÷êàì, ñà-
í³òàðàì – âñ³ì, õòî ÷åðãóâàâ  ó â³ää³ëåíí³ 26-ãî – 28-ãî
ñ³÷íÿ çà ¿õ ëþäÿí³ñòü, äîáðîòó, òóðáîòó, ÿêó  âîíè âèÿ-
âèëè  äî íàñ â ò³ ñòðàøí³ äí³ – îñòàíí³ äí³  æèòòÿ  ìîãî
÷îëîâ³êà – ßñèíñüêîãî ²ãîðÿ Ãåííàä³éîâè÷à. Íèçü-
êèé âàì óêë³í, çäîðîâ’ÿ âàì ³ âàøèì ðîäèíàì.

Ç ïîâàãîþ Âàëåíòèíà ßñèíñüêà.

Â³ä  óñ³º¿ äóø³ äÿêóþ êåð³âíèöòâó  ÑÏ «Ô³øåð-Ìóêà-
÷åâî» – ïðîôñï³ëêîâîìó  êîì³òåòó, ²ÒÐ-ïðàö³âàíèêàì
³ êîæíîìó  ïðàö³âíèêîâ³  ï³äïðèºìñòâà, õòî ï³äòðè-
ìàâ  ìîþ ñ³ì’þ  ìîðàëüíî ³ ìåòåð³àëüíî  â òðàã³÷íèé
³ ñòðàøíèé ÷àñ ñìåðò³  ìîãî ÷îëîâ³êà   ßñèíñüêîãî
²ãîðÿ Ãåííàä³éîâè÷à. Íèçüêèé óêë³í âñ³ì, õòî ïðèé-
øîâ ïðîâåñòè éîãî â îñòàííþ ïóòü. Áóäüòå çàâæäè
çäîðîâ³ ³ ùàñëèâ³.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ äðóæèíà
Âàëåíòèíà ßñèíñüêà.

*  *  *

4.25 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 1.25, 5.10 "Ïîä-
ðîáèö³".  23.45 Ò/ñ "Ïòàõà ó
êë³òö³" (16+). 2.15 Ò/ñ "ÑÁÓ.
Ñïåöîïåðàö³ÿ". 3.45 "Ãîòóºìî
ðàçîì"

ICTV
5.05, 4.55 Ôàêòè. 5.25 Äèâèòèñü
óñ³ì!. 5.55 Ç³ðêà YouTube. 6.30
Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 11.05 Ò/ñ "Êîòîâñü-
êèé" (16+). 12.00, 13.05 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.15 Õ/ô "Ïîäî-
ðîæ äî öåíòðó Çåìë³". 15.05,
16.10, 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ"
(16+). 17.45 Ò/ñ "Øóëåð" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà. 23.25
Õ/ô "Ìîâ÷àííÿ ÿãíÿò" (18+).
1.40 Õ/ô "Áóäèíîê ïðîêëÿòèõ"
(16+). 3.30 Ñòîï-10. 4.45 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 4.50 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí

ÑÒÁ
6.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.50 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.30,
18.30 "Çà æèâå! - 2". 12.00 "Ìà-
ñòåðØåô - 3". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 23.20
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 0.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.40 Ñüîãîäí³. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
3.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí.
13.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð 2"
(12+). 15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð". 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àäâî-
êàò" (16+). 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêå
ì³ñöå" 37 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Ëåãêîâàæíà æ³íêà" 3, 4 ñ.
(16+). 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-
äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäó-
êè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü".
10.45 Ò/ñ "Áàôô³-âèíèùóâà÷-
êà âàìï³ð³â" (16+). 12.25 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.25, 14.30 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.55
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 14.55 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 15.55, 4.10
Â³òàëüêà. 16.50, 20.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 17.50 ËàâËàâÑar. 21.00
Êàçêè Ó. 22.00, 2.30 Êðà¿íà Ó.
23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Ò/
ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
âáèâñòâî" (18+). 1.40 Òåîð³ÿ
çðàäè

  «Ì-ñòóä³î»
 10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ"
(ïîâòîð). 11.05-  Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Òåëåñåð³àë.
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 13.00 - ïðî-
ãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 14:30 - Íî-
âèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15.40 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17.00 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18.05 - Òåëåñå-
ð³àë. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 - Òåëåñå-
ð³àë. 20.45 - Òåëåñåð³àë. 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç
Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.15, 2.15 Çîíà íî÷³.  5.20,
18.00 Àáçàö. 6.20, 8.10 Kids
Time. 6.25 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 7.15 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 8.15 Ò/
ñ "Êë³í³êà" (16+). 10.15 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.00, 19.00
Ñåðöÿ òðüîõ. 21.20 Õ/ô "Äðóç³
ïî ñåêñó" (16+). 23.30 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè. Áåç êóïþð
(18+)
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
6.45, 7.45, 8.25 Ñìàêîòà. 7.20,

23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà ñìàê.
9.30 Ò/ñ "Á³ëèé òàíåöü". 10.25
Ä/ô "Ì³ñòåð³ÿ Ìàð³¿ Ïðèéìà-
÷åíêî". 11.00 Çàñ³äàííÿ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 13.15
Íàø³ ãðîø³. 14.00 Â³éíà ³ ìèð.
15.20, 2.10 Ñâ³òëî. 16.00 Ïóò³-
âíèê ïðî÷àíèíà. 16.30 Ò/ñ
"Ë³í³ÿ çàõèñòó". 17.20 Õî÷ó
áóòè. 17.40 Ì/ñ "Ïîïåëþøêà".
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà÷åí-
íÿì?. 19.00, 1.55 Íîâèíè. Êóëü-
òóðà. 19.20, 3.20 Ä/ô "ªâãåí
Ïàòîí. Ùåäð³ñòü òàëàíòó".
19.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 19.55
Ñë³äñòâî. ²íôî. 20.20, 4.40
Ïðî ãîëîâíå. 21.30, 5.35 Íî-
âèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "Åïîõà
÷åñò³". 22.40 Ìåãàëîò. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè.
2.50 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿ-
íàìè. 3.45 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³.

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.20 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
3". 10.50, 12.25 "Ì³íÿþ æ³íêó -
4". 12.20 Íàëàøòóâàííÿ íîâèõ
ïàðàìåòð³â ñóïóòíèêîâîãî
ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó 1+1
øëÿõîì ïåðåñêàíóâàííÿ
òðàíñïîíäåðà 11766 h íà ñó-
ïóòíèêó Astra 4À (Sirius 4).
13.45, 14.45, 15.45 "Ìîëü-
ôàð". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Äðà-
ìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 22.00
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3". 23.30
Ò/ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ
çà óáèâñòâî". 1.35 Õ/ô "Ñâà-
òè. Æèòòÿ áåç ãðèìó"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20,  14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.10,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 15.50,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
4.30 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 1.25, 5.10 "Ïîä-
ðîáèö³". 23.50 Ò/ñ "Ïòàõà ó
êë³òö³" (16+). 2.15 Ò/ñ "ÑÁÓ.
Ñïåöîïåðàö³ÿ". 3.50 "Ãîòóºìî
ðàçîì"

ICTV
5.15 Äèâèòèñü óñ³ì! .  5.55
Ç³ðêà YouTube. 6.30 Ðàíîê ó
âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.05 Ãðîìà-
äÿíñüêà îáîðîíà. 11.00,
17.45 Ò/ñ "Øóëåð" (16+). 12.00,
13.05 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.15 Õ/ô "Ïîäîðîæ äî öåíò-
ðó Çåìë³". 15.05, 16.10, 21.25
Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 23.20 Õ/ô "Ñòà-
ðèì òóò íå ì³ñöå" (16+). 1.45
Õ/ô "Ìîâ÷àííÿ ÿãíÿò" (18+).
3.35 Ñòîï-10. 4.35 Ñòóä³ÿ Âà-
øèíãòîí. 4.50 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.10 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.00
"Çà æèâå! - 2". 12.30 "Ìàñòåð-
Øåô - 3". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.30 "Çà æèâå!".
19.55, 22.45 "ÌàñòåðØåô Ä³òè
- 2". 23.45 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
1.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àäâî-

êàò" (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 2.40 Ñüî-
ãîäí³. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 9.15, 3.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
Íîâèé ñåçîí. 13.30 Ò/ñ "×åð-
ãîâèé ë³êàð 2" (12+). 15.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð". 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñêå ì³ñöå" 38 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Ëåãêîâàæíà
æ³íêà" 5, 6 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ
"Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+). 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäó-
êè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü".
10.45 Ò/ñ "Áàôô³-âèíèùóâà÷-
êà âàìï³ð³â" (16+). 12.25 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.25, 14.30 Îäíî-

"Äîìàøí³é àðåøò". 15.55, 4.10
Â³òàëüêà. 16.50, 20.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 17.50 ËàâËàâÑar. 21.00
Êàçêè Ó. 22.00, 2.30 Êðà¿íà Ó.
23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Ò/
ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
âáèâñòâî" (18+). 1.40 Òåîð³ÿ
çðàäè

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - ïðîãðàìà "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 9:05 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10.30
- íîâèíè " 7 ÄÍ²Â"  (ïîâòîð).
11.15-  Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.20 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:25 - Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â.. 13.00 - Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Òåëåñå-
ð³àë. 15:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 15.40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18.05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19.25 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà .
20.00 - ïðîãðàìà "Äóõîâíå äæå-
ðåëî" ( ïðÿìèé åô³ð). 20.45 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21.55 - ïðîãðàìà "
Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.50 Çîíà íî÷³.  4.10,
18.00 Àáçàö. 5.05, 6.20 Kids
Time. 5.06 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 6.25 Õ/ô "Âàæê³
ï³äë³òêè" (16+). 8.05 Õ/ô "Ìå-
äàëüéîí" (16+). 10.00 Õ/ô "Òî-
êàðºâ" (16+). 11.55 Õ/ô "Âóë-
êàí". 13.55 Õ/ô "Ëàñêàâî ïðî-
ñèìî â ðàé" (16+). 16.00, 19.00
Ðåâ³çîð Ñïåøë. 20.50 Òàºìíèé
àãåíò. 22.15 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 23.55 Õ/ô "Äðàêóëà
2000" (16+)
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Åðà á³çíåñó. 6.15, 7.15,
8.15 Ñïîðò. 6.20, 8.20 ÀãðîÅðà.
6.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
6.45, 7.45, 8.30 Ñìàêîòà. 7.25,
23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà ñìàê.
9.30 Ò/ñ "Á³ëèé òàíåöü". 10.25
Ïàâëî Òàáàêîâ "Ì³é ñâ³ò".
11.45 Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê.
12.15 Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò.
12.40, 21.30, 5.35 Íîâèíè.
Ñïîðò. 13.15 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 14.00 Êíèãà.ua.
14.30 Âåðåñåíü. 15.20 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 15.45 Ä/ô
"Ì³ñòåð³ÿ Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åí-
êî". 16.15 Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿.
16.30, 3.55 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü".
17.20 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 17.40
Ì/ñ "Ïîïåëþøêà". 18.15, 1.20
Íîâèííèé áëîê. 18.50 Ùî òàì
ç ªâðîáà÷åííÿì?. 19.00, 1.55
Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô
"Ïåðåñë³äóé ñâîþ ìð³þ".
19.50, 22.45 Ç ïåðøèõ âóñò.
19.55 Íàø³ ãðîø³. 20.20, 4.40
Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ "Åïî-
õà ÷åñò³". 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.15 Ï³äñóìêè. 2.10 Ñâ³òëî.
2.50 Â³êíî â Àìåðèêó. 3.15 Ä/
ô "Âàñèëü Ìàêóõ. Ñìîëîñêèï"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.25 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
3". 10.50, 12.25 "Ì³íÿþ æ³íêó -
4". 12.20 Íàëàøòóâàííÿ íîâèõ
ïàðàìåòð³â ñóïóòíèêîâîãî
ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó 1+1
øëÿõîì ïåðåñêàíóâàííÿ
òðàíñïîíäåðà 11766 h íà ñó-
ïóòíèêó Astra 4À (Sir ius 4).
13.45, 14.45, 15.45 "Ìîëü-
ôàð". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Äðà-
ìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 22.00
"Íà íîæàõ". 23.35 Ò/ñ "ßê óíèê-
íóòè ïîêàðàííÿ çà óáèâñòâî".
1.40 Õ/ô "Ñâàòè. Æèòòÿ áåç
ãðèìó"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.10,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 15.50,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21 .00 ,  5 .10  Íîâèíè .  6 .10 ,
7.10, 8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15
ÀãðîÅðà. 6.25, 23.00 Çîëî-
òèé ãóñàê .  6 .45,  7 .45,  8 .25
Ñìàêîòà. 7.20, 23.35 Íà ñëó-
õó. 8.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
8.45, 0.20 Òåëåìàãàçèí. 9.00
×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò. 9.55
Óêðà¿íñüêèé êîðò. 10.35, 2.10
Ä/ô "Ìð³¿ Îáàìè". 11.25 Ä/ô
"Ãàðìîí³ÿ  ïðîòèð ³÷  Òåòÿíè
ßáëîíñüêî ¿ " .  12 .00  Îðå-
ãîíñüêèé  ïóò ³âíèê .  12 .30
Ñóñï ³ëüíèé  óí ³âåðñèòåò.
13 .15  Áîðõåñ .  14 .00  Ä /ô
"²âàí Ôðàíêî". 15.20 Ôîëüê-
music. 16.30, 3.55 Ò/ñ "Àííà
Ï³ëü". 17.25 Òâ³é ä³ì-2. 17.45
Â³êíî â Àìåðèêó. 18.15, 1.20
Íîâèííèé  áëîê .  18 .50  Ùî
òàì ç ªâðîáà÷åííÿì?. 19.00,
1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20
Ïåðøà øïàëüòà. 19.50 Ç ïåð-
øèõ âóñò.  19 .55 Âåðåñåíü.
20 .20 ,  4 .40  Ïðî  ãîëîâíå .
21.30,  5.35 Íîâèíè.  Ñïîðò.
21 .50  Ò /ñ  "Åïîõà  ÷åñò ³ " .
22.35 Îáëè÷÷ÿ â³éíè. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè.
3.05 Ä/ô "Òðèï³ëëÿ. Çàáóòà
öèâ³ë³çàö³ÿ Ñòàðî¿ ªâðîïè"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.15 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
3". 10.45, 12.25 "Ì³íÿþ æ³íêó
- 3". 12.20 Íàëàøòóâàííÿ íî-
âèõ ïàðàìåòð³â ñóïóòíèêîâî-
ãî ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó 1+1
øëÿõîì ïåðåñêàíóâàííÿ
òðàíñïîíäåðà 11766 Í íà ñó-
ïóòíèêó Astra 4À (Sir ius 4).
13.45,  14.45,  15.45 "Ìîëü-
ôàð". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Äðà-
ìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 23.00
"Ãðîø³". 0.30 Ìåëîäðàìà "Çàê-
ëèíà÷ êîíåé". 4.50 Õ/ô "Ñâà-
òè. Æèòòÿ áåç ãðèìó"

IÍÒÅÐ
5.40 Ì/ô. 6.20, 13.30 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20, 12.25 Ò/
ñ "Âñå ïîâåðíåòüñÿ" (16+).
16.10 "Æäè ìåíÿ". 18.00, 19.00,
4.30 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 1.30, 5.10 "Ïîä-
ðîáèö³". 21.00 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 23.55 Õ/ô
"Êîõàííÿ çà ðîçêëàäîì". 2.25
Ò/ñ "ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàö³ÿ". 3.55
"Ãîòóºìî ðàçîì"

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.05 Äèâèòèñü óñ ³ì! .  5 .55,
19.20 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
6.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
10.05 Àíòèçîìá³. 11.00, 13.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò.
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.30, 16.10 Õ/ô "Ñòð³ëåöü"
(16+). 16.25 Õ/ô "Çëî÷èíåöü"
(16+) .  18.45,  21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå í³æ ïðàâ-
äà. 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
22.20 Ñâîáîäà ñëîâà. 0.30 Õ/
ô "Áóäèíîê ïðîêëÿòèõ" (16+).
2.30 Ò/ñ "Ïðîêóðîðè" (16+).
3.55 Ñòîï-10.

ÑÒÁ
7.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.05 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.05
Õ/ô "Êîõàííÿ ï³ä íàãëÿäîì".
12.00 Õ/ô "Íå³äåàëüíà æ³íêà".
14.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
16". 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâè-
íè". 18.30 "Çà æèâå! - 2". 20.00,
22.35, 1.30 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 23.35 "Äàâàé
ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50, 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.20 Ñüîãîäí³.
9.15, 3.05 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.00
Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð 2" (12+).
12.00 Õ/ô "Ñòðàøíà êðàñóíÿ".
13.50 Ò/ñ "ëþáîâ" 1, 2 ñ.. 15.30
Ò/ñ "ëþáîâ". 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêå
ì³ñöå" 36 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Ëåãêîâàæíà æ³íêà" 1, 2 ñ.
(16+). 23.30 Õ/ô "Ãëàä³àòîð"
(16+). 4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäó-
êè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü".
10.45 Ò/ñ "Áàôô³-âèíèùóâà÷-
êà âàìï³ð³â" (16+). 12.25 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.25, 14.30 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.55
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 14.55 Ò/ñ
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.55
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 14.55 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 15.55, 4.10
Â³òàëüêà. 16.50, 20.00 Êàçêè
Ó Ê³íî. 17.50 ËàâËàâÑar. 21.00
Êàçêè Ó. 22.00, 2.30 Êðà¿íà Ó.
23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Ò/
ñ "Â³äüìè ²ñò-Åíäó" (16+). 1.40
Òåîð³ÿ çðàäè

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.40 - Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17.05 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18:05 -  Òåëåñåð³àë. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -  ïðî-
ãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð³-
àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.10, 18.00
Àáçàö. 6.05, 8.00 Kids Time.
6.06 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü
Äæóë³àí".  7.00 Ì/ñ " ²ñòîð³ ¿
Òîìà ³  Äæåðð³" .  8.01 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+). 10.15 Ò/ñ "Ñà-
øàÒàíÿ" (16+). 15.20, 19.00
Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
21.35 Õ/ô "Ñóïåðíÿíüîê"
(16+). 23.10 Õ/ô "Ñóïåðíÿíü-
îê 2" (16+). 1.00 Õ/ô "Âèïóñê-
íèé ³ñïèò" (18+). 2.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 2 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Åðà á³çíåñó. 6.15, 7.15,
8.15 Ñïîðò. 6.20, 8.20 Àãðî-
Åðà. 6.30, 23.00 Çîëîòèé ãó-
ñàê. 6.45, 7.45, 8.30 Ñìàêî-
òà. 7.25, 23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 9.30 Ò/ñ "Á³ëèé òàíåöü".
10.25, 16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñ-
òó". 11.15 Ä/ô "Ñâ³òîâà ìàðêà
ïàòîí³âö³â". 11.45 Îðåãîíñü-
êèé ïóò³âíèê. 12.15 Ñóñï³ëü-
íèé óí³âåðñèòåò.  12.40,
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò.
13.10, 2.10 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ñïðèíò 7, 5êì. (æ³íêè).
15.20 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 16.15
Íà ïàì'ÿòü. 17.25 Øêîëà Ìåð³
Ïîïï³íñ.  17.40 Ì/ñ "Ãîí".
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà÷åí-
íÿì?. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô "Ôîðìó-
ëà æèòòÿ Îëåêñàíäðà Ïàëëà-
ä³íà". 19.40 Ç ïåðøèõ âóñò.
19.55 "Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ
Ñåäëåöüêîþ. 20.20, 4.40 Ïðî
ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ "Åïîõà
÷åñò³". 22.35 Îáëè÷÷ÿ â³éíè.
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè. 3.45 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.25 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 4".
10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 4".
12.25 Íàëàøòóâàííÿ íîâèõ ïà-
ðàìåòð³â ñóïóòíèêîâîãî ìîâ-
ëåííÿ òåëåêàíàëó 1+1 øëÿõîì
ïåðåñêàíóâàííÿ òðàíñïîíäå-
ðà 11766 h íà ñóïóòíèêó Astra
4À (Sirius 4). 13.45, 14.45, 15.45
"Ìîëüôàð". 17.15 Ìåëîäðàìà
"Êîõàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30,
4.45 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
21.00 Äðàìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèò-
òÿ". 22.00 "×îòèðè âåñ³ëëÿ 6".
23.00 "Ïðàâî íà âëàäó 2017".
0.30 Ò/ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàí-
íÿ çà óáèâñòâî". 1.40 Õ/ô "Ñâà-
òè. Æèòòÿ áåç ãðèìó". 2.35 Ä/ô
"Òàðàñ Øåâ÷åíêî. ²äåíòèô³êà-
ö³ÿ"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô.  6 .20,  14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.10,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 15.50,

16.45 "Ðå÷äîê". 18.05, 19.00,
4.30 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 1.30, 5.10 "Ïîä-
ðîáèö³". 23.50 Õ/ô "Äóåëü".
2.20 Ò/ñ "ÑÁÓ. Ñïåöîïåðàö³ÿ".
3.55 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.10 Äèâèòèñü óñ³ì!. 5.55 Ç³ðêà
YouTube. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêî-
ìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
11.05, 17.40 Ò/ñ "Øóëåð" (16+).
12.05, 13.10 Õ/ô "Ñòàðèì òóò
íå ì³ñöå" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 15.00, 16.10,
21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 ²íñàéäåð. 23.25 Õ/ô "12
ðîê³â ðàáñòâà" (16+). 1.50 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+). 3.15 Ñòîï-
10. 4.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.40 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.45
Ôàêòè

ÑÒÁ
7.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55
"Çà æèâå! - 2". 11.10 "Ìàñòåð-
Øåô - 3". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.30 "Çà æèâå!".
19.55, 22.45 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà 4". 0.00 "Îäèí çà
âñ³õ". 1.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àäâîêàò"
(16+). 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.40 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 3.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñå-
çîí. 13.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð
2" (12+). 15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð".  18.00 Ò/ñ "Ðàéñêå
ì³ñöå" 39 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Ëåãêîâàæíà æ³íêà" 7, 8 ñ.
(16+). 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-
äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+).
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäó-
êè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ:  Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.45 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+). 12.25
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.25,
14.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 13.55 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà.  14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.10 Â³òàëüêà.
16.50, 20.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
17.50 ËàâËàâÑar. 21.00 Êàçêè
Ó. 22.00, 2.30 Êðà¿íà Ó. 23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà.  0.00 Ò/ñ
"Â³äüìè ²ñò-Åíäó" (16+). 1.40
Òåîð³ÿ çðàäè

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î" .  8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 10.55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 -
Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - ïðîãðàìà "Ê³íîìàã³ÿ".
14:00 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 - Íî-
âèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë. 15.30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â..  17:05 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëåñå-
ð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
ïðîãðàìà "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - Òåëåñå-
ð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³ .  5.00, 18.00
Àáçàö. 5.55, 7.50 Kids Time.
5.56 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü
Äæóë³àí".  6.55 Ì/ñ " ²ñòîð³ ¿
Òîìà ³  Äæåðð³" .  7.51 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+). 10.05 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 16.05, 19.00 Õòî
çâåðõó?. 20.55 Õ/ô "Îäíîêëàñ-
íèêè" (16+).  22.50 Õ/ô "Êî-
ëåäæ" (16+). 0.45 Õ/ô "Äðóç³ ïî
ñåêñó" (16+). 2.50 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé.

Ï’ßÒÍÈÖß, 3 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.30, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25 Æèòòºëþá. 6.45, 7.45, 8.25

Ñìàêîòà. 7.20, 23.35 Íà ñëó-
õó. 8.35 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 8.40
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Ä/ñ "Ëåãåíäè
òîôó". 9.30 Ò/ñ "Á³ëèé òà-
íåöü". 10.25, 16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ
çàõèñòó". 11.25 Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê. 11.55, 3.10 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò 10êì. (÷î-
ëîâ³êè). 14.00 Ä/ô "Âîëîäèìèð
²âàñþê. Ùîá íàðîäèòèñÿ çíî-
âó". 15.20 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ.
16.15 Íà ïàì'ÿòü. 17.20 Êàçêè
Ë³ðíèêà Ñàøêà. 17.40 Ì/ñ
"Ãîí". 18.15, 1.20 Íîâèííèé
áëîê. 18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà-
÷åííÿì?. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.25 Â³éíà ³ ìèð.
20.20, 4.35 Ïðî ãîëîâíå. 21.30,
5.35 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ
"Åïîõà ÷åñò³". 22.45 Ç ïåðøèõ
âóñò. 22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.00
Çîëîòèé ãóñàê. 23.15 Ï³äñóì-
êè. 2.10 Ìóçè÷íå òóðíå

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ. 6.45, 7.10,
8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -  4".
10.50, 12.25 "Ì³íÿþ æ³íêó - 4".
12.20 Íàëàøòóâàííÿ íîâèõ
ïàðàìåòð³â ñóïóòíèêîâîãî
ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó 1+1
øëÿõîì ïåðåñêàíóâàííÿ
òðàíñïîíäåðà 11766 h íà ñó-
ïóòíèêó Astra 4À (Sir ius 4).
13.45, 14.45, 15.45 "Ìîëü-
ôàð". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³. 20.20 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2". 22.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 0.10, 3.35
Êîìåä³ÿ "ß íîðìàëüíî ñóïåð
ãóä". 2.05 "Íåä³ëÿ ç êâàðòà-
ëîì"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 14.15

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ". 11.10, 12.25
Ò/ñ "Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå
çìîæó!". 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 0.50, 5.30
"Ïîäðîáèö³". 21.00 "×îðíå
äçåðêàëî". 23.00 Õ/ô "Äâîº ï³ä
îäí³ºþ ïàðàñîëüêîþ". 1.45 Õ/
ô "Ëàâêà Ðóá³í÷èê ³...". 3.00 Õ/
ô "Äóåëü". 4.25 "Æäè ìåíÿ"

ICTV
5.05 Äèâèòèñü óñ³ì! .  5.55
Ç³ðêà YouTube. 6.30 Ðàíîê ó
âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10 ²íñàéäåð.
11.05, 17.40 Ò/ñ "Øóëåð" (16+).
12.05, 13.10 Õ/ô "12 ðîê³â
ðàáñòâà" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 15.05, 16.10 Ò/ñ
"Íà òðüîõ" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20 Àíòè-
çîìá³. 21.25 Äèçåëü-øîó. 23.30
Õ/ô "Âîâê ç Âîëë-ñòð³ò" (18+).
2.45 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+).
3.25 Ñòîï-10. 4.45 Ôàêòè

ÑÒÁ
5.45, 18.30, 0.25 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 8.35 Õ/ô "Í³êîëè íå
çàáóäó òåáå". 10.20 Õ/ô "Ï'ÿòà
ãðóïà êðîâ³".  18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"Õîëîñòÿê - 7". 1.45 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+). 7.00,
8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.05 Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15, 5.20 Çî-
ðÿíèé øëÿõ. 11.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí. 13.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð 2" (12+).
15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð".
16.10 Õ/ô "Ðîçà ïðîùàëüíèõ
â³òð³â" (16+). 18.00 Ò/ñ "Ðàéñ-
êå ì³ñöå" 40 ñ. (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Ì³é êàï³òàí" 1, 2 ñ.
(16+). 23.30 Ò/ñ "Ì³é êàï³òàí"
(16+). 1.45 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-
äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+).
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäó-
êè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.05 Õ/ô "Ìåð³ Êîì".
12.25 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.25,
14.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 13.55 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.10 Â³òàëüêà.
16.50 Êàçêè Ó Ê³íî. 17.50
ËàâËàâÑar. 20.00 Ì/ô "Òóðáî".
21.45 Õ/ô "Äå ìîÿ òà÷êà, ÷ó-
âàê?". 23.15 Õ/ô "Äåíü ïåðå-
ìîæåíèõ". 0.50 ÒÅÒ-²íòåðíåò.
1.40 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.30 Êðà¿-
íà Ó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðà-

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-

íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:25 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:30 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.45
- ïðîãðàìà "Ìóçè÷íèé ôàº-
òîí". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.55 Çîíà íî÷³. 4.55, 18.00
Àáçàö. 5.50, 7.40 Kids Time.
5.51 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü Äæó-
ë³àí". 6.45 Ì/ñ "²ñòîð³¿ Òîìà ³
Äæåðð³". 7.41 Ò/ñ "Êë³í³êà"
(16+). 9.50 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ"
(16+). 13.20 Ñåðöÿ òðüîõ. 15.50,
19.00 Ì/ñ "Êóõíÿ" (16+). 21.05
Õ/ô "Îäíîêëàñíèêè 2" (16+).
23.05 Õ/ô "Êîðîëü âå÷³ðîê 2"
(16+). 1.00 Õ/ô "Âèïóñêíèé
³ñïèò" (18+). 2.50 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 4 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 8.10 Ñìàêîòà. 8.35
Òåïëî. Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 10.25 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.50 Õî÷ó áóòè. 11.40,
2.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà
ïåðåñë³äóâàííÿ 10êì. (æ³íêè).
13.00 Êðàù³ âèñòóïè
óêðà¿íñüêèõ á³àòëîí³ñò³â.
13.25, 3.20 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ 12,
5êì. (÷îëîâ³êè). 14.15 Ôîëüê-
music. 15.25 Ò/ñ "Àðèñòîêðàòè".
17.15 Êíèãà.ua. 17.45, 4.10
×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò. 18.45,
5.00 ×îëîâ³÷èé êëóá. 19.30
Âå÷³ð ïàì'ÿò³ Ìèêîëè Ìîçãîâîãî
1 ÷.. 21.00, 5.35 Íîâèíè. 21.25
Âå÷³ð ïàì'ÿò³ Ìèêîëè Ìîçãîâîãî
2 ÷.. 22.45 Ìåãàëîò. 23.25 Ñâ³ò
on line. 23.40 Æèòòºëþá. 1.20
Ìóçè÷íå òóðíå.

Êàíàë «1+1»
6.35 "Ãðîø³". 8.00 "Ñí³äàíîê.
Âèõ³äíèé". 10.00, 19.30 ÒÑÍ.
11.00, 23.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
12.00 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3".
13.30 "Ãîëîñ êðà¿íè 7". 15.40,
21.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 17.35
"Ðîçñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2".
20.15, 2.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 0.10, 3.00 Êîìåä³ÿ "Ñ³ì
ïñèõîïàò³â"

IÍÒÅÐ
6.20 Ì/ô. 7.10 Õ/ô "Äâîº ï³ä
îäí³ºþ ïàðàñîëüêîþ". 9.00
"Óêðà¿íà âðàæàº". 9.30, 3.45
Äîê.ïðîåêò "Ïòàõ-Ãîãîëü".
12.10 Õ/ô "ßê ïîñâàðèâñÿ ²âàí
²âàíîâè÷ ç ²âàíîì Íèêèôîðî-
âè÷åì". 13.25, 0.25 Õ/ô "Ïðî-
ïàëà ãðàìîòà". 15.00 Õ/ô "Â³é"
(16+). 18.00, 20.30 Ò/ñ "Òåðîð
ëþáîâ'þ". 20.00, 3.15 "Ïîäðî-
áèö³". 22.30 Õ/ô "Âå÷îðè íà
õóòîð³ á³ëÿ Äèêàíüêè". 1.55 Õ/
ô "Áåç ñèíà íå ïðèõîäü!"

ICTV
5.05 Õ/ô "Äîêòîð Íîó". 6.55
Äèâèòèñü óñ³ì!. 7.50 Ì ³ Æ.
8.50 ß çíÿâ!. 9.45 Äèçåëü-øîó.
Äàéäæåñò. 10.50, 11.50 Îñîá-
ëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ðîáîòè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Ò/ñ
"Íà òðüîõ" (16+). 14.00 Õ/ô
"Øïèãóíñüê³ ³ãðè". 16.15 Õ/ô
"Ãðà" (16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Òðè ³êñè"
(16+). 22.25 Õ/ô "Òðè ³êñè-2.
Íîâèé ð³âåíü" (16+). 0.20 Õ/ô
"Âîâê ç Âîëë-ñòð³ò" (18+). 3.10
Ò/ñ "Ïðîêóðîðè" (16+)

ÑÒÁ
5.40 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 7.50
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 8.45

"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.45 "Õî-
ëîñòÿê - 7". 13.10 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2". 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè-2". 22.05 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà". 23.40 "Äàâàé
ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3". 1.35
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 1.40 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.00 Ò/ñ "Ì³é êàï³òàí"
(16+). 13.10 Ò/ñ "Íàéêðàùèé
äðóã ñ³ì'¿" 1, 2 ñ.. 15.20 Ò/ñ
"Íàéêðàùèé äðóã ñ³ì'¿". 17.20
Ò/ñ "Êâ³òè â³ä Ë³çè" 1, 2 ñ.
(16+). 19.40 Ò/ñ "Êâ³òè â³ä
Ë³çè" (16+). 21.50 Õ/ô "Ïî-
ñì³õíèñü, êîëè ç³ðêè ïëà÷óòü".
23.45 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.20 Ò/
ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èí-
íèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áó-
ðóíäóêè" .  8 .00 Ìóëüòì³êñ .
9.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 10.35 Ì/
ô "Êëóá Â³íêñ: Òàºìíèöÿ çà-
ãóáëåíîãî êîðîë³âñòâà" .
12.15 Õ/ô "Áëàêèòíà ñâ³÷êà".
13.25 Õ/ô "Ç³çíàííÿ øîïîãî-
ë³êà". 15.20, 4.10 Â³òàëüêà.
16.35 Õ/ô "Äå ìîÿ òà÷êà, ÷ó-
âàê?" .  18.05 Ì/ô "Òóðáî" .
19.50 Êàçêè Ó Ê³íî. 20.50 Êàç-
êè Ó. 22.00, 2.30 Êðà¿íà Ó. 0.00
Ò/ñ "Îòæå" (18+). 0.35 ÒÅÒ-
²íòåðíåò. 1.25 Øï³ë³â³ë³. 1.50
Òåîð³ÿ çðàäè

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  -
Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íîâèíè
"×àñ". 10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðàìà "Ãðî-
ìàäñüêèé êîíòðîëü" (ïîâòîð).
11.35 - ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 11:45 - ïðîãðàìà "Ìó-
çè÷íèé ôàºòîí". 12:25 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
12:55 - Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðî-
ãðàìà "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïî-
âòîð). 13.45 - Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
14:55 - Ãîðîñêîï. 15:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 17:05 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè
"×àñ". 19:35 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:45-  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:00 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" .
00.00 - íîâèíè "×àñ". 00:30 -
Õóäîæí³é ô³ëüì . 1:55 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
5.40, 7.55 Kids Time. 5.41 Ì/ñ
"Õàé æèâå êîðîëü Äæóë³àí".
7.00 Ì/ñ "²ñòîð³¿  Òîìà ³
Äæåðð³". 7.56 Ðåâ³çîð Ñïåøë.
9.50 Òàºìíèé àãåíò. 11.15 Òàº-
ìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó. 12.50 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 15.15 Õòî
çâåðõó?. 17.10 Ì/ô "Øðåê".
19.00 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêà àêà-
äåì³ÿ" (16+). 21.00 Õ/ô "Ïîë-
³öåéñüêà àêàäåì³ÿ 2: Ïåðøå
ïðèçíà÷åííÿ" (16+). 22.45 Õ/ô
"Ñóïåðíÿíüîê" (16+). 0.30 Õ/ô

"Êîëåäæ" (16+). 2.20 Çîíà íî÷³

ÍÅÄ²Ëß, 5 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35 Íà
ñëóõó. 7.05, 23.30 Çîëîòèé
ãóñàê. 7.25 Æèòòºëþá. 8.15
Ñìàêîòà. 8.35 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 8.45, 0.20 Òåëåìàãà-
çèí. 9.00 Êðàù³ âèñòóïè óêðà¿-
íñüêèõ á ³àòëîí³ñò ³â .  9 .25,
2.25 Á³àòëîí.  Êóáîê ñâ ³òó.
Åñòàôåòà 4õ6êì.  (æ ³íêè) .
11.15 Ñïîãàäè. 11.50 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 12.40, 3.55
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôå-
òà 4õ7, 5êì. (÷îëîâ³êè). 14.20
Ìèñòåöüê ³  ³ñòîð³ ¿ .  14.35
Ôîëüê-music. 15.35 Òâ³é ä³ì-
2. 16.00 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³".
20.30 Ïåðøà øïàëüòà. 21.00,
5.35 Íîâèíè. 21.25 Ä/ñ "Ëå-
ãåíäè òîôó". 21.50 Ùî òàì ç
ªâðîáà÷åííÿì?. 22.30 Àðò-
Êëóá 38. 23.00 Ñâ³ò on line.
23.20 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 1.20
Ìóçè÷íå òóðíå

 Êàíàë «1+1»
6.20 Õ/ô "Êèðèëî ³ Ìå-

ôîä³é". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³-
äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 9.40 Áîãîñëóæ³ííÿ â
íåä³ëþ òîðæåñòâà ïðàâîñëà-
â'ÿ. "Çâåðíåííÿ âñåëåíñüêîãî
ïàòð³àðõà Âàðôîëîì³ÿ". 10.10,
11.05, 12.05, 13.25 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò - 3: Òàíçàí³ÿ". 14.35
Äðàìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ".
19.30, 5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 7". 23.15,
2.10 Áîéîâèê "Òðèíàäöÿòèé
âî¿í". 1.20 "Àðãóìåíò êiíî"

IÍÒÅÐ
6.00 Õ/ô "ßê ïîñâàðèâñÿ ²âàí
²âàíîâè÷ ç ²âàíîì Íèêèôîðî-
âè÷åì". 7.20 Ì/ô. 7.40 "Ïîä-
ðîáèö³". 8.10 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì".
10.00 "Îðåë ³ ðåøêà. Ðàé ³
ïåêëî". 11.00 "Îðåë ³ ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 12.00 Ò/
ñ "Òåðîð ëþáîâ'þ". 16.10 Õ/ô
"Äâà ²âàíè". 20.00 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 21.30 Õ/ô "Îáì³íÿé-
òåñü îáðó÷êàìè". 23.30 Õ/ô
"²íòåðä³â÷èíêà" (16+). 2.20 Õ/
ô "Â³é" (16+)

 ICTV
5.40 Ôàêòè. 6.10 Õ/ô "²ç Ðîñ³¿ ç
ëþáîâ'þ" (16+). 8.15 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 11.55, 13.00 Õ/ô "Ãðà"
(16+). 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.30
Õ/ô "Òðè ³êñè" (16+). 16.50 Õ/ô
"Òðè ³êñè-2. Íîâèé ð³âåíü"
(16+). 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 20.30 Õ/ô "Ïîãàí³
õëîïö³" (16+). 22.55 Õ/ô "Ïîãàí³
õëîïö³-2" (16+). 1.35 Õ/ô "Øïè-
ãóíñüê³ ³ãðè". 3.30 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðè" (16+)

ÑÒÁ
7.05 "Âñå áóäå äîáðå!". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.50 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà". 12.50 "Óêðà¿-
íà ìàº òàëàíò! Ä³òè-2". 16.00,
23.15 "ß ñîðîìëþñü ñâîãî
ò³ëà 4".  18.00,  22.10,  0.25
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 "Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.00 Ò/ñ "Íàéêðàùèé äðóã
ñ³ì'¿". 13.00 Ò/ñ "Êâ³òè â³ä Ë³çè"
(16+). 16.50 Ò/ñ "Çèìîâèé
âàëüñ" 1, 2 ñ. (16+). 19.00, 5.50
Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 20.00 Ò/ñ "Çèìîâèé
âàëüñ" (16+). 21.25 Õ/ô "Ðîçà
ïðîùàëüíèõ â³òð³â" (16+). 23.15
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.00 Ò/ñ
"Ðàéñêå ì³ñöå" 36, 40 ñ. (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäó-
êè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.15 Ì/ô
"Øêîëà ìîíñòð³â: Â³òàºìî ó
Monster High". 10.30 Ì/ô
"Áàðá³ Äð³ìòîï³ÿ". 11.45 Õ/ô
"Ç³çíàííÿ øîïîãîë³êà". 13.40,
4.10 Â³òàëüêà. 22.00, 2.55 Êðà¿-
íà Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
0.00 Ò/ñ "Îòæå" (18+). 0.35
ÒÅÒ-²íòåðíåò. 1.25 Õ/ô "Äåíü
ïåðåìîæåíèõ"

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - Êàçêîâèé ÷àñ.
10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:05 -
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20" . 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî" ( ïîâòîð).
13:45 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 - Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé âè-
ïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 21:15 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 23:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1.40 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.05 Çîíà íî÷³. 5.50, 8.30 Kids
Time. 5.51 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 7.10 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 8.31 Ò/
ñ "ßêîñü â êàçö³". 12.10 Ì/ô
"Ñåçîí ïîëþâàííÿ 2". 13.30 Ì/
ô "Øðåê". 15.20 Õ/ô "Ïîë-
³öåéñüêà àêàäåì³ÿ" (16+).
17.20 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêà àêà-
äåì³ÿ 2: Ïåðøå ïðèçíà÷åííÿ"
(16+). 19.05 Õ/ô "Ëèñà íÿíü-
êà". 21.00 Õ/ô "Çì³øàí³" (16+).
23.15 Õ/ô "Ñóïåðíÿíüîê 2"
(16+). 1.10 Õ/ô "Êîðîëü âå÷³-
ðîê 2" (16+)




