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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ÍÎÂÎÐ²×ÍÎ-Ð²ÇÄÂßÍÈÕ

ÇÀÕÎÄ²Â Ó  ÌÓÊÀ×ÅÂ²
12 СІЧНЯ

 18.00 год. – Різдвяний концерт "Зимова істо�
рія" від вокального ансамблю "BREVIS" /Христи�
янський культурний центр/

13 СІЧНЯ
11.30 год. – Всеукраїнський фестиваль естрад�

ної пісні "Різдвяна зіронька�2017" /Християнсь�
кий культурний центр/

14 СІЧНЯ
11.00 год. – Всеукраїнський фестиваль естрад�

ної пісні "Різдвяна зіронька�2017" /Християнсь�
кий культурний центр/

13�15 СІЧНЯ
11.00 год. – X Традиційний дитячий шаховий фе�

стиваль "Різдвяне Мукачево�2017" /Мукачівський
шаховий клуб "3264"/

15 СІЧНЯ
10.30 год. – Різдвяний концерт хору хлопчиків

та юнаків Мукачівської хорової школи /Право�
славний Свято�Троїцький храм, мікрорайон "Па�

ланок"/
17�18 СІЧНЯ

10.30 год. – Фестиваль
колядницьких колективів
дошкільних навчальних
закладів міста "Коляд�
коляд�колядниця" /Цен�
тральна площа міста/

 Âàæêîõâîð³ ìóêà÷³âö³ îòðèìàëè
364 òèñ. ãðí. íà ë³êóâàííÿ

Міський голова Андрій Балога наприкінці грудня
підписав розпорядження про надання матеріальної
допомоги мешканцям міста в розмірі 364 тисяч гри�
вень за рахунок програми "Додаткового соціально�
медичного захисту мукачівців".

Допомогу  отримають 134 містян.  Кошти виділено
для проведення дороговартісного лікування, в тому
числі для проведення лікування катаракти очей. Кош�
ти також передбачили й для військовослужбовців, які
перебували в зоні АТО та містянам, які опинилися у
важких життєвих обставинах, на придбання підгуз�
ників дітям з особливими потребами.

Â Ìóêà÷åâ³ ïðîéäå
ôåñòèâàëü

êîëÿäíèöüêèõ êîëåêòèâ³â
“Âåðòåï-2017»

12  січня, о 18:00 в міському парку «Перемога» відбудеться
офіційне відкриття XXII фестивалю «Червене вино». Участь у фе�
стивалі�конкурсі візьмуть кращі 40 виноробів краю До цього
часу на малій сцені, з 15:00 до 18:00  виступатимуть  коляд�
ницькі колективи.

Відкриватиме фестиваль міський голова Андрій Балога.   На
відкритті виступить гурт “Рокаш” з композицією “Вінко черве�
ноє”, яка фактично є гімном фестивалю.

З 12 по 15 січня у парку “Перемо�
га” в рамках фестивалю�конкурсу
“Червене вино” проходитиме Мука�
чівський міський фестиваль коляд�
ницьких колективів “Вертеп�2017».
У програмі фестивалю будуть пред�
ставлені колядки та щедрівки від
провідних колядницьких колективів
та бетлегемів області, які звучати�
муть:

12�13 січня – з 15.00�17.00 год.
14�15 січня – з 14.00�17.00 год.

Â ÷åòâåð â Ìóêà÷åâ³ óðî÷èñòî
â³äêðèþòü  «×åðâåíå âèíî-2017»

Колектив та вихованці обласного
центру соціально�психологічної ре�
абілітації дітей та молоді з функці�
ональними обмеженнями вислов�
люють вдячність міському голові
Мукачева Андрію Балозі  за допо�
могу та підтримку діяльності цент�
ру в сфері реабілітації та інтеграції
дітей та молоді з інвалідністю та
створення комфортних умов для
їхнього перебування в реабілітац�
ійному центрі.

Міський голова з часу обрання на
посаду віддає всю зарплату  на ра�
хунок центру. За період з листопа�
да 2015 по листопад 2016 року об�
ласний центр соціально�психолог�
ічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями,
який функціонує в Мукачеві по ву�
лиці Духновича, 87 отримав на бла�

Îáëàñíèé öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
òà ìîëîä³ îòðèìàâ ïîíàä 200 òèñÿ÷ áëàãîä³éíèõ êîøò³â

годійний рахунок майже 212 тисяч
гривень – це зарплата включно з
передбаченими преміями та інши�
ми доплатами міського голови.

Як повідомила керівник закладу
Марини Дашик, в центрі  вже вико�
ристано 208 тисяч з благодійного
рахунку.  Придбано обладнання
для сенсорної кімнати, обладнан�
ня для музичної реабілітації, пред�
мети для психо�мовного розвитку
обладнання для харчобло�
ку, холодильник, набори
для творчості, спеціалізо�
ване медичне взуття, сто�
ловий посуд. Для малечі
організовували екскурсії
Закарпаттям та проводили
оздоровлення на базі тер�
мальних  басейнів  краю.



працює лікарем в одному з медичних
закладів у Німеччині.

Профспілкова організація, яку очо�
лює Омелян Решетар, з багатьох по�
зицій серед лідерів у обласній галу�
зевій профспілці – в оздоровленні
дітей, спортивно�масовій роботі, до�
сягненнях у галузевих спартакіадах
тощо. Будучи членом Закарпатської
облпрофради, Омелян Решетар завж�
ди відстоює права та інтереси праців�
ників галузі, вносить пропозиції щодо
покращення її діяльності, соціального
захисту працюючих. За активну гро�

Ó êîãî ìåíüøå æåëàíèé, ó òîãî ìåíüøå íóæäû. (Ïóáëèé Ñèð).Ó êîãî ìåíüøå æåëàíèé, ó òîãî ìåíüøå íóæäû. (Ïóáëèé Ñèð).Ó êîãî ìåíüøå æåëàíèé, ó òîãî ìåíüøå íóæäû. (Ïóáëèé Ñèð).Ó êîãî ìåíüøå æåëàíèé, ó òîãî ìåíüøå íóæäû. (Ïóáëèé Ñèð).Ó êîãî ìåíüøå æåëàíèé, ó òîãî ìåíüøå íóæäû. (Ïóáëèé Ñèð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

 22 грудня, відбулася остання у 2016  році сесія
Мукачівської районної ради. Парламентарі району
розглянули 15 важливих для громад питань, най�
головнішим з яких було рішення "Про районний
бюджет на 2017 рік".

За головний фінансовий документ району народні
обранці проголосували консолідовано, хоча вне�
сли до окремих пунктів текстові корективи та до�
повнення.

По даному питанню інформувала начальник
фінансового управління Мукачівської РДА Інна Би�
сага.

Як зазначила Інна Анатоліївна, формування бюд�
жету на наступний рік відбулося з врахуванням змін,
внесених до Бюджетного та Податкового кодексів
України та інших законодавчих актів, що стосують�
ся місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

До уваги також взяли і важливі чинники, запро�
ваджені на державному рівні:

Показники соціальних стандартів та обсяги
трансфертів з державного бюджету враховано з
Закону України "Про Державний бюджет України
на 2017 рік":

� запроваджено принцип розмежування сфери
відповідальності щодо утримання загальноосвітніх
навчальних закладів. Так, утримання педагогічних
колективів здійснюється за рахунок коштів держав�
ного бюджету (освітня субвенція), а утримання об�
слуговуючого персоналу та інші видатки в тому числі
комунальні послуги, –  за рахунок районного бюд�
жету та додаткової дотації.

На плечі районної казни з урахуванням додатко�
вої дотації ляже також фінансування витрат закладів
охорони здоров'я ( комунальні послуги та енерго�
носії).

Таким чином, основні показники бюджету Мукач�
івського району на 2017 рік включають:

� доходи районного бюджету на 2017 рік –  6 219
44.5 тис. грн. у тому числі доходи загального фон�
ду районного бюджету –  6 13 251.2 тис. грн., дохо�
ди спеціального фонду –  8 693.3 тис. грн..

� видатки районного бюджету на 2017 рік –  6 219
44.5 тис. грн. у тому числі видатки загального фон�
ду районного бюджету – 6 13 251.2 тис. грн., ви�
датки спеціального фонду  –  8 693.3 тис. грн..

Резервний фонд районного бюджету складає
77,3 тис.грн.

Обсяг міжбюджетного трансферу на 2017 рік у
сумі 26 мільйонів гривень спрямують на утриман�
ня об'єкту спільного з містом Мукачевом користу�
вання – Мукачівської ЦРЛ.

Наостанок до "бюджетної теми", районні парла�
ментарі прийняли рішення звернутися до Кабінету
Міністрів України з проханням по можливості до
фінансувати районний бюджет.

Ìóêà÷³âùèíà – ç ãîëîâíèì
ô³íàíñîâèì äîêóìåíòîì

íà 2017 ð³ê

Різдво Христове – одне з найсвіт�
ліших та найрадісніших релігійних
свят, яке неодмінно дарує радість
родинного тепла.

Справжню цінність сімейного за�
тишку та батьківської турботи зна�
ють діти, які виховуються у прийом�
них родинах або дитячих будинках
сімейного типу. У більшості цих
дітей, зігрітих тепер добром та лас�
кою, позаду нелегкі випробування,
які важко назвати дитячими.

У Мукачівському районі 9 таких
родин: подружжя, маючи своїх влас�
них діток, взяли на виховання тих
малюків, які залишилися без бать�
ківського піклування. Є в числі цих
родин і вимушені переселенці зі

Ñîëîäê³ ïîäàðóíêè íà Ð³çäâÿí³ ñâÿòà îòðèìàëè âèõîâàíö³
äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó

Сходу України. Так, родина з
шістьма дітьми переїхала до Мука�
чівщини з неспокійної зони прове�
дення антитерористичної операції.

Напередодні Святого Вечора
прийомні родини відвідала началь�
ник служби у справах дітей Мукачі�

вської РДА Наталія Булеца, яка знає
історію становлення кожної сім’ї.

Від імені голови Мукачівської РДА
Сергія Гайдая Наталія Володимир�
івна привітала кожну родину з Но�
вим роком та Різдвом Христовим, а
малеча отримала солодкі подарун�
ки.

Відвідавши ряд населених пунктів
Мукачівського району, у яких меш�
кають прийомні родини, а саме:
Ракошино, Зняцево, С. Давидково,
Лавки, В. Лучки, Ключарки, Барка�
сово, – потрібно відмітити, що до�
роги розчищені від снігу, надмірна
кількість якого випала 4 січня,
проїзд автотранспорту забезпече�
ний.

Засідання постійно діючої
комісії з техногенно�еколог�
ічної безпеки та надзвичай�
них ситуацій відбулося 5
січня, у Мукачівській РДА.

Дане засідання стало про�
довженням роботи штабу з
надзвичайних ситуацій,
який у терміновому порядку
визначив алгоритм дій щодо
ліквідації наслідків негоди
ще 4 січня.

Голова Мукачівської РДА
Сергій Гайдай, який очолює
комісію з ТЕБ та НС, заслу�
хав звіти керівників район�
них служб та відомств щодо
ліквідації наслідків снігопа�
ду.

Основний акцент ставив�
ся на роботі з очистки та
підсипки автошляхів район�
ного та місцевого значення.

Як доповів начальник філії
ДП «Мукачівський райавто�
дор» Володимир Мица, не�

ЛІКВІДУЮТЬ  НАСЛІДКИ  СНІГОПАДУ
зважаючи на те, що наявна
техніка давно технічно зас�
таріла та у вкрай незадов�
ільному стані, вона постійно
працює над очисткою та
підсипкою доріг. Також недо�
статньою є і кількість спец
автомобілів – на «ходу» всьо�
го 3 одиниці техніки.

Разом з тим, Володимир
Миколайович зазначив, що
на окремих ділянках доріг
гірських населених пунктів
снігоочисна техніка «Мукач�
івського райавтодору» не
зможе працювати, зважаю�
чи на особливості рельєфу.
У зв’язку з цим, очільник
Мукачівщини Сергій Гайдай
звернувся за допомогою до
командування 128�ї окремої
Закарпатської гірсько�піхот�
ної бригади, яка надасть для
очистки автошляхів військо�
ву техніку на базі Т�55.

Керівник Мукачівського

РЕМ Юрій Застулка доповів
про стан енергозабезпечен�
ня населених пунктів Мукач�
івщини. За його словами, всі
населені пункти району за�
живлені, наявні вчора по�
шкодження ЛЕП – усунені.
Зазначимо, внаслідок нали�
пання мокрого снігу та паді�
ння віток дерев, знеструмле�
ними виявилися декілька сіл
Пузняковецької сільради.
Над усуненням пошкоджень
працювали три виїзні ре�
монті бригади РЕМ та ста�
ном на 16.00 годину у насе�
лених пунктах було відновле�
не електропостачання. Ситу�
ація знаходиться під контро�
лем служби, чергування не�
суть 4 аварійно�ремонтні
бригади.

Василь Голиш – начальник
Мукачівського міськрайон�
ного відділу УДСНС зазна�
чив, що рятувальники забез�

печують проїзд важковагової
техніки в межах району. Так,
на відрізку траси Київ�Чоп
біля смт. Кольчино підрозд�
ілом ДПРЧ�17 та ДПРЗ�2
УДСНС України в Закар�
патській області відбуксиро�
вано 14 вантажівок. Робота у
даному напрямку продов�
жується.

Частину робіт з очистки
доріг візьме на себе Мукач�
івське міжрайонне управлі�
ння водного господарства,
яке має потужну техніку, при�
датну для очистки доріг.

«Найголовніше у даній си�
туації – це повна скоорди�
нованість всіх служб району
з метою виконання спільної
задачі – ліквідації наслідків
негоди, – акцентує Сергій
Гайдай, – всіма наявними
можливостями ми повинні
забезпечити найголовніше –
безпеку мешканців району».

У медичних та профспілкових колах
Закарпаття добре знають Омеляна
Решетаря – професіонала�медика,
громадського діяча, який 34 роки за�
відував жіночою консультацією Мука�
чівської ЦРЛ, а з 2000 року очолює
профком однієї з найбільших проф�
спілкових організацій працівників
охорони здоров’я нашого краю.

За плечима Омеляна Васильовича
– велике, наповнене цікавими подія�
ми життя. У молоді роки він був комі�
саром об’єднаного студентського за�
гону «Закарпаття», за сумлінну працю
нагороджений Почесною Грамотою
Президії Верховної Ради УРСР. Але
головне в його житті – медицина, якій
він завжди віддавав усі свої сили,
знання і енергію. Тисячі жителів Му�
качева і Мукачівського району знають
його особисто, оскільки за родом
своєї діяльності піклувався про здо�
ров’я жінок, майбутнє міста над Лато�
рицею та району. Його високий про�
фесіоналізм відзначений знаком
«Відмінник охорони здоров’я СРСР».

Стежкою батька пішли і двоє синів.
Старший – В’ячеслав змінив його на
посаді завідуючого жіночою консуль�
тацією у Мукачеві, а молодший – Ігор

Ïîäâ³éíèé þâ³ëåé Îìåëÿíà Ðåøåòàðÿ
мадську роботу його нагороджено на�
грудними знаками Федерації проф�
спілок України «Профспілкова відзна�
ка» і «Профспілкова звитяга».  Про його
громадську активність свідчить те, що
він є співзасновником обласної орган�
ізації пасічників України, брав участь у
відродженні традицій запорізького ко�
зацтва у нашому краї.

На самий Старий Новий рік Омелян
Васильович Решетар відзначає свій
70�й день народження. Ця ювілейна
дата збігається з 40�річчям його ро�
боти у Мукачівській центральній рай�
онній лікарні. Профспілковий актив
області і міста Мукачева, колеги по ро�
боті, друзі і знайомі від усього серця
бажають ювілярові нових успіхів на
медичній і профспілковій ниві, міцно�
го здоров’я і довголіття, доброго на�
строю і оптимізму, радості і щастя,
миру і Божого благословення.

З подвійним Вас ювілеєм, шановний
Омеляне Васильовичу!

Сергій БАРАНЧИКОВ,
завідувач відділу

організаційно%
гуманітарної роботи

Закарпатської облпрофради

Ëþäè ³ äîë³
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У МУКАЧЕВІ ВІДБУЛАСЯ
СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

28 ãðóäíÿ 2016 ðîêó, ó ñåðåäó, â³äáóëàñÿ 22-ãà ïî-
çà÷åðãîâà ñåñ³ÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, íà ÿê³é áóëî
ðîçãëÿíóòî 17 ïèòàíü.

Äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ äå-
òàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïî âóë. Ôðàíêà ²âàíà-á³÷íà,
á/í äëÿ â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ï³ä áóä³âíèöòâî
³íäèâ³äóàëüíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â”, “Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ Ïðîãðàìè ñï³âô³íàíñóâàííÿ ïðèäáàííÿ æèòëà äëÿ
ñ³ìåé çàãèáëèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ áðàëè áåç-
ïîñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, à òà-
êîæ äëÿ ³íâàë³ä³â ²-²² ãðóïè ç ÷èñëà â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó çàçíà÷åí³é îïåðàö³¿, òà ïî-
òðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ íà 2016 ð³ê ( ó
íîâ³é ðåäàêö³¿), “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî áþäæåòó ì³ñòà
Ìóêà÷åâî íà 2016 ð³ê”, “Ïðî çàòâåðäæåííÿ “Ïðîãðà-
ìè ï³äòðèìêè ÌÌÊÏ “Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò Ìóêà-
÷åâà” íà 2017-2010 ðîêè”, Ïðî ïåðåäà÷ó ê³íîòåàòðó
“Ïåðåìîãà“ ïî ïë. Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, áóäèíîê 3-2 â
ì³ñò³ Ìóêà÷åâî ç áàëàíñó Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “ÆÐÅÏ ¹3” íà áàëàíñ Óï-
ðàâë³ííÿ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè”, “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
ð³øåííÿ 7-¿ ñåñ³¿ 7-ãî ñêëèêàííÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 11.02.2016 ðîêó ¹118 “Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ
Äåðæàâíîãî çàêëàäó “Âóçëîâà ë³êàðíÿ ñò.Ìóêà÷åâî
ÄÒÃÎ “Ëüâ³âñüêà çàë³çíèöÿ”.

Âåëèêà óâàãà áóëà òàêîæ ïðèä³ëåíà ïèòàííþ çàòâåð-
äæåííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Ìóêà÷åâî íà 2017 ð³ê
(íîâà ðåäàêö³ÿ), “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ñòàòóòó ÌÌÊÏ
“Ìóêà÷³ââîâîäîêàíàë” ( ó íîâ³é ðåäàêö³¿), “Ïðî Ïðî-
ãðàìó çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÌÌÊÏ “Ìóí³öèïàëüíà
ïîë³ö³ÿ”, “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñòðóêòóðè ³ øòàò³â âèêî-
íàâ÷èõ îðãàí³â Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè”.

Óñ³ ð³øåííÿ áóëè ïðèéíÿò³ ïåðåâàæíîþ á³ëüø³ñòþ
ãîëîñ³â.

Ðîçãëÿíóâøè çâåðíåííÿ äèðåê-
òîðà ÌÌÊÏ «Ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò Ìóêà÷åâà» â³ä
12.12.2016 ð. ¹1 òà ç ìåòîþ çà-
áåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÌÌÊÏ
“Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò Ìóêà-
÷åâà”, âðàõóâàâøè ðåêîìåíäàö³¿
ïîñò³éíî¿ äåïóòàñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ðîçâèòêó, äåïóòàòè
ì³ñüêî¿ ðàäè çàòâåðäèëè “Ïðîãðà-
ìó ï³äòðèìêè ÌÌÊÏ “Ãðî-
ìàäñüêèé òðàíñïîðò Ìóêà÷åâà”
íà 2017-2020 ðîêè”.

Âèêîíàííÿ ö³º¿¿ Ïðîãðàìè ïîâèí-
íî çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè ó âïî-
ðÿäêîâàí³é ñèñòåì³ ãðîìàäñüêèõ
ïåðåâåçåíü ç îïòèìàëüíîþ ñ³òêîþ
ìàðøðóò³â, çàáåçïå÷åíí³ êîìôîð-
òàáåëüíèìè åêîíîì³÷íèìè àâòî-
áóñàìè, ùî º íàãàëüíîþ òà ñîö-
³àëüíîþ íåîáõ³äí³ñòþ, âèð³øåííÿ
ÿêî¿ ãîñòðî ïîñòàº ïåðåä ì³ñüêîþ
òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ.

Â³ä÷óòíå ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³
ïîñëóã ç ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâå-
çåíü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Ìóêà÷åâà
ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ àâòîïàðêó, ðó-

“Ìè íå ìàºìî ïðàâà í³÷îãî çàêóïîâóâàòè,
íå âðàõóâàâøè ïðè öüîìó ïîòðåá ëþäåé

ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè»…
õîìîãî ñêëàäó øëÿõîì ïðèäáàííÿ
íîâèõ àâòîáóñ³â, ÿê³ çìîæóòü çà-
äîâ³ëüíèòè ïîòðåáè ó êîìôîðòíî-
ìó ïåðåñóâàíí³ ì³ñòîì óñ³õ âåðñòâ
íàñåëåííÿ, âðàõîâóþ÷è ïîòðåáè
ãðîìàäÿí ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íè-
ìè ìîæëèâîñòÿìè.

Âëàñíå äåïóòàò³â ö³êàâèëî ÷è áó-
äóòü âðàõîâàí³ ïîòðåáè ìóêà÷³âö³â,
ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ëþäåé ç îáìå-
æåíèìè ìîæëèâîñòÿìè ïðè çà-
êóï³âë³ ì³ñüêèõ àâòîáóñ³â íà ùî
ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é Áàëîãà çà-
óâàæèâ: «Ìè íå ìàºìî ïðàâà í³÷î-
ãî çàêóïîâóâàòè, íå âðàõîâóâàâøè
ïðè öüîìó ïîòðåá ëþäåé ç îáìå-
æåíèìè ìîæëèâîñòÿìè».

Îáñÿã êîøò³â, ÿê³ ïðîïîíóºòüñÿ
çàëó÷èòè íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìè:

1 åòàï - 2017 ð³ê 45 000,0 
2 åòàï -2018 ð³ê 15 000,0 
3 åòàï – 2019 ð³ê 15 000,0 
4 åòàï – 2020 ð³ê 15 000,0
Óñüîãî: 90 000,0
Òîæ ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ãàðíà ³äåÿ

ìàòèìå òàêå æ âò³ëåííÿ ó ïîâñÿê-
äåííå æèòòÿ ìóêà÷³âö³â.

Цього року концепцію найбіль�
шого винного фестивалю  «Черве�
не вино» було змінено: учасників
фесту було визначено шляхом аук�
ціону, – повідомив керівник Мукач�
івського туристично�інформацій�
ного центру Максим Адаменко в
ході прес�конференції

За його словами  у міському пар�
ку  під час свята діятимуть три ло�
кації – винні, харчові та сувенірні
будиночки. Також на території пар�
ку  працюватимуть дві сцени та два
медіа�екрани, які транслювати�
муть події з цих сцен.

На організацію цьогорічного фе�
стивалю буде витрачено кошти,
отримані з аукціонів.  Цього року
запровадили експеримент у виг�
ляді аукціону в трьох категоріях
«вино», «ресторани», «сувеніри».
Будиночки мали змогу отримати ті
учасники, які виклали більшу суму
за їх оренду. До аукціону допуска�
лися лише виробники вина, які
самі його виготовляють та збері�
гають. «Загалом на аукціоні зібра�
но 1 млн. 154 тис. гривень, що на
400 тис. більше, ніж очікувалося.
«Червене вино» – це самоокупний
фестиваль на організацію якого
бюджет не вкладає коштів», – кон�
статує Адаменко.

Офіційне відкриття  запланова�
но на 12 січня.

Хедлайнерами фестивалю бу�
дуть народні артисти Марія Бур�
мака, Павло Зібров, Степан Гіга.
Відкриватиме фест гурт Рокаш.

«×åðâåíå âèíî»
î÷³êóº íà ðåêîðäíó
ê³ëüê³ñòü òóðèñò³â

У вівторок у нашому місті
відбулася подія, яка має гли�
боко символічне значення.
На подвір’ї реформатської
церкви відкрили маленький
парк зі скульптурою, присвя�
чений Почесному громадя�
нину міста, почесному єпис�
копу, людині, життя якої було
прикладом для багатьох му�
качівців незалежно від релі�
гійної чи національної при�
належності – високоповаж�
ному Лайошу Гулачі.

«Саме через пам’ять до
Лойош�бачія ми можемо
пізнати віру, надію та любов.
І цей маленький парк, який
ми створили може стати ос�
трівцем миру та пам’яті у
цьому бурхливому житті», –
сказав під час урочистого
богослужіння пастор рефор�
матської церкви Гержон То�
роцкезі.

Багато теплих слів було
сказано про цю світлу по�
стать в духовному та гро�
мадському житті міста над
Латорицею і єпископом
Шандором Заном Фабіаном,
і автором скульптури, відо�
мим мукачівським митцем
Петром Матлом, і почесни�
ми гостями, які прибули на
урочисту подію з нашого
міста, краю та з�за кордону.

Тож спостерігаючи за дво�
ма руками людини підняти�
ми високо над головою, ми
зможемо подумки доторкну�
тися не тільки до страждань,

У Мукачеві відкрили
пам’ятник, який може стати
острівцем пам’яті та миру…

які вона пережила, але й волі
та віри, яка дозволила їй не
тільки вистояти у найважчіі
час, але й підтримувати тих,
хто знаходився поряд.

І. ЛЕНДЬЄЛ,  Мукачево

Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28.12.2016 ð. ¹
502 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ñòðóêòóðè ³ øòàò³â âèêî-
íàâ÷èõ îðãàí³â Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè”,
ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é
Áàëîãà âèäàâ ðîçïîðÿä-
æåííÿ â³ä 30.12.2016
ðîêó ¹676 “Ïðî ñòâî-
ðåííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿
êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ þðè-
äè÷íî¿ îñîáè Óïðàâë³ííÿ
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

СТВОРЕНО ЛІКВІДАЦІЙНУ КОМІСІЮ…
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè”,  â³äïîâ³äíî äî ÿêî-
ãî óòâîðåíî ë³êâ³äàö³éíó
êîì³ñ³þ ç ïðèïèíåííÿ
þðèäè÷íî¿ îñîáè Óïðàâ-
ë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ âèêîíàâ÷îãî êîì³-
òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè; ë³êâ³-
äàö³éí³é êîì³ñ³¿ â ïîðÿä-
êó, ïåðåäáà÷åíîìó  ÷èí-
íèì çàêîíîäàâñòâîì Óê-
ðà¿íè çä³éñíèòè çàõîäè
ùîäî ë³êâ³äàö³¿ þðèäè÷-
íî¿ îñîáè òà â óñòàíîâ-
ëåí³ çàêîíîäàâñòâîì

ñòðîêè ïîäàòè íà çàòâåð-
äæåííÿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ë³êâ³äàö³éíèé áà-
ëàíñ.

Ðîçïîðÿäæåííÿì âñòà-
íîâëåíî ñòðîê äëÿ çàÿâè
ïðåòåíç³é êðåäèòîðàì —
äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ îïóáë³-
êóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî ð³øåííÿ ùîäî ïðèïè-
íåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè.

Ãîëîâ³ ë³êâ³äàö³éíî¿
êîì³ñ³¿ ïðîòÿãîì òðüîõ
ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó
âèäàííÿ äàíîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîâ³äîìèòè

â³äïîâ³äíèé îðãàí äåð-
æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðî
ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿
îñîáè.

Ç ïîâíèì òåêñòîì ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ìîæíà ïî-
çíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíî-
ìó ñàéò³ Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, ó ðîçä³ë³
“Äîêóìåíòè/ Ðîçïîðÿä-
æåííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè”.
Â³ää³ë ç ïèòàíü âíóò-

ð³øíüî¿ ïîë³òèêè
Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêâèêîíêîìó

Міський голова Мукачева Андрій
Балога підписав розпорядження
«Про розгортання (облаштування)
стаціонарних пунктів обігріву в
м.Мукачево упродовж зимового пе�
ріоду”, відповідно до якого зобов’я�
зав створити та облаштувати стац�
іонарні пункти обігріву на випадок
ускладнення погодних умов, знач�
ному пониженні температури по�
вітря на базі психоневрологічного
інтернату №1 ( вул Свято�Михайлі�
вська, 37а), Мукачівського дитячо�
го будинку�інтернату (вул.Франка
Івана, 53), психоневрологічного
інтернату (вул.Єлизавети королеви,
32), пожежно�рятувальної частни
№17 ( вул.Мічуріна, 1в).

В МУКАЧЕВІ ОБЛАШТОВУЮТЬ
ПУНКТИ ОБІГРІВУ

Керівникам вказаних об’єктів до�
ручено опрацювати питання щодо
забезпечення пунктів обігріву про�
дуктами харчування та гарячим
чаєм та організацію в пунктах об�
ігріву цілодобового позмінного чер�
гування.

Мукачівському міському відділу У
ДНС України у Закарпатській об�
ласті запропоновано забезпечити
готовність до розгортання мобіль�
ного пункту обігріву на випадок ус�
кладнення погодних умов, значно�
му пониженні температури, а голов�
ному лікарю ЦРЛ організувати на�
дання потерпілим невідкладної ме�
дичної допомоги, при необхідності
проводити госпіталізацію.

Â ÍÂÊ «Ãàðìîí³ÿ»
îíîâèëè ñïîðòçàë

Цьогоріч в НВК «Гармонія» оновлю�
вали спортивний зал. Восени завер�
шили зводити новий шатровий даху
над будівлею вартістю понад мільйон
гривень. Наразі завершено й ремонт
приміщення спортзалу – в ньому по�
вноцінно займаються вихованці закла�
ду.

Також  для НВК зводять й нову ко�
тельню, яка працюватиме на альтер�
нативних видах опалення.
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Â³äîìèé íà Çàêàðïàòò³
ïîäâèæíèê íà ìåäè÷í³é
íèâ³, ãîëîâíèé ë³êàð îá-
ëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³, çàñ-
ëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè
ª.ª.Æóïàí ùèðî ïåðåêî-
íàíèé, ùî í³÷îãî â öüîìó
æèòò³ íå äàºòüñÿ ïðîñòî
òàê. Óñå çäîáóâàºòüñÿ ïðà-
öåþ – ðîçóìó ³ äóø³. À
òîìó æèòòÿ ñâîº çìàëå÷-
êó é äî ãëèáîêî¿ ñòàðîñò³
òðåáà âèáóäîâóâàòè, ïîñò-
³éíî ðîçâèâàþ÷èñü, çáàãà-
÷óþ÷èñü ïðàêòè÷íèì äîñ-
â³äîì, íîâ³òí³ìè çíàííÿ-
ìè, ñàìîâäîñêîíàëþþ-
÷èñü äåíü ó äåíü. Ãîëîñ
éîãî íå ãó÷íèé, íå
ãí³âíèé,  à çàâæäè äîáðèé,
ëàã³äíèé. Ñï³ëêóþ÷èñü ç
ªâãåíîì ªâãåíîâè÷åì,
ñâîºð³äíèì åòàëîíîì
ñîâ³ñò³,  óñ³ ñòàþòü ï³ä
éîãî ñâ³òëîþ íàòóðîþ íà-
áàãàòî êðàùèìè, âèùàþòü
äóøàìè.

Áàòüêè-â÷èòåë³ áà÷èëè ó
ñâîºìó ñèíîâ³  ïðîäîâæó-
âà÷à ¿õ ñïðàâè, ñ³ÿ÷à äîá-
ðîãî, ðîçóìíîãî, â³÷íîãî.
À â³í, Æåíÿ Æóïàí, çìà-
ëå÷êó óÿâëÿâ  ñåáå  ò³ëüêè
ë³êàðåì. ² ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ³ç çî-
ëîòîþ ìåäàëëþ,  â³äí³ñ
äîêóìåíòè íà ìåäè÷íèé
ôàêóëüòåò Óæãîðîäñüêîãî
äåðæóí³âåðñèòåòó. Çâèê-
ëîìó çìàëå÷êó äî ïîñò-
³éíî¿ ïðàö³ þíàêîâ³ ëåãêî
äàâàëàñÿ ìåäè÷íà íàóêà.
ßê â³äì³ííèê íàâ÷àííÿ
îäåðæóâàâ ï³äâèùåíó
ñòèïåíä³þ. Òóò íà ñòó-
äåíòñüê³é ëàâ³ ïî÷àâ çàé-
ìàòèñÿ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³-
ñòþ. Éîãî  äîðîáêè
â³äçíà÷àëè íå ò³ëüêè íà ìå-
äè÷íîìó ôàêóëüòåò³, óí³-
âåðñèòåò³, àëå é âèñòàâëÿ-
ëè íà êîíêóðñàõ. Îäíîìó
ç ïåðøèõ íà ïîòîö³,   îïå-
ðàö³þ  ç âèäàëåííÿ àïåí-
äèêñó  ªâãåíîâ³ Æóïàíó
äîâ³ðèëè çðîáèòè íà ÷åò-
âåðòîìó êóðñ³.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íà-
â÷àííÿ ³ îäåðæàííÿ äèï-
ëîìà õ³ðóðãà, ìîëîäîãî
ñïåö³àë³ñòà íàïðàâèëè íà
ðîáîòó â Äóáðîâèöüêó
ðàéîííó ë³êàðíþ
Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³. Òóò
ª.ª.Æóïàí ïðîïðàöþâàâ
÷îòèðè ðîêè, ïðîéøîâ
ñòàíîâëåííÿ, îäåðæàâ çà-
ãàðòóâàííÿ, íàâ÷èâñÿ ïî-
êëàäàòèñÿ íà ñâî¿ çíàííÿ,
íàáðàâñÿ ïðàêòè÷íîãî
äîñâ³äó ³,  íàâ³òü,  ï³âðî-
êó ïðàöþâàâ ðàéîííèì
õ³ðóðãîì. Õî÷à ïðàöþâà-
òè äîâîäèëîñÿ ³ç çíà÷íîþ
íàïðóãîþ, áî íà âåñü ðàé-
îí áóëî ò³ëüêè äâà ïåä³àò-
ðà. À òîìó, òðàïëÿëîñÿ, íå
ïîêèäàâ  îïåðàö³éíî¿,
ë³êàðíÿíèõ ïàëàò ïî
ê³ëüêà ä³á ï³äðÿä. Àëå áóâ
ùàñëèâèé â³ä òîãî, ùî
ðÿòóâàâ ä³òåé  â³ä ñìåðò³.
Ùå é ïîíèí³, éîãî ÷óòëèâ³
ïàëüö³ ïðè îãëÿä³ õâîðî¿
äèòèíè ðóõàþòüñÿ ç äèâî-
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Çíàíà  ëþäèíà

âèæíîþ ì’ÿê³ñòþ, ïî-
ì³òíîþ íàâ³òü  ç áîêó,
ïðàãíó÷è íå çàâäàòè ìà-
ëåíüêîìó ïàö³ºíòîâ³ çàé-
âîãî áîëþ.

Áàãàòî äàâàëè é ñèìïî-
ç³óìè, êóðñè ï³äâèùåííÿ
êâàë³ô³êàö³¿. ª.ª.Æóïàí
íå â³äìîâëÿâñÿ â³ä òèõ
ä³éîâèõ çàõîä³â. Îõî÷å
¿õàâ íà êóðñè, ñèìïîç³ó-
ìè â Êè¿â, Õàðê³â, Ìîñê-
âó, Ëüâ³â, Áóäàïåøò, Áðà-
òèñëàâó… Òóò ðåòåëüíî
îïàíîâóâàâ íîâ³òí³ìè ìå-
òîäàìè ë³êóâàííÿ ä³òåé,
çíàéîìèâñÿ ç íîâèìè ìå-
äè÷íèìè ïðåïàðàòàìè,
îáëàäíàííÿì. Ó Õàðêîâ³
éîìó ïðèïàëà äî äóø³
íîâà ó â³ò÷èçíÿí³é ìåäè-
öèí³ ñïðàâà – ñòâîðåííÿ
ðåàí³ìàö³éíèõ â³ää³ëåíü. ²
íåçàáàðîì, íà áàç³ îáëàñ-
íî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ â Ìó-
êà÷åâ³, äå íà òîé ÷àñ ïðà-
öþâàâ ªâãåí ªâãåíîâè÷
áóëî ñòâîðåíî òðåòº ó
íàø³é êðà¿í³, ï³ñëÿ Êèºâà
é Õàðêîâà,  ðåàí³ìàö³éíå
â³ää³ëåííÿ. Ñîðîê ðîê³â
òîìó  ª.ª.Æóïàí  ñòàâ
íàéä³ÿëüí³øèì ³í³ö³àòî-
ðîì ³ òâîðöåì ðåàí³ìàö-
³éíîãî â³ää³ëåííÿ.
Â³äùêðèòòÿ öüîãî íîâ³ò-
íüîãî â íàø³é îáëàñò³
â³ää³ëåííÿ, éîãî ñòàíîâ-
ëåííÿ, íàâ÷àííÿ ìàé-
áóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â, îñíà-
ùåííÿ  îáëàäíàííÿì òà
³íø³ âêðàé âàæëèâ³ ñïðà-
âè  ïîâí³ñòþ  ëÿãëè  íà
ïëå÷³ ª.ª.Æóïàíà.

Ðîçïîâ³ä³ ïðî ÷óäîä³é-
íå â³ää³ëåííÿ íåçàáàðîì
ïîøèðèëèñÿ ïî âñüîìó
Çàêàðïàòòþ. Öüîìó äîïî-
ìàãàëà íåâòîìíà ðîáîòè
çàâ³äóâà÷à ðåàí³ìàö³éíî-
ãî â³ää³ëåííÿ. Â³í áóâ òèì
ãåíåðàòîðîì íîâèõ ³
íîâ³òí³õ ³äåé, ïðîâ³äíè-
êîì  íàéä³ºâ³øèõ ìåòîä³â
ë³êóâàííÿ ä³òåé, íåâòîì-
íèì ïîøóêîâöåì îáëàä-
íàííÿ, ÿêèé ³ ðîáèâ ³ì³äæ
íîâ³é ñïðàâ³. Íåâäîâç³
ª.ª.Æóïàíà ïðèçíà÷èëè
ãîëîâíèì  äèòÿ÷èì àíåñ-
òåç³îëîãîì-ðåàí³ìàòîðîì
íàøîãî êðàþ. À î÷îëþ-
âàíå íèì â³ää³ëåííÿ òðè-
âàëèé ÷àñ áóëî  öåíòðîì
ïðèòÿãàííÿ äëÿ ë³êàð³â-
ðåàí³ìàòîëîã³â íàøî¿ îá-
ëàñò³, ÿê³ íàâ³äóâàëèñÿ
ñþäè, ùîá  ïðàêòè÷íî íà-
â÷èòèñü, ïîïîâíèòè ñâî¿
òåîðåòè÷í³ çíàííÿ ïðàêòè-
êîþ.

Ðîçïî÷èíàþ÷è çàíÿòòÿ ç
ïðàêòèêàíòàìè, ªâãåí
ªâãåíîâè÷  ï³äêðåñëþ-
âàâ, ùî ë³êàðåâ³ àíåñòåç-
³îëîãó-ðåàí³ìàòîëîãó, ÿê
í³ÿêîìó ³íøîìó ìåäèêó,
íåîáõ³äí³ âèñîêèé ð³âåíü
çíàíü, åðóäèö³¿ ³ äèñöèï-
ë³íîâàí³ñòü ìèñëåííÿ,
óì³ííÿ øâèäêî çíàõîäè-
òè ºäèíî ïðàâèëüíå
ð³øåííÿ ³ çäàòí³ñòü â³ääà-
âàòè âñüîãî ñåáå áîðîòüá³
çà æèòòÿ õâîðî¿ äèòèíè. ²
ùå. Çëà  ëþäèíà íå ìîæå
áóòè äîáðèì ë³êàðåì. Ãî-
ëîâíå â ïðîôåñ³¿ ðåàí³ìà-
òîëîãà  âèñîêå ïî÷óòòÿ
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ âì³ííÿ
àíàë³çóâàòè, ñóìí³âàòèñÿ
ó ñâî¿õ âèñíîâêàõ,  øó-
êàòè ºäèíî ïðàâèëüíó
â³äïîâ³äü  íà äåñÿòêè çà-
ïèòàíü,  ÿê³ ïîñòàþòü ïå-
ðåä òîáîþ ó äâîáî¿ ç³
ñìåðòþ, ùî íàâèñëà íàä
ìàëåíüêèì ïàö³ºíòîì.

Ó ªâãåíà ªâãåíîâè÷à
÷èìàëî òàëàíîâèòèõ ó÷í³â
³ ïîñë³äîâíèê³â, ÿê³ óíàñ-
ë³äóâàëè  éîãî ìåäè÷í³
³äå¿, ñòèëü ðîáîòè. Ìîëîäü
ïðèâàáëþº éîãî íîâèçíà
â ðîáîò³, ³ñêðîìåòí³ñòü òà-
ëàíòó, éîãî ââ³÷ëèâå é
ïðèÿçíå ñòàâëåííÿ äî êî-
ëåã, çäàòí³ñòü äî êðèòè÷-
íî¿ îö³íêè íå ò³ëüêè ³ íå
ñò³ëüêè ÷óæèõ, à, íàéïåð-
øå, ñâî¿õ â÷èíê³â ³ ïî-
ñòóïê³â. Íàéá³ëüøå
ª.ª.Æóïàí âðàæàº óñ³õ,
õòî ïîòðàïëÿº â îðá³òó
éîãî âïëèâó, ñâîºþ ëþäÿ-
í³ñòþ, óâàæíèì, ÷óéíèì
ñòàâëåííÿì äî ä³òåé. Â³í
º ïðèêëàäîì äëÿ ìåäè÷-
íîãî  ïåðñîíàëó, ÿêèé òðó-
äèòüñÿ ï³ä éîãî íà÷àëîì,
áàòüê³â ìàëåíüêèõ
ïàö³ºíò³â, ëþäåé, äî âñ³õ
áåç âèíÿòêó, ë³òí³õ ³ þíèõ,
ï³äë³òê³â ³ íåìîâëÿò,
ì³ñüêèõ ³ ñ³ëüñüêèõ. Ïðè
éîãî âåëè÷åçí³é çàíÿòîñò³,
ÿê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ,  ó
ªâãåíà ªâãåíîâè÷à çàâæ-
äè çíàõîäèòüñÿ ÷àñ  âèñ-
ëóõàòè ñï³âáåñ³äíèêà,
âíèêíóòè ó éîãî ïðîáëå-
ìè, äîïîìîãòè ëþäèí³.

ª.ª.Æóïàí ï’ÿòü  ñêëè-
êàíü  áóâ äåïóòàòîì îá-
ëàñíî¿ ðàäè. Âõîäèâ  ó
êîì³ñ³þ, ÿêà òóðáóâàëàñÿ
îõîðîíîþ çäîðîâ’ÿ íàøèõ
êðàÿí. Àëå é òóò ó öåíòð³
éîãî òóðáîòè äîëÿ ä³òåé.
Âîíà íåâ³ä’ºìíà â³ä éîãî
ºñòâà. Áî æ Ãîñïîäü áëà-
ãîñëîâèâ ä³òåé, äîðîñ-

ëèì, ñåáòî ë³êàðÿì, ñêà-
çàâ: «Áóäüòå, ÿê ä³òè». Òîæ
äî ä³òåé ñë³ä ï³äõîäèòè ç
äîáðîì, ëàñêîþ ³ óâàãîþ.
Äèòÿ÷³ ë³êàð³ ìàþòü áóòè
ñëóãàìè ó ë³êóâàëüíîìó
ïðîöåñ³ â ³ì’ÿ ìàëåíüêèõ
ïàö³ºíò³â.

Ñïðàâæí³é ïåä³àòðè÷-
íèé òàëàíò, ÿêèì Íîâîíà-
ðîäæåíèé Ãîñïîäü îáäà-
ðóâàâ ªâãåíà ªâãåíîâè-
÷à, çàâæäè ùåäðèé íà
ìóäðó ïîðàäó, ³ íà ùèðå
ñëîâî, ³ íà æàðò. Ìîëîä³
ë³êàð³, ³ çð³ë³ ôàõ³âö³, ÿê³
ïðîïðàöþâàòè ç íèì íå
îäèí äåñÿòîê ðîê³â, âèñî-
êî ö³íóþòü æåðòîâíó
îäåðæèì³ñòü ãîëîâíîãî
ë³êàðÿ, éîãî âèñîêó ïðèí-
öèïîâ³ñòü, éîãî âèíàõ³ä-
ëèâ³ñòü, ãîñòðèé ðîçóì,
ÿêèé íåîäì³ííî  çíàõîäèòü
âèõ³ä ³ç ãëóõîãî êóòà, êóäè
çàãàíÿº ñêðóòà.

ª.ª.Æóïàí àâòîð äåñÿò-
êà íàóêîâèõ ñòàòåé, ÿê³
â³äð³çíÿþòüñÿ íîâèçíîþ ç
òî÷êè çîðó ïîñòàíîâêè ³
âàæëèâîñò³ ïèòàíü, ³ ¿õ áåç-
ïîñåðåäíüîãî ïðàêòè÷íî-
ãî çàñòîñóâàííÿ. Ò³ëüêè
ê³ëüêà äåñÿòê³â éîãî íàé-
áëèæ÷èõ  äðóç³â â³äàþòü
ïðî âäàë³ ïîåòè÷í³ ñïðî-
áè ªâãåíà ªâãåíîâè÷à. À
ùå â³í, óæå íå ïåðøèé
äåñÿòîê ðîê³â º ÷ëåíîì
Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿
àíåñòåç³îëîã³â òà  Ñëî-
âàöüêîãî ë³êàðñüêîãî òî-
âàðèñòâà. Âèñîêà â³äïîâ-
³äàëüí³ñòü çà äîðó÷åíó
ñïðàâó, íàäçâè÷àéíà êî-
ìóí³êàáåëüí³ñòü, äèâî-
âèæíå óì³ííÿ ïðàöþâàòè
ç ëþäüìè, ïîñò³éíà  ³íòå-
ë³ãåíòí³ñòü, âèñîêèé ïðî-
ôåñ³îíàë³çì, ëþäÿí³ñòü,
ïîðÿäí³ñòü ïðèíîñÿòü
ªâãåíó ªâãåíîâè÷ó ùèðó
ïîâàãó òà äîâ³ðó êîëåã íå
ò³ëüêè â Çàêàðïàòò³, Óê-
ðà¿í³, àëå é áàãàòüîõ çàðó-
á³æíèõ êðà¿íàõ.

Ó ïåðøèé Äåíü Íîâîãî
ðîêó  ª.ª.Æóïàí â³äçíà-
÷èâ  Äåíü ñâîãî   íàðîä-
æåííÿ.  Ð³äí³, êîëåãè,
äðóç³ ïîáàæàëè ³ìåíèííè-
êó  ïîäàëüøèõ óñï³õ³â,
áåçìåæíî¿ åíåðã³¿ òà íà-
ñíàãè ó äóæå â³äïîâ³-
äàëüí³é ³ áëàãîðîäí³é
ñïðàâ³  ë³êóâàíí³ ä³òåé. À
ò³ ñîòí³, òèñÿ÷³ áàòüê³â,
÷è¿õ ä³òåé â³í âðÿòóâàâ â³ä
ñìåðò³, õòî â ãîëîñ, õòî
ïîäóìêè ïðîñèëè é ïðî-
ñÿòü, ùîá  Íîâîíàðîäæå-
íèé Ãîñïîäü íàø – ²ñóñ
Õðèñòîñ ùåäðî îáäàðó-
âàâ   Âàñ, ªâãåíå ªâãå-
íîâè÷ó, ì³öíèì  çäîðîâ’-
ÿì, áëàãîïîëó÷÷ÿì.

Íåõàé êîæåí äåíü Âà-
øîãî æèòòÿ áóäå îñÿÿíèé
âèñîêèì çëåòîì äóø³.

Ìèõàéëî ÁÅÉÐÅØ,
÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿
ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â

Óêðà¿íè

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Íàïåðåäîäí³ Ñòàðîãî Íîâîãî ðîêó, 13

ñ³÷íÿ ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é ïðåêðàñíèé
æèòòºâèé þâ³ëåé ç Äíÿ íàðîäæåííÿ
ìóäðèé, òàëàíîâèòèé  êåð³âíèê – çàâ³-
äóâà÷ Ìóêà÷³âñüêîãî äîøê³ëüíîãî íà-

â÷àëüíîãî çàêëàäó ¹15
ÌÈÊÓËÀÍÈÍÅÖÜ
Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà!

Øàíîâíà Ìàð³º Âàñèë³âíî!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà

ïîáàæàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî þâ³-
ëåþ!

Íåõàé  Ãîñïîäü íàãîðîäèòü Âàñ ì³öíèì çäîðîâ'ÿì
íà áàãàòî ðîê³â æèòòÿ, ðîäèííå ùàñòÿ é äîáðîáóò íå
ïîêèäàþòü Âàñ í³ íà ìèòü.

Õàé çä³éñíÿòüñÿ óñ³ Âàø³ çàäóìè òà çàïîâ³òí³ ìð³¿,
îìèíàþòü  æèòòºâ³ íåãàðàçäè , áóäå ñâ³òëèì ³ ðàä³ñ-
íèì êîæåí ïðîæèòèé äåíü.

Íåõàé  Âàñ  ï³äòðèìóþòü  òà  íàäèõàþòü  ð³äí³ ,
ðîçóì³þòü òà  ïîâàæàþòü  äðóç³,  äîïîìàãàþòü  êîëå-
ãè. À  äîëÿ  çáàãà÷óº   æèòòºâîþ  ìóäð³ñòþ,  åíåðã³ºþ,
íàòõíåííÿì  òà ðàä³ñòþ  ñüîãîäåííÿ.

Ìèðó, çëàãîäè, ëþáîâ³, äîáðà ³ äîñòàòêó Âàì òà
Âàø³é ðîäèí³!

Õàé Ìàò³ð Áîæà Âàñ îõîðîíÿº,
Ñ³ÿº âò³õè ç³ðêà çîëîòà,
²ñóñ Õðèñòîñ ç íåáåñ áëàãîñëîâëÿº
Íà ùåäð³ ùàñòÿì,  ìíîã³¿  ë³òà!
  Ç ïîâàãîþ Êàòåðèíà ÊÐÈØ²ÍÅÖÜ-ÀÍÄßËÎØ²É,

íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

    Õðèñòèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ,  ãîëîâà ì³ñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè

 3  ñ³÷íÿ  2017 ðîêó,  â  ñâÿòêîâ³  íîâîð³÷í³
äí³,  ïðèéøîâ   ÷óäîâèé  þâ³ëåé  – 75  ðîê³â   äî
äîáðî¿, ÷óéíî¿  ç  ïî÷óòòÿì  îáîâ’ÿçêó  â³äïîâ-
³äàëüíîñò³, ïðàöüîâèòîñò³  ëþäèíè,    âåòåðàíà
ïîäàòêîâî¿  ñëóæáè  –

ÓÑÊÀÊÎÂÈ×À
Ëåîí³äà ²âàíîâè÷à.

Øàíîâíé   þâ³ëÿðå !
Âåòåðàíè   ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè  ùèðî â³òàþòü

Âàñ ç  ïðåêðàñíèì  þâ³ëåºì. Áàæàºìî Âàì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ùàñòÿ, íåâè÷åð-
ïíî¿ åíåðã³¿ òà íàñíàãè íà æèòòºâîìó  øëÿõó,
ïîâàãè  â³ä  ëþäåé,  ä³òåé  òà  îíóê³â,  òåïëà  â³ä
äðóç³â,  áëèçüêèõ  ³   ð³äíèõ.

Ãàðíîãî Âàì  íàñòðîþ  ³  Áîæîãî  áëàãîñëîâ-
³ííÿ  íà  ìíîã³¿  ³  áëàã³¿  ë³òà.

Ç  ïîâàãîþ:   Ì. ØÅËÅËÜÎ  –
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî  îñåðåäêó   «Àñî-

ö³àö³ÿ  âåòåðàí³â  ïîäàòêîâî¿  ñëóæáè»

Ð³äíèé êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿
ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ùèðîñåðäå÷íî â³òàº ãîëîâó
ïðîôêîìó Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË –

ÐÅØÅÒÀÐß
Îìåëÿíà Âàñèëüîâè÷à,

ç íàãîäè éîãî 70-ð³÷÷ÿ.
Øàíîâíèé ³ìåíèííèêó!
Çè÷èìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, øèðîêîãî æèò-

òºâîãî øëÿõó, íåõàé Âàøà äîëÿ áóäå äîâãîþ
òà ùàñëèâîþ, i Âàñ çàâæäè îòî÷óº ñ³ìåéíèé
çàòèøîê òà ãàðìîí³ÿ ç íàâêîëèøí³ì câ³òîì.

Áàæàºìî ìèðó i ñâ³òëî¿ äîë³,
Çàïàëó, åíåðã³¿, ñèëè äîâîë³.
Òâîð÷îãî âîãíèêó, â³ðè é íàñíàãè,
Ùåäðîñò³ ñåðöÿ, ëþäñüêî¿ ïîâàãè.
Íà äîâãèõ ñòåæêàõ Âàøî¿ íèâè
Áóäüòå çàâæäè Âè çäîðîâ³ é ùàñëèâ³

Çà äîðó÷åííÿì êîëåêòèâó  ß. ËÓÏ’ßÊ,
Ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÃÎË²ÒÒß!

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßÞ!



Íàñîëîäà ñï³ëêóâàííÿì – ãîëîâíà îñçíàêà äðóæáè. (Àðèñòîòåëü).Íàñîëîäà ñï³ëêóâàííÿì – ãîëîâíà îñçíàêà äðóæáè. (Àðèñòîòåëü).Íàñîëîäà ñï³ëêóâàííÿì – ãîëîâíà îñçíàêà äðóæáè. (Àðèñòîòåëü).Íàñîëîäà ñï³ëêóâàííÿì – ãîëîâíà îñçíàêà äðóæáè. (Àðèñòîòåëü).Íàñîëîäà ñï³ëêóâàííÿì – ãîëîâíà îñçíàêà äðóæáè. (Àðèñòîòåëü).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555512 ñ³÷íÿ 2017 ð.

1 (1154)1 (1154)1 (1154)1 (1154)1 (1154)

ñò.

ÍÀ ÂÀÐÒ²
Æ²ÍÎ×ÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß
Î.Â. ÐÅØÅÒÀÐÞ 14  ñ³÷íÿ – 70!

В 1970�1976 роках навчався на медичному факуль�
теті Ужгородського держуніверситету, а в 1977 році
після закінчення інтернатури, прийнятий на роботу в
Мукачівському ЦРЛ на посаду лікаря акушера�гінеко�
лога. З квітня 1982 року — 34 роки  завідував жіночою
консультацією Мукачівської ЦРЛ. Акушер�гінеколог
вищої категорії. У практичній роботі широко застосо�
вував науково�виробничі досягнення в акушерстві й
гінекології, медичної психології і деонтології.

З 2000 року і дотепер Омелян Васильович – голова
об’єднаного профспілкового комітету працівників охо�
рони здоров’я ЦРЛ.

Його нагороджено Грамотою Президії Верховної
Ради УРСР “за ударну працю у складі студентських
будівельних загонів, успішне навчання і громадську ро�
боту”, удостоївся звання “Відмінник охорони здоро�
в’я”, має вищу нагороду Української православної цер�
кви, нагрудний знак федерації профспілок України.
Його відзначено і узв’язку з 70�річчям галузевої проф�
спілки.

О.В.Решетар активно співпрацює з Мукачівською
районною Організацією ветеранів України. У листо�
паді 2015 року на VII Мукачівській районній конференції
Організації ветеранів України його обрано членом пре�
зидії райради ветеранів, член «Комітету старійшин».

Вітаючи Вас, Омеляне Васильовичу, з Днем народ�
ження, щиро зичимо доброго   карпатського   здоро�
в’я,   безмежного   щастя,   родинного   тепла   і добро�
буту. Впевнені, що Ви і надалі будете вірно служити
ветеранам, а ваш  життєвий досвід, вміння працювати
з людьми і досягати поставленої мети буде взірцем
для нових поколінь мукачівців.

Хай Вам доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку!
А роси ранкові безмежно і щиро
Щодня хай дарують наснагу та силу!

З повагою, почесні ветерани України
І.КАЧУР, голова Мукачівської
райради  ветеранів України.

Ф.КІНЧ, В.ГОНАК, заступники голови

Ç ÃËÈÁÎÊÎÞ ØÀÍÎÞ!
Öèìè äíÿìè ñâ³é 70-

ð³÷íèé þâ³ëåé ñâÿòêóº çàâ³-
äóþ÷èé  æ³íî÷îþ êîíñóëü-
òàö³ºþ  Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

Îìåëÿí
Âàñèëüîâè÷
ÐÅØÅÒÀÐ.

Âåëüìèøàíîâíèé
Îìåëÿí Âàñèëüîâè÷!

Íåõàé ïðîæèò³ ðîêè çàëèøàòü  Âàì ëèøå  ñâ³òë³
ñïîãàäè  ³ ñòàíóòü  ïðèêðàñîþ Âàøîãî  âèñîêîãî
ïðîôåñ³îíàë³çìó, ìóäðîñò³ ³ äîáðîòè. Ñóìë³ííîþ
áàãàòîð³÷íîþ ïðàöåþ , äîáðîçè÷ëèâèìè  ñòîñóí-
êàìè ç êîëåãàìè Âè çàñëóæèëè  ãëèáîêó ïîâàãó
³ â î÷îëþâàíîìó Âàìè êîëåêòèâ³ ³ ñåðåä ïàö³ºí-
òîê íàøîãî ìåäï³äðîçä³ëó. Ì³öíîãî Âàì çäîðî-
â’ÿ ùå íà áàãàòî-áàãàòî ðîê³â, ùàñòÿ îñîáèñòîãî
³ ðîäèííîãî, óñï³õ³â  ó êîï³òê³é ãðîìàäñüê³é ðî-
áîò³.

Êîëåêòèâ æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

Ó ö³ íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³  äí³  ñâÿòêîâîãî íà-
ñòðîþ íàø³é ðîäèí³ äîäàº ñâ³òëèé þâ³ëåé íàøî-
ãî äîðîãî ³ ëþáèìîãî ÷îëîâ³êà, òàòà, ä³äóñÿ
Îìåëÿíà Âàñèëüîâè÷à ÐÅØÅÒÀÐß,

íà æèòòºâîìó êàëåíäàð³ ÿêîãî çàñÿÿëî
ïîâàæíå 75-ð³÷÷ÿ!

Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî Þâ³ëÿðà ç òàêîþ
ñâ³òëîþ ³ õâèëþþ÷îþ ïîä³ºþ ³  âñ³ºþ ðîäèíîþ
ñåðäå÷íî áàæàºìî:

Õàé ðàä³º äóøà áåçê³íå÷íî
² çä³éñíèòüñÿ âñå, ùî Òè õîò³â,
Õàé  â î÷àõ  Òâî¿õ  ñÿº  óñì³øêà,
Õàé íàòõíåíåííÿ

äàº ïàðó êðèë.
Ì ³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îïòèì³ñòè÷-

íîãî íàñòðîþ ³ ùàñòÿ ùå
 íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

Ëþáëÿ÷à Òåáå âñÿ íàøà ðîäèíà.

ÏÎÄßÊÀ Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖßÏÎÄßÊÀ Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖßÏÎÄßÊÀ Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖßÏÎÄßÊÀ Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖßÏÎÄßÊÀ Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß
Про безоплатне  лікування мукачівців за розпорядженням

міського голови А.В.  Балоги я чула з приватних розмов  моїх знай�
омих. Та згодом я переконалася  в цьому, коли раптово  захворів
чоловік. І тут  все почалося з приймального відділення, де нас
зустріли  завідуюча  відділенням  Зигор Марина Дмитрівна — лікар
вищої категорії. Дуже оперативно  оглянула хворого. Провівши
додаткові  медичні  обстеження на рентгені, які проводили  висо�
кокваліфіковані  лікарі�рентгенологи Мисла Іван Іванович, Варга
Ласло Федорович та  ст. лаборант Шикура Валентин Петрович.
При цьому переміщення  хворого  здійснювала  молодша медсес�
тра  Ференц Катерина, яка дуже сердечно і  співчутливо постави�
лася  до хворої не молодої завіком  людини.

У відділенні пульмонології  нас  зустріла  завідуюча відділенням
Войда Ірина Іванівна — лікар  вищої категорії. Оглянувши хворого.
Призначила  відповідний курс лікування. З доброзичливим і співчут�
ливим  ставленням  до хворого  виконували свої  обов’язки  старша
медсестра  М.М. Чокмаді,  молодші сестриН.А.Шаленик і Н.С.Віраг.

З огляду на сказане, хочу  від щирого серця  подякувати  Му�
качівській міській владі в особі міського голови А.В.Балоги і мед�
персоналу  лікарні за турботливе і гуманне ставлення до людей.

Бажаю всім  вам міцного здоров’я, великого  людського щастя,
наснаги та успіхів у роботі в Новому 2017�му році.

З повагою  О. НОСАЛЬСЬКА ,
мешканка  Мукачева

Â²Ä  ÂÄß×ÍÈÕ ÏÀÖ²ªÍÒ²Â
Вельмипочтимий  Лікарю Василю Васи�

льовичу Попик!  Маю приємну місію від со�
тень мукачівців подякувати Вам  за вчине�
не диво —повернутий  зір. Ви як завідувач
очним відділенням  Мувкачівської ЦРЛ пе�
ретворили  своє скромне дбайливо  обжи�
те примішення у справжній  офтальмоло�
гічно�операційний  центр по видаленню
катаракти  і заміні  очного кришталика. Цю
процедуру з Вашого, Василю Васильови�
чу, благословення  пройшов і я—журналіст
з напіввтраченим зором. Ви до операції,
під час її проведення  і в післяопераційні
дні  були  поряд.

Тепер я, слава Богу і Вам, бачу добре і
вдалечінь і можу  без окулярів  читати, ди�
витись телепередачі. За це — моя Вам
безмежна  вдячність! Прийміть  найщиріші
віншування  і пошанування  зі Старим Но�
вим роком, Днем  святого Василія і диво�
зорим  святом Богоявлення�Водрхреща.

Від  себе особисто і від імені сотень
вдячних пацієнтів журналіст

з Мукачева Іван КОПЧА.

Êàðä³îëîãîì ¿¿ ïðèçíà-
÷èëè ó òàêîìó áëèçüêî-
ìó é äàëåêîìó 80-ìó!
«Íà ïî÷àòêó ñâîãî øëÿ-
õó, – æàðòóâàòèìå âîíà
çãîäîì, – ìåäèê çàâæäè
ìð³º ïðî ÿê³ñü â³äêðèòòÿ!
Àëå áóäí³ ïðèãí³÷óþòü…
Ïðèãàäóþ, ðàí³øå ìè íå
ìàëè ïîòð³áíîãî îáëàä-
íàííÿ, à òðàíñïîðòóâàòè
õâîðîãî äî Ëüâîâà íå
âñòèãàëè... Öå áóëî íåé-
ìîâ³ðíî ñêëàäíî… Òîìó
ùî çàâæäè ïðàãíåø çðî-
áèòè ÿêîìîãà á³ëüøå! ²
ñê³ëüêè á íå áóëî ðîê³â
ïàö³ºíòó – õî÷åòüñÿ àáè
æèòòÿ ëþäèíè ïðîäîâ-
æóâàëîñü!.. É, çâ³ñíî,
äëÿ ä³àãíîñòóâàííÿ ïðè-
÷èí á³äè, ùî òðàïëÿºòü-
ñÿ ç ëþäèíîþ, 15-òè õâè-
ëèí íå âèñòà÷àº. Àäæå
äëÿ ðîçìîâè ïî äóøàì
ïîòð³áíî çíà÷íî á³ëüøå
÷àñó, à ëèøå âñåëÿþ÷è
íàä³þ, ìîæíà çàðàäèòè
ëèõîâ³, âèçíà÷èòè ïðè÷è-
íè, çàïîá³ãòè óñêëàäíåí-
íÿì ñåðöÿ…»

Âïåâíåíà, âè âæå çäî-
ãàäàëèñü, ùî ñüîãîäí³
ìàºìî ÷åñòü ðîçä³ëèòè
ðàä³ñòü ñï³ëêóâàííÿ ç
ð³äê³ñíî¿ âäà÷³ ëþäèíîþ,
ôàõ³âöåì â³ä Áîãà, âèñî-
êîïðîôåñ³éíèì êàðä³îëî-
ãîì ³ ïñèõîëîãîì âîäíî-
÷àñ, øàíîâàíîþ ³ çíàíîþ

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÏÎÒÐÀÏËßÒÈ Â ÑÅÐÖÅÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÏÎÒÐÀÏËßÒÈ Â ÑÅÐÖÅÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÏÎÒÐÀÏËßÒÈ Â ÑÅÐÖÅÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÏÎÒÐÀÏËßÒÈ Â ÑÅÐÖÅÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÏÎÒÐÀÏËßÒÈ Â ÑÅÐÖÅ
Схильність до точних наук – це, звісно, ще не

мистецтво потрапляти в серце. Але тільки не в
даному випадку – героїня цієї чудової історії ще
дуже юною знала, що білий колір – це колір її до5
роги у житті. Тому що це колір світла, чистоти і
віри…

Мама Марії працювала медичною сестрою і люди
знали її родину, як родину лікарів. Тато був родом
з Полтави, але по5закарпатськи приязно і щиро
приймав гостей. Тож у них вдома вічно хтось жив,
вчився, приїжджав за порадами і за… надією. Всі
були у них – як вдома. Всім були раді. Мабуть,
саме тоді вона і навчилася любити людей – різних,
несхожих, незручних. А ще – з тих пір вона дуже
любить поезію…

ìóêà÷³âêîþ  – Áàá³ëåþ
Ìàð³ºþ ²âàí³âíîþ. ¯¿
äîñâ³ä – âåëè÷åçíèé.
Àëå, âðàæàº ³íøå – ïî-
ºäíàííÿ çíàíü ³ ìóäðîñò³
â³ðè. ßêùî öèòóâàòè
äðåâíº ïðèñë³â’ÿ, òî öÿ
àêñ³îìà çâó÷èòü òàê: ðî-
çóì ³ â³ðà íå çàïåðå÷ó-
þòü îäíå îäíîãî. À ïàí³
Ìàð³ÿ ñôîðìóëþâàëà
ñâîº æèòòºâå ³ ïðîôåñ³é-
íå êðåäî ùå âëó÷í³øå:
«Ë³êóº ñèëà Áîæà».  É öå
äóæå âåëèêå ùàñòÿ,
ÿêùî íà òâî¿é æèòòºâ³é
äîðîç³ çóñòð³íåòüñÿ ëþ-
äèíà ç òàêèì ïåðåêîíàí-
íÿì.

«Îíîâëåíà òåõí³êà,
íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ –
ìåäèöèíà éäóòü óïå-
ðåä é öå äîáðå. Òà, íà
æàëü, âîäíî÷àñ ñòàëî
á³ëüøå ³ çàõâîðþâàíü.
Äóæå áàãàòî âðîäæå-
íèõ àíîìàë³é. Ðàí³øå 8-
10 çà ð³ê, òåïåð 8-10 çà
òèæäåíü. Ïðè÷èíè –
òåìï æèòòÿ, åêîëîã³ÿ,
à ìîæëèâî, ³ ñó÷àñíà
ñèñòåìà ö³ííîñòåé
ëþäèíè – ñïåðøó  ³íøå,
à íàîñòàíîê – äóøåâ-
íèé ñïîê³é… Àëå ñàìå
ñòàí äóø³ ëþäèíè âèç-
íà÷àº âñå. ² ÿê íå ïàðà-
äîêñàëüíî öå çâó÷èòü,
àëå íàéá³ëüøå ëþäÿì
áðàêóº ñï³ëêóâàííÿ –

âîíè ïðàãíóòü ðîçðà-
äè,  ïîòðåáóþòü â³ðè ³
íàä³¿. ²íîä³ äîñòàòíüî
ïðîñòî âçÿòè çà ðóêó…
Àëå ìè äîñ³ ïðîäîâ-
æóºìî êîíñåðâàòèâíå
ë³êóâàííÿ, ó íàñ ïåðå-
âàãà íàäàºòüñÿ
îðãàí³ö³, õî÷à ïî÷àòîê
ë³êóâàííÿ áóäü-ÿêî¿
õâîðîáè – öå çíàõîä-
æåííÿ ë³ê³â äëÿ äóø³.
Ïñèõîëîã³ÿ, à íå îðãàí-
³êà – îñü ùî ïîòð³áíî
äëÿ çäîðîâ’ÿ ô³çè÷íîãî
é ìîðàëüíîãî».

Ç øàíóâàííÿìè äîáðî-
òè âàøîãî ñåðöÿ ³ ëàã³ä-
í³ñòþ âàøî¿ äóø³, äîðî-
ãà Ìàð³º ²âàí³âíî, ó ÷àñ
þâ³ëåþ äî Âàñ çâåð-
òàºòüñÿ áàãàòî ìó-
êà÷³âö³â – âäÿ÷íèõ
äðóç³â, ïàö³ºíò³â, êîëåã.
Çîêðåìà ëþäèíà áëèçü-
êà ïî äóõó ³ ïî â³ð³ – çàñ-
ëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ
Óêðà¿íè Þð³é Ñòåïà-
íîâè÷ Øóòþê. É ëóíà-
þòü çâåðíåí³ äî Âàñ ïî-
áàæàííÿ ùåäðî¿ íà äîá-
ðî òà ðàä³ñòü äîë³, ìèð-
íîãî íåáà íàä ð³äíîþ
çåìëåþ òà áëàãîäàò³ ó
ð³äí³é îñåë³! Ñïàñèá³
Âàì çà òåïëî â î÷àõ é
ëþáîâ äî ëþäåé! Ñïà-
ñèá³ çà õâèëþâàííÿ ³ óâà-
ãó! Ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ Âàì
ë³òà!

P. S.
2014 ð. Ðèì.
Ñîíöå çîëîòèëî

ïëîùó Ñâÿòîãî Ïåò-
ðà, à ëþäè, îïèíèâ-
øèñü â ò³é äèâí³é ïî-
çîëîò³ íåçàáóòíüîãî
ì³ñöÿ ³ ÷àñó, â³äêðèâà-
ëè äóø³, ñì³ÿëèñü î÷è-
ìà é ñåðöÿìè – òàêà
ìàã³ÿ ñïðàâæíüî¿ â³ðè.

«Äëÿ ìåíå â ò³ õâè-
ëèíè îæèëà ìð³ÿ!» –
ñêàæå âîíà ïîò³ì,
êîëè âæå ñòàðîâèíí³
ìàñèâí³ êîëîíè õðàìó
îäíîãî ç íàéóëþáëåí-
³øèõ àïîñòîë³â ²ñóñà
çàëèøàòüñÿ ïîçàäó.

Äëÿ òîãî, ùîá ä³ëè-
òèñü â³ðîþ, äëÿ òîãî,
ùîá ë³êóâàòè é çö³ëþ-
âàòè â³ðîþ, ïîòð³áíî,
ùîá âëàñíå ñåðöå áóëî
ïåðåïîâíåíå íåþ...
Çíàþ÷è öå, âîíà çâåð-
òàºòüñÿ äî Áîãà, âîíà
éäå, ¿äå, ï³çíàº ³ çíàõî-
äèòü äëÿ ñåáå äæåðå-
ëà â³ðè. ² íàïîâíþºòü-
ñÿ ö³ºþ æèâèëüíîþ
åíåðã³ºþ. ² â³ääàº. Çíî-
âó ³ çíîâó… Áî ùîá
«îòðèìàòè – â³ääàéòå,
³ ùîá íå çàëèøèòèñü
ñïðàãëèì – íàïî¿òü
³íøèõ…» Òàêà ìóä-
ð³ñòü á³ëî¿ äîðîãè. Äî-
ðîãè êîëüîðó ¿¿ ñí³â ³
óëþáëåíèõ êâ³ò³â…!

Ç ïîâàãîþ,
Îêñàíà ÃÎËÎÂ×ÓÊ

Ì.². ÁÀÁ²Ëß (êðàéíÿ çë³âà) ç êîëåãèíÿìè

ÙÈÐÎ  Â²ÒÀªÌÎ!
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 — Як Ви самі
представились би
нашим читачам?

 — Галай Ірина, на

фтовик (жарт). Пер

ша українка, яка
піднялася на Еве

рест (8848 м.).

 — Ваш улюбле�
ний колір, запах,
продукт, напій?

 Я всі кольори люб

лю, запах скошеної
трави, особливо в
парку зранку, (коли
бігаю), обожнюю тво

рог, сирники, запі

канки, гомбовці! Се

леровий фреш.

 — Чим для Вас
пахне дитинство?

 — Бундаш
кенєр (місцевий діалект –  це хліб сма

жений в яйці).

 — Щастя – це що? Ви щаслива людина?
 — Це сім’я, коли всі разом і всі почувають себе доб


ре, я дуже щаслива, обожнюю життя.
 — У чому Вам бачиться зміст життя?
 – У саморозвитку, постійно вчитися і розвиватися,

допомагати всім, хто того потребує і надихати людей.
 — Що таке любов?
 — Я цього не знаю.
 — Ви добре пам’ятаєте найщасливіший день

свого життя. А самий непростий?
 — Найщасливіший день в моєму житті, надіюсь, ще

попереду, всі дні були яскраві. Самий непростий день
в моєму житті, це день, коли я потрапила в землетрус
у Непалі, я відчула нереальну руйнівну силу природи!

 — Чого Ви нізащо не зможете простити іншим
людям?

 — Лінощів.
 — Щось може довести Вас до сліз?
 — Знущання над тваринами.
— Якими якостями потрібно бути наділеним,

щоб домогтися успіху?
 — Сила волі і віра в себе! Наполегливість.
 — Є у Вас особиста формула успіху?
 — Так, хто не ризикує, той нічого не має.
 — Яку роль у Вашому житті відіграють гроші?
 — Я спокійно відношуся до цього, я непогано за


робляю, але нічого зайвого мені не потрібно.
 — Що для Вас означає бути вільною?
— Повністю самостійно приймати всі рішення і

фінансова незалежність.
 — Чи відчуваєте Ви страх перед смертю?
 —Деколи буває.
 — Що Ви станете робити, взнавши, що Вам за�

лишилось прожити рівно сім днів?
 — Я живу дуже активно, багато подорожую, пост


ійно беру від життя все, що воно може нам дати, ко

жен день може стати останнім, тому я й роблю всякі
нереальні речі і всіх дивую своїми вчинками.

 — Ви ніколи не задумовувались над тим, чи є
життя після смерті?

 — Задумовувалась. У країнах, де я люблю відпочи

вати, всі дуже в це вірять, мені подобається таке трак

тування.

 — Що Ви вкладаєте в поняття добра і зла?
 – Для мене все що не по
моєму – це зло, а добро –

це моя мама.
 — Вас часто зраджували?
 — Ні, але я пам’ятаю кожен такий випадок і ніколи

не пробачу це людям.
 — Що Вам допомогало долати періоди повно�

го відчаю?
 — У мене таких не буває! Я вірю в те, що якщо все

погано, то значить це ще не кінець, тому що все закі

нчується завжди добре.

 — Що в житті Вам уявляється найскладнішим?
 — Створити сім’ю. Я одиначка, живу сама і дуже

мені це подобається, люблю прокидатися в тиші і пити
каву.

 — Чи існує Бог?
 — Це для мене серйозне питання! Думаю, що так.
 — Траплялися у Вашому житті чудеса?
 — Постійно, це навіть деколи вже смішно! У мене з

дитинства в житті постійні чудеса.
 — Який час Ви змогли б прожити на безлюдно�

му острові й що взяли б з собою?
 — Змогла б, я живуча. Взяла б з собою мужика! (тар


зана).
 — У яку епоху Вам хотілося б жити і з ким з пред�

ставників тієї епохи поспілкуватися?
 — У майбутньому цікаво мені як світ розвиватися

буде.
 — Як Ви вважаєте, красота дійсно може вряту�

вати світ?
 — Ні, нічого спільного краса з врятуванням світу не

має…

Íàøà àíêåòà:
Íà ¿¿ çàïèòàííÿ â³äïîâ³äàº
ìóêà÷³âêà ³ ï³äêîðþâà÷êà
Åâåðåñòó ²ðèíà ÃÀËÀÉ

²ðèíà Ãàëàé – 28-ð³÷íà æè-
òåëüêà Ìóêà÷åâà, ÿêà âùåíò
ðîçáèëà ÷îëîâ³÷³ ñòåðåîòèïè
ïðî á³ëÿâîê. Ñòàâøè ïåðøîþ
óêðà¿íêîþ, ùî ï³äêîðèëà ïðèì-
õëèâó âåðøèíó ñâ³òó, âîíà äî-
âåëà ñîá³ é ³íøèì, ùî íåìàº
í³÷îãî íåìîæëèâîãî.

Ó Ì³æíàðîäíèé äåíü ã³ð, ÿêèé
â³äçíà÷àþòü 11 ãðóäíÿ, ²ðèíà
ðîçïîâ³ëà “Îáîçðåâàòå-
ëþ” ïðî àëüï³í³çì,
æ³íîê ³ç ÿéöÿìè, â³éíó
íà ñõîä³ Óêðà¿íè, òà,
çâè÷àéíî, Åâåðåñò.

ß ïîâí³ñòþ çàëåæó â³ä
àäðåíàë³íó. ² òàê áóëî
çàâæäè. ß ç äèòèíñòâà
ëþáëþ ñí³ã. Êàòàëàñü íà
âñüîìó, ÷îìó ò³ëüêè ìîæ-
íà. Ïîñò³éíèé õàîñ ïðèíî-
ñèòü ìåí³ çàäîâîëåííÿ.
Ëþáëþ ï³äæèâëþâàòè
ñòðåñ, ðèçèê. Òà íàâ³òü ï³ä
÷àñ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïðî-
ôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â ÿ ñïî-
÷àòêó ðîáëþ ùîñü, à
ïîò³ì äóìàþ. Ìîÿ íàéó-
ëþáëåí³øà ôðàçà – õòî íå
ðèçèêóº, òîé íå ï’º øàì-
ïàíñüêîãî.

Ãîðè – ìîÿ ñòèõ³ÿ.
Â³ä÷óâàþ, ùî âîíè ìåíå
ïðèéìàþòü, ÿ çàðÿäæàþ-
ñÿ åíåðã³ºþ â³ä íèõ, ÿêî¿ âèñòà-
÷àº äåñü íà ï³âðîêó.

Åâåðåñò ñòàâ âèêëèêîì äëÿ
ìåíå òà ñåðéîçíîþ òåìîþ äëÿ
ìî¿õ áàòüê³â. Êîëè ÿ ïðè¿õàëà íà
Íîâèé ð³ê ó Ìóêà÷åâî, âæå çíà-
ëà, ùî õî÷ó ï³äíÿòèñÿ íà Åâåðåñò.
Àëå ïðî öå í³êîìó íå êàçàëà. ² òóò
òàòî äàðóº ìåí³ âåëèêó êàðòèíó
³ç çîáðàæåííÿì ö³º¿ ãîðè. ß áóëà
â øîö³. Â³í ñêàçàâ òîä³: “Ïîêè ÿ
æèâèé, òè íà Åâåðåñò õ³áà ùî íà
ôîòî áóäåø äèâèòèñÿ”. Çàðàç
êàðòèíà âèñèòü â îô³ñ³. Áàòüêè
äóæå õâèëþâàëèñÿ çà ìåíå, àäæå
íàäèâèëèñÿ ð³çíèõ æàõëèâèõ
ô³ëüì³â â ³íòåðíåò³.

Ó ãîðàõ ëþäè ïðîÿâëÿþòü
ñâ³é ñïðàâæí³é õàðàêòåð. Äî
Åâåðåñòó ìè ç ìî¿ì ã³äîì Â³êòî-
ðîì Áîáêî ñõîäèëè íà íàéâèùèé
âóëêàí ó ×èë³ Îõîñ-äåëü-Ñàëàäî.
Öå çðîáèëè äëÿ òîãî, ùîá â³í îö-
³íèâ ìî¿ ìîæëèâîñò³, ïîáà÷èâ, ÷è
ÿ ãîòîâà äî Åâåðåñòó. ² öå ïðà-
âèëüíî, òîìó ùî åêñòðåìàëüí³
óìîâè ïîêàçóþòü, êèì òè º íà-
ñïðàâä³.

Àáè íå ã³ä, ðâàëàñÿ á äî
ï³êó Åâåðåñòó çà òèæäåíü,
àäæå íåòåðïëÿ÷à. Ó ï³äêîðåíí³
ãîðè ìàº áóòè âðàõîâàíî ÷èìàëî
âàæëèâèõ ôàêòîð³â. Öå ³ ïîãîäà, ³
ñàìîïî÷óòòÿ, é îäÿã, ³ òðåáà âèá-
ðàòè ïðàâèëüíèé äåíü, êîëè âèðó-
øàòè. ßêùî âñå çðîáëåíî íà
100% ïðàâèëüíî, òîä³ òè ï³äíÿ-
ëàñü, ÿêùî õî÷ îäèí ³ç öèõ íþ-
àíñ³â óïóñòèëè – íàñë³äêè ìî-
æóòü áóòè ôàòàëüíèìè. Â³ä áà-
çîâîãî òàáîðó äî âåðøèíè Åâå-
ðåñòó ìè éøëè ì³ñÿöü. Òè ïðè-
¿çäèø ñïî÷àòêó â òàá³ð, ùî íà
âèñîò³ 5.1 ì, òàì æèâåø ê³ëüêà
äí³â, ïîò³ì ïåðåõîäèø íà 5.7 ì,
ïîò³ì ³ç 5.7 ì íà 6.4 ì, íà 6.4 ì
ïðîâîäèø íàéäîâøèé ÷àñ, ïîò³ì

Ïåðøà óêðà¿íñüêà æ³íêà íà Åâåðåñò³
çíîâó ïîâåðòàºøñÿ ó áàçîâèé
òàá³ð, ïîò³ì çíîâó éäåø íà 5.7 ì.
Öå ñâîºð³äíà ñòàá³ë³çàö³ÿ îðãàí³-
çìó. Õîäèø òóäè-ñþäè, ùîá â³í
çâèêàâ äî âèñîòè. Äàºø ñâîºð³äí³
ðèâêè îðãàí³çìó. ß æ íå ðîçóì³-
ëà, äëÿ ÷îãî öå ðîáèòè.

Äåÿê³ ëþäè ðîêàìè “â³äõî-
äÿòü” â³ä Åâåðåñòó. Ì³é
îðãàí³çì â³äðåàãóâàâ íà öþ ïîä³þ,

êîëè ÿ âæå ïîâåðíóëàñÿ. Â³í íà-
êîïè÷óâàâ óñå, çàëèâàâ ìåíå âî-
äîþ… Óñå, ùî ¿ëà, òðèìàâ äî
îñòàííüîãî, áî õâèëþâàâñÿ, ùî
éîãî çíîâó ìîæóòü çàíåñòè íà
òàêó øàëåíó âèñîòó. ß íàáðàëà
âàãó. Íàâ³òü äîòåïåð íå ïîâåðíó-
ëà ñâîº ò³ëî ó ôîðìó, ÿêà áóëà äî
ñõîäæåííÿ.

Íà Åâåðåñò ïîòð³áíî ñïî-
÷àòêó ï³äíÿòèñÿ â ãîëîâ³, à
ïîò³ì ô³çè÷íî. Öå âàæëèâî. Äî
ï³äêîðåííÿ ãîðè ÿ ãîòóâàëàñÿ çàç-
äàëåã³äü. Âçèìêó ïðîêèäàëàñÿ
ðàíî é á³ãàëà ïî Êèºâó â øîðòàõ,
êðîñ³âêàõ – òàê çàãàðòîâóâàëàñÿ.
Ï³âðîêó ïðèéìàëà ò³ëüêè õîëîä-
íèé äóø, êóïàëàñü ó Äí³ïð³. Ó
ìåíå çàïèòóâàëè: “Äå òè çíàõî-
äèø ó ñîá³ ñèëè íà âñå öå?” Òàê,
òâ³é ìîçîê êàæå “í³”, â³í ïðèäó-
ìóº òèñÿ÷ó ïðè÷èí, ÷îìó òè ìàºø
ïîëåæàòè ó òåïëîìó ë³æêó é íå
éòè íà âóëèöþ â õîëîä. ² íàâ³òü
êîëè òè äóìàºø ïðî öå, éäåø ³
îäÿãàºøñÿ. Íàñèëüíî. Çàãàëîì
æå ÿ áàãàòî ðàç³â ïåðåêîíóâàëà-
ñÿ, ùî ó íàñ º é 6-òå äèõàííÿ, é
12-òå, ³ 19-òå, ïðîñòî òðåáà íå çó-
ïèíÿòèñÿ.

Êîëè ñòî¿ø íà âåðøèí³ áóäü-
ÿêî¿ ãîðè – òè â òàêîìó åê-
ñòàç³! Ïàì’ÿòàþ, êîëè ï³äíÿëàñÿ
íà Ê³ë³ìàíäæàðî, ïðîñòî ðèäàëà.
ß ðîçóì³þ, ùî ìåí³ õîëîäíî, òåì-
íî, í³êîãî íåìà. Íàâ³òü íå áóëî
êîìó ñôîòîãðàôóâàòè, ÷åêàëà,
ïîêè õòîñü íàñòóïíèé ï³äí³ìåòü-
ñÿ.

“×îëîâ³ê³â äðàòóâàëà âèòðè-
âàë³ñòü ìîãî îðãàí³çìó”

Ëþäèíà çàâæäè çíàº, ÿê äëÿ
íå¿ êðàùå. Òîìó ïåðåä ñõîäæåí-
íÿì íà Åâåðåñò ð³çí³ ñóìí³âè é
äóìêè ð³äíèõ, ùî öå ñòðàøíî é
íåáåçïå÷íî, â³äêèäàëà. ×îìóñü
ìåí³ âñå ï³äêàçóâàëî, ùî ÿ íà íüî-

ãî ï³äí³ìóñü. ß â öå â³ðèëà. Äëÿ
òèõ, õòî ò³ëüêè ïî÷èíàº ñâ³é øëÿõ
â àëüï³í³çì³, ðàäæó âïåâíåíî éòè
äî ö³ë³, íå äèâèòèñÿ âë³âî, âïðà-
âî, ëèøå âïåðåä. À ëþäè, ÿê³ íà-
ìàãàòèìóòüñÿ ïîõèòíóòè âàøó
â³ðó â ñåáå, çàâæäè áóëè é áóäóòü.

Ó ãîðàõ ÿ çóñòð³÷àëà äóæå
áàãàòî ÿê ÷îëîâ³ê³â, òàê ³
æ³íîê. Ïðåäñòàâíèö³ ïðå-

êðàñíî¿ ïîëîâèíè ëþä-
ñòâà íàñò³ëüêè âèòðè-
âàë³! Öå ïðîñòî ùîñü êî-
ëîñàëüíå. Ó ÷îëîâ³ê³â æå
ïîñò³éíî ÿê³ñü ³ñòåðèêè íà
ð³âíîìó ì³ñö³, äåñü ùîñü
áîëèòü – óñå, âèêëèêàéòå
âåðòîë³ò, åâàêóþéòå ìåíå.
Æ³íêà í³êîëè òàê ñåáå ïî-
âîäèòè íå áóäå. Ó íå¿ áîë³-
òèìå ãîëîâà, æèâ³ò, íîãà –
ïðî öå íàâ³òü í³õòî íå çíà-
òèìå. Çâè÷àéíî, º âèíÿòêè.
Àëå çàãàëîì, ÿêùî æ³íêà
ñîá³ ùîñü çàïëàíóº, îñîá-
ëèâî óêðà¿íêà, òî âñå. Óê-
ðà¿íêè – æ³íêè ç ÿéöÿìè.
Òàê, ìîæëèâî, ñêëàëîñÿ
æèòòÿ, ùî íàì ïîñò³éíî
òðåáà âèæèâàòè. Æ³íêàì
íå äàþòü ìîæëèâîñò³ ðîç-
ñëàáèòèñÿ é íàñîëîäæóâà-
òèñÿ æèòòÿì. Òîìó ìè òàê³
ñèëüí³.

×îëîâ³ê³â á³ñèëî òå, ùî ì³é
îðãàí³çì íå ðåàãóâàâ íà âè-
ñîòó. Çíàþ, áàãàòî ëþäåé òàê ³
íå ï³äíÿëèñÿ íà Åâåðåñò ÷åðåç
ã³ðñüêó õâîðîáó. Âîíà ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ ñèëüíèì ãîëîâíèì áî-
ëåì, ìîæå çíèêíóòè ãîëîñ, âèíè-
êàþòü ïðîáëåìè ç ëåãåíÿìè òà
³íøå. Ñõîäæåííÿ íà ãîðó ìîæå
ñòàòè ôàòàëüíèì. Òè ïðîñòî
ñ³äàºø ³ çàñèíàºø… Áàãàòüîõ
÷îëîâ³ê³â äðàòóâàëî òå, ùî ¿ì íå-
äîáðå, âîíè âòðà÷àþòü âàãó, à ÿ
íîðìàëüíî ôóíêö³îíóþ. Ï³ä ÷àñ
ñõîäæåííÿ íà Åâåðåñò ³ç íàøî-
ãî òàáîðó ïîìåðëè äâ³ ëþäèíè:
îäèí õëîïåöü ³ç Ãîëëàíä³¿ ³ æ³íêà
ç Àâñòðàë³¿, ïðÿìî íà ðóêàõ ó ÷î-
ëîâ³êà. Ïîä³áíèõ ³ñòîð³é ÷èìàëî,
ÿ íàìàãàþñü ¿õ íå ñëóõàòè. Ì³é
ã³ä ïîñò³éíî ¿õ ðîçïîâ³äàº ââå-
÷åð³.

²ç ñîáîþ íà ãîðó áðàëà ïàð-
ôóìè òà áàãàòî êîñìåòèêè. Ó
ëþäåé áóëà íåçðîçóì³ëà ðåàê-
ö³ÿ íà öå. À ÿê æ³íö³ æèòè ïðè
òåìïåðàòóð³ – 20–40 ³ íå ñë³äêó-
âàòè çà ñîáîþ? ² ÿêùî òè ìî-
æåø âçÿòè ³ç ñîáîþ ñóìêó ç
ê³ëîãðàìîâèìè êàñòðóëüêàìè, à
êîñìåòè÷êó – í³? Â ö³ëîìó ÿ
â³äð³çíÿëàñü â³ä ³íøèõ
àëüï³í³ñò³â, íàâ³òü çîâí³øí³ì âèã-
ëÿäîì – êîñòþìè â ìåíå áóëè
äóæå ÿñêðàâ³, ä³â÷à÷³. Á³ëüø³ñòü
àëüï³í³ñò³â, êåðóþ÷èñü ñòåðåîòè-
ïàìè, âçàãàë³ íå ðîçóì³ëè, ùî ÿ
ðîáëþ íà Åâåðåñò³. Íåòèïîâà
ñèòóàö³ÿ (ñì³ºòüñÿ).

Ñâî¿ì ðåêîðäîì ÿ äàëà ïî-
øòîâõ äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé.
Êîëè ïîâåðíóëàñÿ ç Åâåðåñòó,
äåõòî ìåí³ êàçàâ: “Îò ÿ ùîñü
ðîáëþ, ìåí³ òÿæêî. Àëå ²ðà íà
Åâåðåñò ï³äíÿëàñü, òîìó ÿ òî÷-
íî âñå çìîæó”. Òàê³ ïðèêëàäè
âàæëèâ³, îñîáëèâî äëÿ æèòòÿ.



Ñîñòðàäàíèå ñèëüíåå ñòðàäàíèÿ. (Ô. Íèöøå)Ñîñòðàäàíèå ñèëüíåå ñòðàäàíèÿ. (Ô. Íèöøå)Ñîñòðàäàíèå ñèëüíåå ñòðàäàíèÿ. (Ô. Íèöøå)Ñîñòðàäàíèå ñèëüíåå ñòðàäàíèÿ. (Ô. Íèöøå)Ñîñòðàäàíèå ñèëüíåå ñòðàäàíèÿ. (Ô. Íèöøå)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777712  ñ³÷íÿ 2017 ð.

1 (1154)1 (1154)1 (1154)1 (1154)1 (1154)

ñò.

²ÐÈÍÀ ÃÀËÀÉ:
«Â²Ä Ã²Ð ÇÀÐßÄÆÀÞÑß ÅÍÅÐÃ²ªÞ»

Кілька слів про наших героїв: по�перше, головну – Інину Галай, яка підкорила іншого
нашого героя Еверест. Зрештою, найвищий пік Землі немає роду, бо в непальців він
називається Джомолумбга. Отож, спочатку про Еверест.  Це чудо природи, сказав би
досить жахливе, є найвищим піком Землі – 8848 метрів над рівнем моря, тобто майже
9 кілометрів. Саме на такій висоті звично літають пасажирські літаки. Його спробува�
ли підкорити ще 1924 рокі, але за туманом ніхто так і не побачив чи та спроба була
вдалою, бо підкорювачів так і не знайшли. Відтак наступний похід вперше удався
Едмунду Хіларі. Це була напрочуд гарна людина. В Непалі його мають з Богостворін�
ня, бо збудував для дітей школи, притулки тощо. З того часу Еверест підкорило більше
трьох тисяч альпіністів з усього світу, але й він забрав понад 250 душ життя. Люди
гинули від гірської хвороби, обмороження, відсутності кисню в балонах.

А щодо Ірини Галай, то тут все простіше. Спочатку вчилася в ЗОШ № 20, до речі,
разом з Андрієм Балогою, відтак перейшла до ЗОШ № 13, ближче до дому. А відтак
було навчання в Києві, а згодом і робота.

Отож наше Новорічно�Різдвяне інтерв’ю з першою представницею України Іриною
Олександрівною ГАЛАЙ, яка підкорила Еверест.

– Пані Ірино, коли ж це
проявився у Вас потяг до
гір і яку перше вершину Ви
підкорили?

– Ви знаєте, з маленьких
рочків батько змушував мене
вдягати лижні боти і лижати�
ся. А я так того не хотіла. Але
мусіла. З часом звикла й
навіть більше – полюбила це.
З тих пір не можу без снігу, ка�
тання на санчатах спочатку,
лижах, сноубордах.

– А яка перша підкорена
вершина?

– Казбек.
– А хіба не було Говерли?
– Аякже. Збігла на неї ще в

сьомому класі, однокласники
залишилися далеко позаду. З
тих  пір я багато разів підніма�
лася на Говерлу, але то було,
як недільна прогулянка.

– Пригадую, і я півстолі�
ття тому бігом піднімався
на Говерлу. Посеред шляху
пішов дощ і я роздягнувся
до трусиків, одяг сховав у
господарській сумці і коли
піднявся на вершину був
сухим. Більше того това�
риші на палях допомогли
піднятися і на ту велику
стелу і сфотографували як
пам’ятник, маю фото.
Отож, підйом на Говерлу не
для всіх є прогулянкою. А у
Вас таких прогулянок най�
вищими першинами конти�
нентів було чимало. Яка
була після Казбеку?

– Було ще Кіліманджаро в
Африці. Підіймалася одна. І
коли досягла вершини мало
не розплакалася, нікого, хто
міг зафіксувати на фото мій
підйом не було. Довелося
довго чекати наступних підко�
рювачів. Справа в тому, що
підкорення будь�якої значу�
щої вершини має бути зафік�
соване на фото, відео,
підтверджене свідками, іна�
кше воно не відбулося. А
потім  до Евересту ми з моїм
гідом Віктором Бобком схо�
дили на найвищий вулкан у
Чилі Охос�дель�Саладо. Це
зробили для того, щоб він оц�
інив мої можливості, поба�
чив, чи я готова до Евересту.
І це правильно, тому що екст�
ремальні умови показують,
ким ти є насправді.

– Ірино, я щось не розу�
мію, гід – це супроводжу�
вач?

– Ні, в альпіністському колі
так називають наставників.
Віктор для мене надзвичай�
ний авторитет, щирий і доб�
рий друг, який уважно слідкує

за моїм здоров’ям, самопо�
чуттям, діями і підказує, коли
що і як робити. У нас схожі ха�
рактери.

– Ірино, як мені здається
поштовхом до сходження
на Еверест став подарунок
батька – фото. І він тоді
сказав: «Поки я живий, ти
на Еверест хіба що на фото
будеш дивитися». Знаючи
Вас, висловлю припущен�
ня, що цим фото він Вас
дуже заінтригував, а остан�
німи словами просто зму�
сив прийняти рішення.

– До останнього моменту я
не говорила їм про своє
рішення, а коли вже звороття
не було, допомогли фінанса�
ми.

– Якими?
– У міру можливості. Зреш�

тою, в мене були і власні кош�
ти, а також спонсорів, зокре�
ма, туркомплексу «Косино»,
прапор якого я підняла на
Евересті.

– А тепер перейдемо до
самого сходження на Еве�
рест. Це ж не Говерла.

– Абсолютно вірно. У підко�
ренні гори має бути врахова�
но чимало важливих фак�
торів. Це і погода, і самопо�
чуття, й одяг, і треба вибрати
правильний день, коли виру�
шати. Якщо все зроблено на
100% правильно, тоді ти
піднялась, якщо хоч один із
цих нюансів упустили – на�
слідки можуть бути фатальни�
ми. Від базового табору до

вершини Евере�
сту ми йшли
місяць. Ти при�
їздиш спочатку
в табір, що на
висоті 5.1 м, там
живеш кілька
днів, потім пере�
ходиш на 5.7 м,
потім із 5.7 м на
6.4 м, на 6.4 м
проводиш най�
довший час,
потім знову по�
вертаєшся у ба�
зовий табір,
потім знову
йдеш на 5.7 м.
Це своєрідна
с т а б і л і з а ц і я
організму. Хо�
диш туди�сюди,
щоб він звикав
до висоти.
Даєш своєрідні
ривки організ�
му. На Еверест
потрібно спо�
чатку піднятися

в голові, а потім фізично. Це
важливо. До підкорення гори
я готувалася заздалегідь.
Взимку прокидалася рано й
бігала по Києву в шортах, кро�
сівках – так загартовувалася.
Півроку приймала тільки хо�
лодний душ, купалась у
Дніпрі. У мене запитували:
“Де ти знаходиш у собі сили
на все це?” Так, твій мозок
каже “ні”, він придумує тися�
чу причин, чому ти маєш по�
лежати у теплому ліжку й не
йти на вулицю в холод. І навіть
коли ти думаєш про це, йдеш
і одягаєшся. Насильно. Зага�
лом же я багато разів пере�
конувалася, що у нас є й 6�те
дихання, й 12�те, і 19�те, про�
сто треба не зупинятися. У
горах я зустрічала дуже бага�
то як чоловіків, так і жінок.
Представниці прекрасної по�
ловини людства настільки
витривалі! Це просто щось
колосальне. У чоловіків же
постійно якісь істерики на
рівному місці, десь щось бо�
лить – усе, викликайте вер�
толіт, евакуюйте мене. Жінка
ніколи так себе поводити не
буде. У неї болітиме голова,
живіт, нога – про це навіть
ніхто не знатиме. Звичайно, є
винятки. Але загалом, якщо
жінка собі щось запланує,
особливо українка, то все.
Так, можливо, склалося жит�
тя, що нам постійно треба ви�
живати. Жінкам не дають
можливості розслабитися й
насолоджуватися життям.

Тому ми такі сильні. Чоловіків
бісило те, що мій організм не
реагував на висоту. Знаю, ба�
гато людей так і не піднялися
на Еверест через гірську хво�
робу – гіпокопсію. . Вона про�
являється сильним головним
болем, може зникнути голос,
виникають проблеми з леге�
нями та інше. Сходження на
гору може стати фатальним.
Ти просто сідаєш і заси�
наєш… Багатьох чоловіків
дратувало те, що їм недобре,
вони втрачають вагу, а я нор�
мально функціоную. Під час
сходження на Еверест із на�
шого табору померли дві лю�
дини: один хлопець із Гол�
ландії і жінка з Австралії, пря�
мо на руках у чоловіка. Под�
ібних історій чимало. Досить
сказати, що знайомий уго�
рець, який піднімався з боку
Китаю, втратив 12 кілограмів,
я просто його не впізнала. А
загалом усі втрачають на
сходження до 10 кілограмів
ваги. І всі дуже дивувалися,
що я майже нічого не втрати�
ла.

– А ще, Ірино, дивлячись
на Вас сьогодні, бачу, що
косметикою не зловживає�
те. І дивно було читати, що
на Еверест Ви взяли з со�
бою косметику і парфуми.

– У людей була незрозумі�
ла реакція на це. А як жінці
жити при температурі – 20–
40 і не слідкувати за собою? І
якщо ти можеш взяти із со�
бою сумку з кілограмовими
каструльками, а косметичку –
ні? В цілому я відрізнялась від
інших альпіністів, навіть
зовнішнім виглядом – костю�
ми в мене були дуже яскраві,
дівчачі. Більшість альпіністів,
керуючись стереотипами,
взагалі не розуміли, що я роб�
лю на Евересті. Нетипова си�
туація (сміється). Але коли
вже прийшла в базовий табір
чимало жінок просили в мене
поділитися косметикою.

– До речі, без знання іно�
земної мови, найперше ан�
глійської, там нічого роби�
ти, не брати ж собою пере�
кладача?

– Ви праві. У базовому та�
борі збираються люди з усь�
ого світу. І українську чи рос�
ійську мало хто там знає.
Отож англійську і німецькі вив�
чила під час своїх подорожей.

– В Інтернеті багато відео
про жертви сходження,
яких ніхто не прибирає. Чи�
тав, що навіть живих, які
просили про допомогу,

ніхто не рятує. Одні пояс�
нюють, що заплатили за
підйом 70 тисяч баксів і не
хочуть втрачати, інші – що
архіскладно зносити по�
теплілих з такої кручі. І тому
там так багато потерпілих,
які загинули на очах.  Як до
цього ставитеся?

– Такі гори проявляють ду�
ховність людини. Особисто я
спробувала б допомогти.
Кіліманджаро нікуди не втікне,
піднялася б через рік.

– Зрозуміло, що ви зва�
жали на погоду, а якої пори
дня вирушали в дорогу і з
ким?

– Виходили в дорогу ще за�
темна. У нас були чудові
ліхтарі, такі потужні як прожек�
тори. Мене супроводжував
шерп. Мали йти в парі з мос�
квичем Євгенієм, але він зах�
ворів у базовому таборі, тож
піднімалася разом з Вікто�
ром.

– І ще таке, по собі знаю,
що підніматися в гору знач�
но легше, ніж сходити вниз
Ви це на собі відчули?

– Ще й як. Це надзвичайно
важко – спускатися. Натерла
ногу навіть в гарному припа�
сованому топанку. Коли
дійшла до табору на 6,4 км.,
то навіть куртку зняла тільки
на один рукав і впала в глибо�
кий сон. А потім була надзви�
чайна спрага, добре що шер�
пи поділилися кока�колою,
скляночку якої випила за
один раз.

– І на завершення нашої
приємної розмови – які на�
ступні плани?

– Справжні альпіністи став�
лять собі за мету подолати всі
семитисячники планети.
Отож буквально цими днями
вирушаю в Аргентину, щоб
піднятися на вершину піку
Аконкагуа (6962 м.). Відтак
залишиться для мене тільки
пік на Алясці. А потім буде
Північний полюс. До речі, в
Аргентину візьму з собою
прапор Мукачева і номер га�
зети «Мукачево» і підніму на
самій вершині і номер там же
підпишу.

– Дякую, Ірочко, щасли�
вих Вам свят і нових вер�
шин!

На мою думку, Ірина Галай
кандидат № 1 на звання По�
чесного громадянина Мука�
чево, адже прославила рідне
місто не тільки на всю Украї�
ну, але й на увесь світ.

Микола РІШКО
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з  25.12.2016 р.  по 7.01.2017 р.
1. Москаленко Андрій Вікторович  – 1944  р.н.
2. Мирончук Андрій Васильович  – 1969  р.н.
3. Гомцян Неллі Григорівна  – 1942    р.н.
4. Гуца Георгій Дьєрдьович  – 1950  р.н.
5. Ляхович Ганна Степанівна  – 1929  р.н.
6. Шкірта Олександр Петрович  – 1968  р.н.
7. Глеба Оксана Михайлівнам  – 1966  р.н.
8. Тарновський Степан Аникійович  – 1928  р.н.
9. Карпинець Юрій Юрійович  – 1938  р.н.
10. Клепа Михайло Васильович  – 1939  р.н.
11. Шебештин Ілона Йосипівна  – 1921  р.н.
12. Чорі Оронка Іванівна  – 1940  р.н.
13. Митусова Зінаїда Миколаївна    – 1940  р.н.
14. Галенко Віолета Миколаївна  – 1983  р.н.
15. Паєвич Раїса Андріївна  – 1924  р.н.
16. Корчнява Клара Шандорівна  – 1941  р.н.
17. Андреєва Ніна Захарівнам  – 1925  р.н.
18. Грандл Фердінанд Фердінандович  – 1957  р.н.
19. Косяк Катерина Андріївнам  – 1954  р.н.
20. Ковальчук Людмила Львівна   – 1934  р.н.
21. Бущак Ганна Яківна  – 1930  р.н.
22. Чулей Олена Юріївна  – 1935  р.н.
23. Костичак Владислав Васильович  – 1970  р.н.
24. Пуга Ольга Андріївна  – 1929  р.н.
25. Слободенюк Михайло Григорович  – 1957  р.н.
26. Талапканич Василь Михайлович  – 1977  р.н.
27. Товт Володимир Степанович  – 1962  р.н.
28. Переста Юрій Васильович  – 1954  р.н.
29. Балог Єва Олександрівна  – 1975  р.н.
30. Сарканич Віталій Віталійович  – 1977   р.н.
31. Фарбі Василь Йосипович  – 1945  р.н.
32. Мучичка Тиберій Тиберійович   – 1951  р.н.
33. Рега Ернест Іванович  – 1938  р.н.
34. Фролов Анатолій Васильович  – 1938  р.н.
35. Фельдеші Йожеф Тиборович  – 1943  р.н.
36. Берченко Олександр Олександрович  – 1960  р.н.
37. Крайч Михайло Франтишкович  – 1963  р.н.
38. Греба Михайло Іванович  – 1943  р.н.
39. Подшивалов Олег Михайлович  – 1988  р.н.
40. Белова Марія Георгіївна  – 1927  р.н.
41. Левашов В'ячеслав Миколайович  – 1950  р.н.
42. Горшков Володимир Константинович  – 1950  р.н.
43. Кривошеєва Тамара Василівна  – 1931  р.н.
44. Качайло Василь Михайлович  – 1936  р.н.
45. Нагірна Валентина Іванівна  – 1944  р.н.
46. Роман Йосип Антонович  – 1940  р.н.
47. Горват Томаш Томашович  – 1973  р.н.
48. Беца Павло Петрович  – 1946  р.н.
49. Кізман Маргарита Іванівна  – 1926  р.н.
50. Волошин Анастасія Ервінівна  – 2016  р.н.
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ТзОВ “Мукачівська швейна
фабрика” приймає на роботу
швачок й учнів трикотажного ви�
робництва. Працюємо в одну
зміну. Оплата праці достойна.
Зверт. по тел. 2I23I96

за адресою  Мукачево,
вул.  Р.Корсакова, 26

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

тиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.
 Продаєтся 1�кімнатна квартира

(заг. площа 40 кв.м.) по вул. Вели�
когірній на 2�му поверсі  п’ятиповер�
хового цегнляного будинку. Є авто�
номне опалення. Ціна договірна.
Тел. 095 565 1751.
 Терміново  продаєтся 1�кімнат�

на квартира з меблями поблизу цен�
тру. Ціна договірна. Тел. 099 7647952
  Продається 2�кiмнатна кварти�

ра з усіма зручностями в цент�
ральній частині міста по вул. Духно�
вича (пл. 53 кв.м. + підвал 30 кв.м.,
дворова система).

Тел. 050 03 67 78.

     Продається 3Iх кімн. кварI
тира на 4Iму поверсі 9Iти поI
верх. будинку на ПершотравI
невій набережній. (Біля мIну
“Черемшина”).  Тел.: 050 685
08 18,  050 581 64 23.

 Продається будинок (валька�
цегла) 80 кв.м., підвал, гараж, гос�
подарські прибудови, земля 6 со�
тин, доглянутий сад та город, пом�
па, всі комунікації в районі Підгоря�
ни, навпроти пивзаводу. Ціна 40
тис. у.о. Можливий торг.

Тел.: 067 849 62 61.
     Продається будинок по вул.

Набережній, двоповерховий
особняк 150 кв.м., камінна зала,
літня веранда, 2 ванни, 3 кімнаI
ти, сад, город 5 соток. Ціна 99
тис. ум.од. Тел.: 099 028 76 44.

 Продам, або здам у найм  умеб�
льований будинок в с. Ключарки
сімейній парі на договірних умовах.
Зверт.  050�2733765.
 Продається недорого (20%) 2�

поверховий садовий цегляний бу�
динок заг. площею 106 кв.м. в уро�
чищі Попова гора по вул. Коопера�
тивна поблизу ГІДа. Є світло, вода,
сад, виноград. Ціна � договірна.  Т.:
095 145 06 32.

 Продається будинок  (3
кімнати)на центральній вулиці
с. Негрова на Іршавщині. Є газ,
електрика, вода (колодязь),
літня кухня з прибудовами, 37
сотин  землі. Все приватизова�
не. Автобус до Мукачева (20
км.) кожну годину.  Можливий
обмін на квартиру у  Мукачеві.
Ціна договірна.

Тел.:0660872146

 Продається приватизована зе�
мельна ділянка під будівництво 15
сотиків в с. Шенборн. Ціна за домо�
вленістю.  Тел. 050 855 93 60.
 Продається  участок 17 сотин з

фундаментом під забудову    в с. Зу�
бівка. На участку – колодязь, підве�
дена електрика 3 фази, є всі доку�
менти. Ціна договірна.  Тел. 050 702
26 72
 Продається будинок в Ракошині.

Тел.: 099 611 47 50.
 Продається будинок по вул. Бог�

дана Хмельницького в м. Мукачеві.
Чеська побудова. Високі стелі � біля
4м. Загальна площа 100 м кв. Зе�
мельна ділянка 12 сот. Державний
акт. Лічильники на ком. послуги.
Потребує ремонту. До будинку при�
лягає новозбудований фундамент
для добудови на 2 поверхи (є проект
архітектора). В наявності також де�
рево (під проект) та якісна багато�
шарова метало черепиця руукі (під
проект). Ціна договірна. (Власник).
тел. 0955128177

 Продається дачний участок
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 дачний дво�
поверховий цегляний будинок .За�
гальна площа 84 кв.м.1 поверх�га�
раж ,підсобні приміщення ,2 поверх�
дві кімнати,кухня,санузел�все от�
дільно,є електрика,приватизована
земля б сот,є сад,виноград в районі
вул.Великогірної на квартиру в

м.Мукачево . Подробиці по домовле�
ності за номером.
Т. 0958241649,0979698177.

      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  дача в районі вул.
Північної (є сад, виноградник, коло�
дязь). Тел. 3�85�97.
  Продається  будинок на вул.

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

Зверт. 099�0287644.
 Продається дачна ділянка 5 со�

тин, рівнина. Будинок, газ ,світло,
вода у дворі. Район г. Ловачка (по�
чаток дороги на Лавки) Ціна догові�
рна. Тел. 095 573 36 47.
 Дачна ділянка 6 сотин на вул.

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

ка 0,23 га з старим будинком;
приватизована, є світло, газ в
с.Ракошино.

Тел.: 095I577I40I12.
 продається земельна ділянI

ка під  будівництво та обслугоI
вування жилого будинку плоI
щею 28сотин в с. Пістрялово,
поряд озеро, є Державий акт.
 Тел.: 098 6833007, 095
6140068
 Продається земельна ділянка 7

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

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

тира по вул.,Недецеї, чеської забу�
дови, третій поверх, стан середній,
ст..ціна 28900 , т 0509425800
 Продається 2�х кімнатна квар�

тира в р�ні ДОСИ, перший поверх,
без ремонта, придатна під комерц�
ійне використання.ст.ціна 13900,
можливий торг.        т 0509425800
 Продається земельна ділянка

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

ки, в Лісарні, біля річки,више комп�
лексу Белле Рояль, в котеджному
містечку, по 8.5 сотки,+природоохо�
ронна зона не менше 15 соток, ціна
по домовленості. 0509425800
 Продається новозбудований 1

кімнатний будиночок з євроремон�
том., в дворовій системі, окремо
стоячий, на земельній ділянці,є
місце під машину,та під город в
мікрорайоні ДОСИ, площею 40
м.кв, є веранда, чердачне при�
міщення. Ст.ціна 21900
т.0509425800
 Продається 2�х кімнатна квар�

тира в центрі по вул.Ярослава Муд�
рого, дворова система, всі комуні�
каціі, стан середній, кімнати
роздільні. Є місто для машини. При�
датне під офіс, або інше комерційне
використання. Ст. ціна 17500 ум.од.
можливий торг. 0509425800
9) продається 2х кімнатна квартира,
нового планування, в районі Чере�
мушки, на 3�му поверсі , 5�ти повер�
х.буд. площею 55 м.кв. Стан се�
редній, є металопластикові вікна ,
лоджія, балкон. Ст..ціна 22900 ум.�
од. можливий торг. Т 0665334584
 В центрі, по вул.Недецеї, про�

дається земельна ділянка площею
2 сот. Ст.ціна 32900 ум.од.  можли�
вий торг. Т 0509425800

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

12 ñ³÷íÿ 2017 ð.
1 (1154)1 (1154)1 (1154)1 (1154)1 (1154)

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

      Продаються  підписні ви�
дання  письменників—В.Скот�
та, А.Крісті, Достоєвський, Го�
голь. Гете  та ін..
     Баян тульський «Юность�2» з
чех лох.  Зверт. 050�8035816.
 Продається коза�первістка

дійна. Зверт по тел.
0992175426.

ПРОДАЄТЬСЯ
Продаю б/к  двері вхідні, глухы,
двохстворчаты 195х140 см,
193х125см і 210х53см; вікно
нове двійне, трьохстворчате
180х150 см, вікно б/к, двійне
одностворчате 135х60 см, ше�
стисекційну  вертикальну холо�
дильну камеру.

Зверт. 050I203I67I78

“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

ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ
 1 кімнатна квартира по вул.

Великогірна, загальна площа 32,6
кв.м., на 4 поверсі 5�ти поверхово�
го панельного будинку (2008 року
побудови). Квартира з сучасним ди�
зайнерським євроремонтом, є ме�
талопластикові вікна, автономне
отоплення, кондиціонер, вмонтова�
на кухонна мебель, бойлер, нова
сантехніка, велика лоджія. Кварти�
ра телпал та затишна, не углова.
Ціна 19500 у.о.Тел: 0954216365
 1�кім. кв�ру м. Мукачево,ву�

л,Сороча район Підгориння 39/17/9
кв.м., 1/5 цегла, з єврорем.,част�
ково з мебел,є балк. з виноградни�
ком та підв., вся сант. нов., котел
газ., інтернет. поряд садок,школа,�
магазини,зупинка. 15500 у.о. Тел.
0990190100
 1 кімн.кв. в дворовій системі,

в центрі на пл.Миру, загальна пло�
ща 36 кв.м., після ремонту. Ціна
19000 у.о. Тел: 0506155523
 1 кімнатна квартира по вул.�

Миру, дворова  система, автоном�
ка, косметичний ремонт, є автоном�
не отоплення. Ціна 25000 у.о.Тел:
0506155523

ДВОХКІМНАТНІ КВАРТИРИ
 2 кімн.квартира в рIні РосI

вигово, з дорогим ремонтом,
меблями та технікою, кухня стуI
дія, нова проводка, нове опаI
лення, кондиціонери, сигналіI
зація, 6/9 пов., Можливо купиI
ти 3 кімнатну квартиру, квартиI
ри дві об'єднані. 30000 у.о. Тел:
0954216365
 2 кімнатна квартира по вул.�

Лисенка, загальна площа 60
кв.м.,на 3 поверсі 5�ти поверхового
цегляного будинку, з євроремонтом,
є автономне отоплення, м/п вікна.
Квартира не углова, тепла. Ціна
30000 у.о. Тел: 0954216365
 2 кімнатна квартира по вул.П�

.Набережна, на 5 поверсі 5�ти по�
верхового будинку, хрущовка, нові
міжкімнатні двері, м/п вікна, , авто�
номне отоплення, кухня та ванна з
ремонтом, кімнати потребують ре�
монту. 16000 у.о. Тел. 0990190100
 2 кімнатна квартира по вул.�

Недецеї, 2 поверх, чеська построй�
ка, високі стелі, перепланування,
кімнати роздільні, 1 кімната � по�
білка,паркет, решта повний євроре�
монт, автономка,безбашенка, утеп�
лений фасад, відремонтована кри�
ша, м/п вікна, ламінат. 45000
у.о.Тел. 0990190100
 2 к.кв. по вул.Великогірна

(біля садочка), 5/5, 56 кв.м., з ре�
монтом, кімнати роздільні, заскле�
ний балкон, ламінат, відремонотва�
на криша, автономка, м/п вікна.
Ціна 18000 у.о. Тел: 0506155523

ТРЬОХКІМНАТНІ КВАРТИРИ
 3 к.кв. в Свалявському р�ні,

с.Поляна (біля санаторію Поляна),
загальна площа 56 кв.м., на 2 по�
версі 4 поверхового будинку пере�
планування, автономне опалення,
пластикові вікна, засклений балкон,
ламінат�паркет, з ремонтом, вся
мебель залишається. Квартира
працює як міні готель. Ціна 35000
у.о. Тел. 0990190100
 3 к.кв по вул.Червоно�

армійській, 6Б, 2 поверх, З мебля�
ми. Коридор, кухня, ванна та туалет
з євроремонтом. автономка, 30000
у.о. Торг. Тел: 0506155523
 3 кімнатна квартира в р�ні

Підгоряно, загальна площа 70 кв.м.,
на 1 поверсі 5�ти поверхового бу�
динку, з незакінченим ремонтом.
Ціна 28000 у.о. можливий обмін.
Тел: 0954216365
 3 кімнатна квартира по вул.

Грушевського (біля поліклініки), на
5 поверсі 5�ти поверхового будинку,
криша відремонтована, є колонка,
потребує ремонту. Ціна 21000 у.о.
Тел: 0954216365

БУДИНКИ
 Будинок по вул.НабеI

режна, , поруч є садочок, наI
бережна, 2002 року будівницI
тва, 3 кімнати, кухня ванна,
підвал, кладовка, 6 сотин
землі, 1 поверховий, 90 %
готовності. Ціна 55000 у.о.
Тел: 0954216365
 Будинок в центральній

частині міста, загальна плоI
ща 90кв.м з ремонтом (через
два тижні  буде завершений),
є 2 сотини землі. Є котельня,
пральня. Ціна 60000 у.о.

Тел: 0954216365

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

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА РОБОТУ
НА АВТОМИЙКУ ТА АЗС “ANP”
в Мукачеві, по вул. Ерделі, 39,

 (під замком)  Тел.: 050 317 8000

     Куплю акордеон. ЗвертаI
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.

За даними міського Комбінату благоустрою.

     Продається  килим 3х4
м.  і колибельна дитяча сум�
ка. Тел 095�3506694.

В  РЕКЛАМНЕ  АГЕНI
СТСТВО  ПОТРІБЕН  НА
РОБОТУ  ПОКЛЕЙЩИК
ЩИТІВ  З  ВЛАСНИМ
А В Т О Т Р А Н С П О Р I
ТОМ.

ТЕЛ. 050 372 88 11,
050 372  51 55

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

     Терміново проI
дається автомобіль
ВАЗI21154, рік випусI
ку 2007. У надійному
стані.Т. 0668011800.

Àâòî

Ðîáîòà

В баню по вул. Щєпкіна

ПОТРІБЕН БАНЩИК.
За довідками звертатися

по тел.: 095 940 51 45

     Зніму квартиру в м.МуI
качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своєI
часну оплату гарантую.

Тел: 0959419922

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



Îâëàäåé äåëîì, ñëîâà íàéäóòñÿ. (Êàòîí).Îâëàäåé äåëîì, ñëîâà íàéäóòñÿ. (Êàòîí).Îâëàäåé äåëîì, ñëîâà íàéäóòñÿ. (Êàòîí).Îâëàäåé äåëîì, ñëîâà íàéäóòñÿ. (Êàòîí).Îâëàäåé äåëîì, ñëîâà íàéäóòñÿ. (Êàòîí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999912 ñ³÷íÿ 2017 ð.

1 (1154)1 (1154)1 (1154)1 (1154)1 (1154)

ñò.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
3   ñ³÷íÿ  2017  ðîêó    ñâ³é   ïðåêðàñíèé  þâ³ëåé   – 70

ð³÷÷ÿ,   ñâÿòêóâàëà   ÷óäîâà,  ìóäðà,  ïðàöüîâèòà , äîáðà
äóøåþ  æ³íêà,  ìàìà ³  áàáóñÿ,  âåòåðàí  ïîäàòêîâî¿  ñëóæ-
áè  –

ÏÅÍÇÅØÒÀÄËÅÐ
Êëàðà  Éîñèï³âíà.

Øàíîâíà þâ³ëÿðêî!
Ïðèéì³òü  ùèð³  â³òàííÿ  ç  íàãîäè òàêîãî  ÷óäîâîãî

ñâÿòà  â³ä  âåòåðàí³â  ïîäàòêîâî¿  ñëóæáè.
Áàæàºìî  Âàì  ì³öíîãî  çäîðîâ’ÿ,  ðîäèííîãî  òåïëà,

çàòèøêó,  äîáðîáóòó  é äîñòàòêó,  ïîâàãè  â³ä
ð³äíèõ  ³  áëèçüêèõ.    Íåõàé  ðîêè  çàëèøàþòü
ò³ëüêè  ãàðí³  ñïîãàäè, à  Âñåâèøí³é  äàðóº
Âàì  ùåäðó  äîëþ, æèòòºâó  íàñíàãó  íà
âò³ëåííÿ  âñ³õ ìð³é  íà  ìíîã³¿  ³  áëàã³¿  ë³òà !

   Ç  ïîâàãîþ:  Ì. ØÅËÅËÜÎ –
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî  îñåðåäêó

«Àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â  ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè»

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßÞ!

Ç  ÏÐÅÊÐÀÑÍÈÌ  ÞÂ²ËÅªÌ!

     Ïðèâ³òíó æ³íêó, òóðáîòëèâó áåðåãèíþ äîìàøíü-
îãî âîãíèùà, í³æíó, ëàñêàâó ìàòóñþ ³ áàáóñþ, ó÷àñ-
íèöþ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, íàðîäíó ìåñíèöþ,
Â÷èòåëüêó ç âåëèêî¿ ë³òåðè, â³äì³ííèöþ îñâ³òè Óê-
ðà¿íè

Ãàëèíó  Þð³¿âíó
ÏËÀÕÎÒÍÈÊ-ÃÎËÎÂÊÎ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Â³ä óñ³º¿
äóø³ áàæàºìî  Âàì ³ íàäàë³ çáåðåãòè çàâçÿòó
âäà÷ó. Íåõàé Íîâîíàðîäæåíèé Ñïàñèòåëü
²ñóñ Õðèñòîñ ùåäðî äàðóº Âàì ùàñòÿ é
çäîðîâ'ÿ, ñâ³òëó ðàä³ñòü  òà ðîäèíí³ ãà-
ðàçäè, à ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü  äîäàº ñèë
³ ñíàãè, îïòèì³çìó òà íàòõíåííÿ íà
äîâã³, ìèðí³ ïðåêðàñí³ ðîêè!

     Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – âåòåðàíè Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ð³äí³, äðóç³…

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
      31 грудня 2016 року на відрізку дороги Ужгород �

Мукачево було втрачено чіп�карту водія, на ім'я Феде�
леша Володимира Івановича. Втрачену чіп�карту, вва�
жати недійсною.
      Загублений поліс серія АЕ 9665197 обов'язкового

страхування цивільно�правових відносин власників на�
земних транспортних засобів, виданий Закарпатською
обласною дирекцією прат (УПСК), вважати недійсним.
      Втрачений паспорт громадянина України Мосейко

Володимира Олексійовича 20.11.1974 р.н.,вважати не�
дійсним.

ß çàâæäè êàçàâ ³ êàæó,
ùî ç ë³êàðÿìè áàæàíî
ò³ëüêè òîâàðèøóâàòè,
áóòè â ïðèÿçíèõ ñòîñóí-
êàõ, àëå íå áóòè ¿õ ïàö³º-
íòîì. Õòî á öüîãî íå
õîò³â! Ìåí³ îäíàê äîâå-
ëîñÿ áóòè íå ò³ëüêè â
ïðèÿçíèõ ñòîñóíêàõ ç
Âàñèëåì Âàñèëüîâè÷åì,
àëå é, íà ì³é æàëü, ³ éîãî
ïàö³ºíòîì. Âïåðøå ìè
çóñòð³ëèñü ³ ïîçíàéîìè-
ëèñü íà çàñ³äàíí³ Ðàäè
ñòàð³éøèí Ìóêà÷åâà, íà
ÿêîìó íàñ ³ç íèì ïðèé-
ìàëè â ÷ëåíè öüîãî ïî-
âàæíîãî òîâàðèñòâà.
Ìè, ÿê «íîâîáðàíö³»,
çáëèçèëèñÿ, â³ä÷óâàþ÷è
ñïîð³äíåí³ñòü ïîãëÿä³â ³
äóìîê, õî÷ ïîðÿä áóëè
äîáðå ³ äàâíî çíàéîì³
Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷
Êðèëîâ, Âàñèëü Þð³éî-
âè÷ Ìàðêóë³í, Îëåê-
ñàíäð Éîñèïîâè÷ ×óëåé,
²âàí Âàñèëüîâè÷ Äàíêà-
íè÷, Âàñèëü ²âàíîâè÷
Øïåíèê, íèí³ ïîê³éíèé
Ìèêîëà Éîñèïîâè÷
Ðîãëºâ… ² íà òîìó çàñ³-
äàíí³ êîæíîìó áóëî ïðî
ùî ðîçïîâ³ñòè, íå áåç
ãîðäîñò³, ïðî ñâ³é æèòòº-
âèé øëÿõ. Âàñèëü Âàñè-
ëüîâè÷ áóâ êîðîòêîñë³â-
íèì, á³ëüøå ñëóõàâ. À
éîìó òàêîæ áóëî ïðî ùî
ðîçïîâ³ñòè.

Ïðîôåñ³þ ìåäèêà îá-
ðàâ ùå ç ìîëîäøèõ
êëàñ³â, õîò³â äîïîìàãàòè
áàòüêîâ³ – êåð³âíèêîâ³
Áîáîâèùàíñüêîãî ðàä-
ãîñïó-çàâîäó, ÿêèé ÷àñ-
òî íåçäóæàâ. Îòîæ ïî
çàê³í÷åíí³ øêîëè âñòó-
ïèâ äî Âèíîãðàä³âñüêî-
ãî ìåäè÷íîãî ó÷èëèùà ³
â àðì³¿ â³äòàê ñëóæèâ
â³éñüêîâèì ôåëüäøå-
ðîì. À ïîò³ì áóâ ìåä-
ôàê Óæãîðîäñüêîãî äåð-
æóí³âåðñèòåòó. Òóò ³ ïî-
êîõàâ îäíîêóðñíèöþ çî-
ëîòîâîëîñó êðàñóíþ
Ìàð³÷êó. Â³äïîâ³ëà âçàº-
ìí³ñòþ ³ â 1973 ðîö³
ñïðàâèëè ñòóäåíòñüêå
âåñ³ëëÿ. ² ç òîãî ÷àñó
óâåñü ÷àñ ðàçîì íå
ò³ëüêè âäîìà, àëå ³ íà ðî-
áîò³. Â³í â óðîëîã³÷íîìó
â³ä-ä³ëåíí³ ÖÐË, âîíà –
â êàðä³îëîã³÷íîìó.
Á³ëüøå òîãî òàêî¿ âåëè-
êî¿ ðîäèííî¿ äèíàñò³¿ ùå
òðåáà ïîøóêàòè. Ïî-
ñóä³òü ñàì³: äâîº ñèí³â
òàêîæ ë³êàð³. Ñòàðøèé
Îëåêñàíäð ïðèéíÿâ
«êåðìî âëàäè»  â³ä áàòü-
êà â óðîëîã³÷íîìó
â³ää³ëåíí³, éîãî äðóæèíà

ÙÀÑËÈÂ² ÐÎÊÈ
ÂÀÑÈËß ÁÀÁ²Ë²

Хотілося подарувати
ювіляру цю публікацію
на 70�річчя з Дня його
народження 1 січня, а
також коханій дружині
Марії Іванівні на ювілей�
ний День народження 6
січня. Але Новорічно�
Різдвяні свята відзнача�
ли і друкарі газети, тож
тільки сьогодні маємо
таку можливість саме
перед старим Новим
роком і Днем святителя
Василя Великого – ан�
гела Василя Васильо�
вича Бабілі.

ßíà ñòîìàòîëîã. Ìåí-
øèé Âàñèëü ïðàöþº
ËÎÐ-ë³êàðåì, éîãî äðó-
æèíà Åð³êà – ñïåö³àë³ñò
ïðîìåíåâî¿ ä³àãíîñòèêè.
À ùå é ï³äðîñòàþòü ÷åò-
âåðî îíóê³â – ïî äâîº
õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê, ÿê³,
äóæå íàâ³òü íå âèêëþ÷å-
íî, ï³äóòü ñòåæêîþ ñâî¿õ
ä³äóñÿ  òà áàáóñ³,
áàòüê³â. ² áóäóòü âîíè
ìåäèêàìè â òðåòüîìó
ïîêîë³íí³, àäæå ¿õ ïðà-
áàáêà, ìàòè Ìàð³¿ ²âàí³-
âíè ïðàöþâàëà ñâîãî
÷àñó ìåäè÷íîþ ñåñò-
ðîþ.

Êîëè ÿ ëåæàâ â óðî-
ëîã³¿, äèâóâàâñÿ, ÿê
øâèäêî ïî ìîëîäå÷îìó
õîäèòü êîðèäîðîì
â³ää³ëåííÿ Âàñèëü Âàñè-
ëüîâè÷, ÿêîìó ï³øîâ
òàêè 70-é ð³ê. Ñïèòàâ,
ÿêèì âèäîì ñïîðòó çàé-
ìàºòüñÿ. «Òà äå òàì, –
â³äïîâ³â, – íå ìàþ íà öå
÷àñó – ðîáîòà, ðîáîòà, à
âäîìà ñàä, ãîðîä, ñâèí³,
êóðè… Àäæå íà ë³êàðñü-
êó ïåíñ³þ ñüîãîäí³ íå-
ëåãêî ïðîæèòè. Îòî ³ º
ì³é ñïîðò».

– ² ùî ò³ëüêè ðîáîòà ³
ä³ì?

– ×îìó æ, ðàçîì ç äðó-
æèíîþ, ³íêîëè ³ ç ä³òüìè,
îíóêàìè õîäèìî â òåàòð,
íà êîíöåðòè, âèñòàâêè,
àäæå ìîÿ Ìàð³÷êà â÷è-
ëàñÿ ñâîãî ÷àñó â ìó-
çè÷í³é øêîë³. À îöå íà
ôåñòèâàë³ «×åðâåíîãî
âèíà» çàïðîøó äðóç³â íà
äåãóñòàö³þ íàøèõ ÷óäî-
âèõ âèí…

ßêîñü îäèí âèñîêîïî-
ñàäîâåöü ïîö³êàâèâñÿ, ÷è
íå áàæàâ áè çàïî÷àòêó-
âàòè âëàñíó ñïðàâó, ÿê öå
ðîáèòü ÷èìàëî éîãî êî-
ëåã? Çðîçóì³ëî, ùî ïî-
òð³áåí ñòàðòîâèé êàï³-
òàë, à ÿêèé êàï³òàë ç
îäíî¿ çàðïëàòè? Âàñèëü
Âàñèëüîâè÷ ç³çíàºòüñÿ,
ùî íå â³äìîâëÿºòüñÿ,
êîëè õòîñü õî÷å â³ääÿ÷è-
òè çà âäàëó îïåðàö³þ,
àëå ñàì í³êîëè ³ í³ â êîãî
çà âñå æèòòÿ íå ïðîñèâ
òàêî¿ â³ääÿêè. À òðåáà
ñêàçàòè, ùî êîæíîãî
ðîêó âïðîäîâæ äåñÿ-
òèð³÷ â³í ðîáèòü ìàéæå

äâ³ñò³ îïåðàö³é. Öå â³í
ïîò³ì çà ãîðíÿòêîì êàâè
ìåí³ ïðî öå ðîçïîâ³â, à ÿ
çãàäàâ, ùî ï³ñëÿ äîñèòü
ñêëàäíî¿ îïåðàö³¿, ÿêó â³í
ïðîâ³â ðàçîì ³ç ñèíîì
Îëåêñàíäðîì, òàêîæ ïî-
ö³êàâèâñÿ, ÿêîþ ìîãëà á
áóòè ìîÿ â³ääÿêà? Âà-
ñèëü Âàñèëüîâè÷ ïîäè-
âèâñÿ íà ìåíå îáóðåíî:
«Îáëèøòå öþ ðîçìîâó ³
íå ïîâåðòàéòåñÿ äî íå¿
í³êîëè».

À ùå ìåíå äèâóâàëî,
ùî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷,
çäàâàëîñÿ á, äíþâàâ ³
íî÷óâàâ ó â³ää³ëåíí³, ÷è
òî âèõ³äí³ ñóáîòà-íåä³ëÿ,
îáîâ’ÿçêîâî íàâ³äóâàâñÿ
â óñ³ ïàëàòè, ðîçìîâëÿâ
ç õâîðèìè. Çàãàëîì ïåð-
øå âðàæåííÿ â³ä íüîãî –
ñóâîðèé, äåñü íàâ³òü ïî-
õìóðèé, íåãîâ³ðêèé, àëå
òå âðàæåííÿ îìàíëèâå,
äîñèòü ïîçíàéîìèòèñÿ
áëèæ÷å, óâ³éòè, òàê áè
ìîâèòè «â êîíòàêò» ³
â³äêðèâàºø äëÿ ñåáå íà-
ïðî÷óä ÷óéíó, ç ïî÷óò-
òÿì ãóìîðó ëþäèíó, ÿêà
âì³º, ñêàçàâ áè, ãàðíî
âñì³õàòèñÿ ³ ñì³ÿòèñÿ.
Ìîæå é çà òå ïîëþáèëà
éîãî êðàñóíÿ Ìàð³÷êà.

Ùîäî éîãî ñòàâëåííÿ
äî ðîáîòè, òî òðåáà ïî-
øóêàòè òàêîãî ïðàöåãî-
ë³êà. Äîáðå, ùî Ìàð³ÿ
²âàí³âíà, ñèíè é íåâ³ñòêè
– ìåäèêè ³ äîáðå ðîçóì-
³þòü éîãî íåñïîê³é ùîäî
ñòàíó õâîðèõ, æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ â³ää³ëåííÿ.
Àäæå âîíî ñüîãîäí³ íàé-
êðàùå ñåðåä óðîëîã³÷-
íèõ â³ää³ëåíü ìåäè÷íèõ
çàêëàä³â Çàêàðïàòòÿ. À
ÿê ïî÷èíàëîñÿ. Êîëè

çäàâàëè íîâèé 4-ïîâèð-
õîâèé êîðïóñ â ÖÐË,
â³ää³ëåííÿ î÷îëþâàëè,
ñêàçàâ áè, òèì÷àñîâ³
ëþäè, ÿêèì áóëî áàéäó-
æå ùîäî éîãî îáëàøòó-
âàííÿ. À ìîëîäèé ë³êàð
Áàá³ëÿ áà÷èâ ó íüîìó
ñâîº ìàéáóòòÿ. ² çàëó-
÷èâ äî íàëåæíîãî îá-
ëàøòóâàííÿ çíàíèõ ó
Ìóêà÷åâ³ áóä³âåëüíèêà
²âàíà Äàíêàíè÷à, ãåíäè-
ðåêòîðà ëèæíî¿ ôàáðèêè
«Ô³øåð-Ìóêà÷åâà» Âà-

ñèëÿ Ðÿáè÷à, ÿê³ çðîáè-
ëè äëÿ íîâîãî â³ää³ëåí-
íÿ äóæå áàãàòî, çîêðå-
ìà, â ïåðåîáëàäíàíí³
ïðèì³ùåíü-ïàëàò. Òîæ
ìîæíà çðîçóì³òè éîãî
òðåïåòëèâå ñòàâëåííÿ
äî ñâîãî ä³òèùà. Êîëåê-
òèâ ë³êàðí³, ñïîñòåð³ãàþ-
÷è çà éîãî ãåðîéñüêèìè,
áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, ä³ÿ-
ìè â îáëàøòóâàíí³
â³ää³ëåííÿ, âèñóíóâ Âà-
ñèëÿ Áàá³ëþ íà ãîëîâó
ïðîôêîìó îäíîãî ç íàé-
á³ëüøèõ ìåäè÷íèõ çàê-
ëàä³â Óêðà¿íè – Ìóêà÷³-
âñüêó ÖÐË. Îòîæ, äëÿ
äîìó, äëÿ ðîäèíè çàëè-
øàëîñÿ ùå ìåíøå ÷àñó.
² ð³äí³ éîãî ðîçóì³ëè,
÷èì ìîãëè  ï³äòðèìóâà-
ëè.

«ßêå òî âåëèêå ùàñòÿ
ïðîæèòè ç Ìàð³÷êîþ ðà-
çîì 45 ðîê³â ³ êîõàòè ¿¿ ÿê
ïåðøîãî äíÿ ïîáà÷åííÿ!
Ùàñòÿ ïèøàòèñÿ ñèíà-
ìè ³ íåâ³ñòêàìè, ëþáèòè,
ëþáèòè é ëþáèòè òàêèõ
ð³äíèõ îíóê³â ³ ÷óòè â³ä
íèõ íåéìîâ³ðíî ãàðíå ç ¿õ
âóñò: «Ä³ä³». ßê áè õòîñü
äå ³íäå ñêàçàâ áè ìåí³
«ä³äî», íå çíàþ, ÷è ñïî-
äîáàëîñÿ á», – ä³ëèòüñÿ
Âàñèëü Âàñèëüîâè÷. À
ñêàæ³òü ìåí³, ÷è áàãàòî
òàêèõ ñ³ìåé, äå ïðî äðó-
ãó ïîëîâèíêó òàêå êà-
æóòü. Äîñèòü ÷àñòî ÷óâ,
ÿê ÷îëîâ³ê àáî äðóæèíà
òàê îáçèâàþòü ñâîþ ïî-
ëîâèíó, ùî êðàùå íå ñëó-
õàòè ³ çàáóòè ïî÷óòå é
áà÷åíå. Òîìó òàê ùàñ-
ëèâî ÷óòè ïðî æèòòºâå,
ðîäèííå ùàñòÿ â³äîìî¿
ìóêà÷³âñüêî¿ ðîäèíè.

Ìèêîëà Ð²ØÊÎ

   Çàâòðà äî íàøî¿ ëþáî¿, ìèëî¿, ÷àð³âíî¿, í³æíî¿
ìàìî÷êè,òóðáîòëèâî¿, ëàñêàâî¿ áàáóñ³, äîáðî¿, ùèðî¿
ñåñòðè÷êè, íàä³éíî¿ ïîäðóãè, ñóñ³äêè

Ãàííè  ²âàí³âíè  ªË²ÍÅÊ
 ç Ìóêà÷åâà ïðèéäå ïàì'ÿòíèé þâ³ëåé, ùî ñèìâîë³-
çóº æ³íî÷ó ìóäð³ñòü, äóøåâíó ùèð³ñòü, âåëèêó Õðè-
ñòèÿíñüêó ëþáîâ äî ñâÿòî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðê-
âè, ðåâíîþ ïðèõîæàíêîþ ÿêî¿ âîíà º. Ñâ³é òðóäîâèé
øëÿõ þâ³ëÿðêà ðîçïî÷àëà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Óæãî-
ðîäñüêîãî  òåõí³êóìó ðàäÿíñüêî¿ òîðã³âë³, ³ àæ äî âè-
õîäó íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê ÷åñíî òðóäèëàñÿ â
Ìóêà÷³âñüêîìó óí³âåðìàç³, íà áàç³ ÓÐÏ "Çàêàð-
ïàòë³ñ", áóëà ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöåì, äå ïîêàçàëà
ñåáå âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèì ôàõ³âöåì, óì³ëèì îðãàí-
³çàòîðîì, êåð³âíèêîì íîâîãî òèïó. Ñâî¿õ âèñîò þâ³-
ëÿðêà äîñÿãëà çàâäÿêè ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³, âíóòð³øí³é
îðãàí³çîâàíîñò³, âåëèê³é ïðàöüîâèòîñò³, äóøåâí³é
ùåäðîñò³, óì³ííþ ïðàöþâàòè ç ëþäüìè. À òîìó êî-
ðèñòóâàëàñÿ çàñëóæåíèì àâòîðèòåòîì ñåðåä êîëåã ³
âñ³õ, õòî ¿¿ îòî÷óâàâ.

    Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî
Âàì, äîðîãà Ãàííî ²âàí³âíî,
ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, âåëèêîãî ëþäñü-
êîãî ùàñòÿ, ëàñêè é áëàãîäàò³ â³ä
Âàøîãî íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ

Íîâîíàðîäæåíîãî ²ñóñà Õðèñòà.
Íåõàé ñåðöå Âàøå çàâæäè ïîâíèòüñÿ

ðàä³ñòþ, ãîðä³ñòþ ³ ëþáîâ'þ.
   Äóæå ëþáëÿ÷³ ³ øàíóþ÷³ Âàñ äîíüêà Ìàð'ÿíà,

çÿòü Êàðåë, îíóêè Îëåêñàíäð ç äðóæèíîþ Þë³ºþ,
âíó÷êà Òåòÿíà,  ñåñòðà Ìàð³ÿ, áðàò Âàñèëü, ñ³ì'¿

Êóðóö, Ðîãîâèõ, êîëåãè, ð³äí³, äðóç³…
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Ïîä ñâîáîäîé ñîâåñòè îáûêíîâåííî ðàçóìååòñÿ ñâîáîäà îò ñîâåñòè.Ïîä ñâîáîäîé ñîâåñòè îáûêíîâåííî ðàçóìååòñÿ ñâîáîäà îò ñîâåñòè.Ïîä ñâîáîäîé ñîâåñòè îáûêíîâåííî ðàçóìååòñÿ ñâîáîäà îò ñîâåñòè.Ïîä ñâîáîäîé ñîâåñòè îáûêíîâåííî ðàçóìååòñÿ ñâîáîäà îò ñîâåñòè.Ïîä ñâîáîäîé ñîâåñòè îáûêíîâåííî ðàçóìååòñÿ ñâîáîäà îò ñîâåñòè.
(Â. Êëþ÷åâñêèé).(Â. Êëþ÷åâñêèé).(Â. Êëþ÷åâñêèé).(Â. Êëþ÷åâñêèé).(Â. Êëþ÷åâñêèé).

Âèñëîâëþºìî  ùèð³ ñï³â÷óòòÿ  íàøîìó
êîëåç³ – Ïî÷åñíîìó ãðîìàäÿíèíó ì. Ìóêà-
÷åâà Îëåêñàíäðó Éîñèïîâè÷ó ×ÓËÅÞ ç ïðè
âîäó ñìåðò³ éîãî  äðóæèíè

Îëåíè Þð³¿âíè
 ³ ðîçä³ëÿºìî ðàçîì ç íèì òÿæê³ñòü íåïîï-

ðàâíî¿ âòðàòè.

íÿ. 22.45 Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â"

(18+). 0.50 Õ/ô "Ñîìí³ÿ"

ÑÅÐÅÄÀ, 18 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.30 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25 Çîëîòèé ãóñàê. 6.45, 7.45,
8.25 Ñìàêîòà. 7.20, 23.00 Íà
ñëóõó. 8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45,
0.20 Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ä/ô
"Îäíîãî ðàçó 60 ðîê³â ïîòîìó".
10.10 Ä/ô "Âàñèëü Ìàêóõ. Ñìî-
ëîñêèï". 11.00, 12.01 Çàñ³äàí-
íÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
12.00 ÕÂÈËÈÍÀ ÌÎÂ×ÀÍÍß
Ïàì'ÿò³ òèõ, êîãî â ðîêè Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè áóëî ïðèìóñî-
âî âèâåçåíî ç Óêðà¿íè äî Í³ìå÷-
÷èíè. 13.15 Íàø³ ãðîø³. 14.05
Ä/ô "Êè¿â. Ïî÷àòîê â³éíè".
15.30 Ñâ³òëî. 16.10 Ïóò³âíèê
ïðî÷àíèíà. 16.20 Íà ïàì'ÿòü.
16.40, 4.15 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü".
17.25 Õî÷ó áóòè. 17.50 Ì/ñ
"Ïîïåëþøêà". 18.20, 1.20 Íî-
âèííèé áëîê. 19.00, 1.50 Íî-
âèíè. Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô "ß
òàì áóâ íå ç âëàñíî¿ âîë³". 2
ô. "Îñòàðáàéòåð". 19.55
Ñë³äñòâî. ²íôî. 20.20 Ïðî ãî-
ëîâíå. 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³". 22.40
Ìåãàëîò. 22.55 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè. 23.35 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 2.05 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³.
3.00 ×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò.
3.50 ×îëîâ³÷èé êëóá. 5.00 Ä/ô
"Êåíã³ð. Ñîðîê äí³â ñâîáîäè"
1 ô.

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 Ì/ô "Òóðáî". 11.15, 12.20
"Ì³íÿþ æ³íêó - 2". 14.10 Áîéî-
âèê "Ì³öíèé ãîð³øîê -  3:
â³äïëàòà". 17.15 Ìåëîäðàìà
"Êîõàííÿ ïðîòè äîë³". 20.15
Áîéîâèê "Ì³öíèé ãîð³øîê - 4".
22.40, 1.30 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
8". 23.40, 2.20 Õ/ô "Øåðëîê -
1 (3): Âåëèêà ãðà". 5.20 "Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé". 5.25 "Åñê³-
ìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 14.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè. 7.15,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.20,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Àííà-äåòåê-
òèâú" (12+). 15.50, 16.45 "Ðå÷-
äîê".  18.00,  19.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
5.10 "Ïîäðîáèö³" .  0.55 Ò/ñ
"Á³ëà êîðîëåâà" (18+). 3.00
Äîê.ïðîåêò "Ðèçèêîâàíå æèò-
òÿ. Øàìïóí³". 3.40 Õ/ô "Æèò-
òÿ ÿê öèðê"

ICTV
5.40 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³ .  8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 9.50 Ãðîìà-
äÿíñüêà îáîðîíà. 11.40,
13.20 Õ/ô "Ñòóêà÷" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
14.05 Õ/ô "Êàðàòåëü" (16+).
16.20 Ò/ñ "Ì³ñöå çóñòð³÷ ³
çì³íèòè íå ìîæíà" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20
Î÷íà ñòàâêà. Ïðåì'ºðà. 21.25
Õ/ô "Ñìåðòåëüíà çáðîÿ-3"
(16+). 23.40 Õ/ô "Ñìåðòåëüíà
çáðîÿ-2" (16+). 1.45 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ-2" (16+). 3.05 Ñòîï-10.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ". 11.35 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â 15". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.30
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-7". 19.15,
22.45 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!
Ä³òè". 0.00 "Õ-Ôàêòîð - 7"

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

êàò" (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 2.50 Ïîä³¿. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
3.40 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.20, 4.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.20, 15.30
Ò/ñ "Ãðîìàäÿíèí Í³õòî" (16+).
18.00 Ò/ñ "Ðàéñêå ì³ñöå" 8 ñ.
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ãðî-
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6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00,
5.30 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
Ïàñïîðòíèé  ñåðâ ³ ñ .  8 .45 ,
0 .20  Òåëåìàãàçèí .  9 .00
ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ.  15 .20
Ôîëüê-music. 16.40 Ò/ñ "Àííà
Ï³ëü". 17.30 Òâ³é ä³ì-2. 17.50
Â³êíî â Àìåðèêó. 18.20, 1.20
Íîâèííèé áëîê. 19.00, 1.50
Íîâèíè .  Êóëüò óðà .  19 .20
Ïåðøà øïàëüòà. 19.55 Âåðå-
ñåíü .  20 .20  Ïðî  ãîëîâíå .
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50
Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³". 22.35 Îá-
ëè÷÷ÿ  â ³éíè .  22 .55  Â ³÷íå .
23 .15  Ï ³äñóìêè .  2 .05  Ò /ñ
"Ðîêñîëàíà". 4.50 Ñâ³òëî

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 2.15 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "Ñïåö³àëüíèé âè-
ïóñê. Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 12.20
"Âå÷³ðí ³é  êâàðòàë" .  14.05
Áîéîâèê "Ì³öíèé ãîð³øîê - 1".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.15 Áîéîâèê
"Ì³öíèé ãîð³øîê- 2". 22.30,
1.25 "Ñâ³ò  íàâèâîð³ò  -  8" .
23.35, 2.45 Õ/ô "Øåðëîê - 1:
Åòþä ó ðîæåâèõ òîíàõ". 5.45
"Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé"

IÍÒÅÐ
5.50 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 13.35
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.15, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20, 12.25
Ò/ñ "Ñåêòà". 15.20 "Æäè ìåíÿ".
18.00, 19.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 5.10
"Ïîäðîáèö³". 21.00 Ò/ñ "Àííà-
äåòåêòèâú" (12+). 0.55 Ò/ñ "Á³ëà
êîðîëåâà" (18+). 3.00 Äîê.ïðî-
åêò "Ðèçèêîâàíå æèòòÿ. Âîäà".
3.40 Õ/ô "Ñ³ì äí³â äî âåñ³ëëÿ".

 ICTV
6.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
6.20 Äèâèòèñü óñ ³ì! .  7.10,
4.15 Ôàêòè. 7.50, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 8.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 9.15 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.05 Àíòè-
çîìá³. 11.05, 13.20 Õ/ô "Äèò-
ñàäêîâèé ïîë³öåéñüêèé" .
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.40, 16.20 Õ/ô "Ïîâåðíåí-
íÿ Ñóïåðìåíà" (16+). 16.55 Õ/
ô "×åðåïàøêè-í³íäçÿ" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.05, 21.25 Õ/ô "Ñìåðòåëü-
íà çáðîÿ" (16+). 22.35 Ñâîáî-
äà ñëîâà. 0.40 Õ/ô "Ñåëôëåñ.
Ö³íà áåçñìåðòÿ" (16+). 2.35 Ò/
ñ "Ëàñ-Âåãàñ-2" (16+). 3.15
Ñòîï-10. 4.45 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
7.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.15 Õ/ô "Ðîçóì ³ ïî÷óòòÿ".
12.20 Õ/ô "Ä³â÷àòà". 14.15
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.30,
23.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
20.00, 22.45 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-7". 0.00 "Õ-Ôàêòîð - 7".
3.00 "Íàéêðàùå íà ÒÁ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïà-
íþòîþ. 6.50, 7.15, 8.15 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 1.30 Ïîä³¿. 9.15,
3.20 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.00, 4.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.00 Ò/ñ
"Ãðîìàäÿíèí Í³õòî" (16+).
13.50 Ò/ñ "Áóäå ñâ³òëèì äåíü"
1 ñ.. 15.30 Ò/ñ "Áóäå ñâ³òëèì
äåíü". 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêå ì³ñöå"
6 ñ. (16+). 19.45, 2.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Ãðîìàäÿíèí Í³õòî" 12 ñ. (16+).
23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Õ/ô
"Ñìåðòåëüíà ãîíêà" (16+). 5.20
Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.45
Áàéäèê³âêà. 7.10 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 7.35 Ì/ñ "Åëâ³í
³ áóðóíäóêè". 8.00 ÌóëüòÌ³êñ.
9.50 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà
÷àð³âíèöü". 10.45 Ò/ñ "Áàôô³-
âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.25, 18.55 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.25, 14.30, 20.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.55, 21.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 14.55 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 15.55, 4.30

Â³òàëüêà. 16.50, 22.00, 2.50
Êðà¿íà Ó. 17.50, 23.00 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 0.00 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 0.35 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(16+). 1.35 Ó ÒÅÒà òàòî!. 2.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 5.25 Ì/ñ "Ïðè-
ãîäè êàï³òàíà Âðóíãåëÿ"

 «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, 2.20 Çîíà íî÷³. 5.35, 6.10
Ì/ñ "Òóðáî". 6.09, 7.53 Kids
Time. 6.55 Ì/ñ "²ñòîð³¿ Òîìà ³
Äæåðð³". 7.55 Ì/ô "Ôå¿: ×àð³â-
íèé ïîðÿòóíîê". 9.30 Õ/ô "Ëåä³
ÿñòðóá". 11.50 Õ/ô "Õðîí³êè
Íàðí³¿: Ï³äêîðþâà÷ çîð³". 14.00
Õ/ô "Òåìíèé ñâ³ò" (16+). 16.00
Õ/ô "Òåìíèé ñâ³ò: Ð³âíîâàãà"
(16+). 18.00 Àáçàö. 19.00 Ðåâ-
³çîð. 21.55 Ñòðàñò³ çà ðåâ³çî-
ðîì. 0.20 Õ/ô "Ïåðåìàãàþ÷è
÷àñ". 2.15 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.30 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, 8.25 Ñìàêîòà. 7.25,
23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00, 21.30 Íîâèíè.
Ñïîðò. 9.15, 20.20, 5.00 Ïðî
ãîëîâíå. 9.50 Óêðà¿íà íà ñìàê.
10.25 Õ/ô "Ö³íà ëþäèíè".
12.30 Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò.
13.15 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìà-
äÿíàìè. 14.00 Êíèãà.ua. 14.30
Âåðåñåíü. 15.30 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 15.55 Ñïîãàäè. 16.25
Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿. 16.40, 4.15
Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 17.25 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í?. 17.50 Ì/ñ "Ïîïå-
ëþøêà". 18.20, 1.20 Íîâèííèé
áëîê. 19.00, 1.50 Íîâèíè. Êóëü-
òóðà. 19.20 Ä/ô "ß òàì áóâ íå
ç âëàñíî¿ âîë³". 1 ô. "Îêóïà-
ö³ÿ". 19.55 Íàø³ ãðîø³. 21.50
Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³". 22.40 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 22.55 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè. 2.05 Íàäâå÷³ð'ÿ.
Äîë³. 3.00 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ.
3.55 Â³êíî â Àìåðèêó

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 "Ñïåö³àëüíèé âèïóñê.
Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 12.20
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 14.15 Áîé-
îâèê "Ì³öíèé ãîð³øîê- 2". 17.15
Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.15 Áîéîâèê "Ì³öíèé
ãîð³øîê - 3: â³äïëàòà". 22.40,
1.35 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 8". 23.45,
2.25 Õ/ô "Øåðëîê - 1 (2):
Ñë³ïèé áàíê³ð". 5.25 "Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé". 5.30 "Åñê³ìîñ-
êà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 14.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.15,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.20,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Àííà-äåòåê-

òèâú" (12+). 15.50, 16.45 "Ðå÷-
äîê".  18.00, 19.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
5.10 "Ïîäðîáèö³" .  0.55 Ò/ñ
"Á³ëà êîðîëåâà" (18+). 3.00
Äîê.ïðîåêò "Ðèçèêîâàíå æèò-
òÿ. Êàâà". 3.40 Õ/ô "Âñå ìîæ-
ëèâî"

ICTV
5.30 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.05 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 11.15 Õ/ô "Êàðàòåëü"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.25 Õ/ô "Êðîâ'þ ³ ïîòîì. Àíà-
áîë³êè" (16+). 16.20 Ò/ñ "Ì³ñöå
çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 21.25 Õ/ô "Ñìåðòåëüíà
çáðîÿ-2" (16+). 23.35 Õ/ô
"Ñìåðòåëüíà çáðîÿ" (16+). 1.35
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-2" (16+). 3.00
Ñòîï-10. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.30 Ôàêòè. 4.50 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.20 "Ç³ðêîâå æèòòÿ". 9.20 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â 15". 14.05 Õ/
ô "ß ùàñëèâà". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà". 20.00, 22.45
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-7". 0.00
"Õ-Ôàêòîð - 7"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àäâîêàò"
(16+). 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 1.20, 3.45 Ïîä³¿. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15
Çîðÿíèé øëÿõ. 11.20, 4.30 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 13.20, 15.30 Ò/
ñ "Ãðîìàäÿíèí Í³õòî" (16+).
18.00 Ò/ñ "Ðàéñêå ì³ñöå" 7 ñ.
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ãðîìàäÿ-
íèí Í³õòî" 14 ñ. (16+). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 2.10 Õ/
ô "Ñìåðòåëüíà ãîíêà" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.45
Áàéäèê³âêà. 7.10 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 7.35 Ì/ñ "Åëâ³í
³ áóðóíäóêè". 8.00 ÌóëüòÌ³êñ.
9.50 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà
÷àð³âíèöü". 10.45 Ò/ñ "Áàôô³-
âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.25, 18.55 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.25, 14.30, 20.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.55,
21.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 14.55
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.55
Â³òàëüêà. 16.50, 22.00 Êðà¿íà
Ó. 17.50, 23.00 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 0.00 Õ/ô "Ïàðàëåëüí³
ñâ³òè". 1.50 Ò/ñ "Ùîäåííèêè
Òåìíîãî" (16+). 4.10 Öå ëþáîâ"

  «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 - Íîâèíè
"×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 "Òîï Õ³ò 20".
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" . 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà .
20.00 - Òåëåñåð³àë. 20.45 - Òå-
ëåñåð³àë. 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
4.00, 2.40 Çîíà íî÷³.  4.10,
18.00 Àáçàö. 5.05, 6.50 Kids
Time. 5.10 Ì/ñ "Òóðáî". 6.55
Ò/ñ "Êë³í³êà" (16+). 8.10 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 9.55 Ñåðöÿ
òðüîõ. 12.45 Äåøåâî ³ ñåðäè-
òî. 19.00 Ëþáîâ íà âèæèâàí-

Â²×ÍÀ ÏÀÌ’ßÒÜ
Íåñïîä³âàíî, ðàïòîâî ³

äóæå ïåðåä÷àñíî 4 ñ³÷íÿ
2017 ðîêó çóïèíèëîñÿ
çîëîòå ñåðöå â³äîìîãî
íà Ìóêà÷³âùèí³ îñâ³òÿíè-
íà

Éîñèïà
Àíòîíîâè÷à
ÐÎÌÀÍÀ.

Â³í íàðîäèâñÿ 16 ëèï-
íÿ 1940 ðîêó â ñåë³ Òàðàñ³âêà, ùî íà Òÿ÷³â-
ùèí³ ó ñ³ì’¿ ñâÿùåíèêà ³ â÷èòåëüêè íàðîäíî¿
øêîëè.  Çàê³í÷èâ ²ðêóòñüêèé òåõí³êóì ô³çè÷-
íî¿ êóëüòóðè ³ Âîðîøèëîâãðàäñüêèé ïåäà-
ãîã³÷íèé ³íñòèòóò. Ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ðîç-
ïî÷àâ âèêëàäà÷åì òåõí³êóìó ã³ðíè÷î¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³, ³íñòðóêòîðîì ÐÊ ËÊÑÌÓ, âèêëà-
äà÷åì Êëèíîâåöüêî¿ ÇÎØ ² – ²² ñòóïåí³â,
³íñïåêòîðîì,  çàâ³äóþ÷èì â³ää³ëîì îñâ³òè
Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéâèêîíêîìó, íà÷àëüíèêîì
â³ää³ëó ñóáñèä³é Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîí-
êîìó.

Éîñèï Àíòîíîâè÷ áóâ åðóäîâàíèì ³ âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàíèì ñïåö³àë³ñòîì, îðãàí³çàòî-
ðîì îñâ³òÿíñüêî¿ ñïðàâè. Äëÿ âñ³õ, ³ç êèì
ïðàöþâàâ áóâ äîáðèì ïîðàäíèêîì, ÷óéíèì
íàñòàâíèêîì ìîëîä³, ïîì³÷íèêîì, äðóãîì ³
çàñëóæèâ àâòîðèòåò òà ïîâàãó îñâ³òÿí.  Â³í
áóâ â³ðíèì ³ íàä³éíèì ÷îëîâ³êîì, ÷óäîâèì
áàòüêîì, íàäçâè÷àéíî ïðàöüîâèòîþ ëþäè-
íîþ, äîáðèì äðóãîì.  Éîãî âèñîêèé ïðî-
ôåñ³îíàë³çì, íàéêðàù³ ëþäñüê³ ÿêîñò³ âèñî-
êî ö³íóâàëè êîëåãè ³ äðóç³. Ó öåé âàæêèé ÷àñ
óñ³ì ñåðöåì ïîä³ëÿºìî á³ëü  íåïîïðàâíî¿
âòðàòè ³ âèñëîâëþºìî ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ðî-
äèí³ ïî÷èëîãî.  Ñâ³òëà ïàì’ÿòü ïðî Éîñèïà
Àíòîíîâè÷à  çáåðåæåòüñÿ â ñåðöÿõ  óñ³õ, õòî
éîãî çíàâ, òðóäèâñÿ ï³ä éîãî íà÷àëîì.

ÃÐÓÏÀ ÒÎÂÀÐÈØ²Â

Ùèðî ñï³â÷óâàºìî Ìàðãàðèò³ Ìè-
õàéë³âí³, Â³îëåòò³ òà Ïàâëó ÎÁÐÈÂÊÎ òà
¿õ ä³òî÷êàì ç ïðèâîäó íåïîïðàâíî¿ âòðà-
òè – ñìåðò³ ìàòåð³, áàáóñ³ òà ïðàáàáóñ³

Þë³¿ Àíäð³¿âíè ØÅËÅËÜÎ.
Íåõàé óïîêî¿òüñÿ ¿¿ äóøà íà íåáåñàõ.

Ðîäèíà Äâîðíè÷åíê³â

ÄÏ «ÑÒÀÐ»
Ïîòðåáóº êâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ÷óäîâî ðî-

çóì³þòü ðåàëüíèé ñòàí ðèíêó ïðàö³ â ì.Ìóêà÷åâî òà
âì³þòü â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèòèñü äî âèêîíàííÿ ôóíêö-
³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â.

Ìè ïîòðåáóºìî:
-    Îïåðàòîð³â-êîòåëüí³;
-    Ñëþñàð³â-ñàíòåõí³ê³â;
-    Åëåêòðèê³â-ìîíòàæíèê³â;
-    Áðèãàäèðà ðåìîíòíèê³â;
-    Çàâ. ãîñïîäàðñòâîì

Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè
çà íîìåðîì òåëåôîíó 050-332-63-84

Ãëèáîêî ñóìóºìî ç ïðèâîäó ñìåðò³  êî-
ëèøíüîãî íàøîãî êîëåãè — ãîëîâíîãî  ³íæå-
íåðà  Ìóêà÷³âñüêîãî  ðåìîíòíî-ìîíòàæíîãî
êîìá³íàòó

ÊÀ×ÀÉËÀ Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à
òà âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ  ð³äíèì òà
áëèçüêèì ïîê³éíîãî. Ïðîñèìî  Âñåâèøíü-
îãî  óïîêî¿òè äóøó ïîê³éíîãî  ó ñâîºìó
Öâðñòâ³ Íåáåñíîìó.

Êîëåãè ïî òðóäîâîìó êîëåêòèâó
êîëèøíüîãî Ìóêà÷³âñüêîãî ÐÌÊ.
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(16.11.2016 - 22.01.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ìàäÿíèí Í³õòî" 15, 16 ñ. (16+).
23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ
"CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.45
Áàéäèê³âêà. 7.10 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 7.35 Ì/ñ "Åëâ³í
³ áóðóíäóêè". 8.00 ÌóëüòÌ³êñ.
10.05 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà
÷àð³âíèöü". 11.00 Ò/ñ "Áàôô³-
âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.45 Ò/ñ "Ñí³ãîâà êîðîëåâà".
16.05, 22.05 Õ/ô "Ðîìåî òà
Äæóëüºòà". 18.10 Õ/ô "Ïàðà-
ëåëüí³ ñâ³òè". 20.05 Õ/ô "Í³êî-
ëè íå çäàâàéñÿ" (16+). 0.10 Ò/
ñ "Îòæå" (18+). 0.40 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (16+). 1.40 Ó
ÒÅÒà òàòî!. 2.05 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 2.55 Êðà¿íà Ó. 4.35 Â³òàëü-
êà. 5.30 Ì/ñ "Ïðèãîäè êàï³òà-
íà Âðóíãåëÿ"

«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 - Íî-
âèíè "×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, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.40,
18.00 Àáçàö. 5.33, 6.53 Kids
Time. 5.35 Ì/ñ "Òóðáî". 6.55
Õ/ô "Ïåðåìàãàþ÷è ÷àñ" (16+).
8.50 Êè¿â âäåíü òà âíî÷³. 11.25
Ñåðöÿ òðüîõ. 14.10 Ëþáîâ íà
âèæèâàííÿ. 19.00 Õ/ô "Âòå÷à
ç Øîóøåíêà". 21.50 Õ/ô "Âè-
õîäó íåìàº". 0.05 Ò/ñ "Ãðà
Ïðåñòîë³â" (18+)

×ÅÒÂÅÐ, 19 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.30 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Åðà á³çíåñó. 6.15, 7.15,
8.15 Ñïîðò. 6.20, 8.20 Àãðî-
Åðà. 6.30 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
6.45,  7.45,  8.25 Ñìàêîòà.
7.25, 23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00, 21.30 Íîâèíè.
Ñïîðò. 9.15, 20.20 Ïðî ãîëîâ-
íå. 9.50 Óêðà¿íà íà ñìàê.
10.25 Ì³ñòåð³ÿ Ð³çäâà. 11.05
Ä/ô "Ñ³ìäåñÿòíèêè.Ñåðã³é
Ïàðàäæàíîâ". 12.00 Ä/ô "Ãàé-
äàìàöüêèì øëÿõîì". 12.30
Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò.
13.15 Ñë³äñòâî. ²íôî. 14.00
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 15.10, 2.05
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. V² åòàï.
²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà 15êì.
(æ³íêè). 17.05, 4.15 Ò/ñ "Àííà
Ï³ëü". 17.50 Ä/ô "Ôîðìóëà
æèòòÿ Îëåêñàíäðà Ïàëëàä³-
íà".  18.20, 1.20 Íîâèííèé
áëîê.  19.00,  1.50 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô "ß òàì
áóâ íå ç âëàñíî¿ âîë³". 3 ô.
"Êîíöòàáîðè". 19.55 "Ñõåìè"
ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ.
21.50 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³". 22.35
Îáëè÷÷ÿ â³éíè. 23.00 Çîëîòèé
ãóñàê. 23.15 Ï³äñóìêè. 3.50
Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíà-
ìè. 5.00 Ä/ô "Êåíã³ð. Ñîðîê
äí³â ñâîáîäè" 2 ô.

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 2.15 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "Ñïåö³àëüíèé âè-
ïóñê. Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 12.20
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 14.05 Áîé-
îâèê "Ì³öíèé ãîð³øîê - 4". 17.15
Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.15 Òðèëåð "Âåæà".
22.30, 1.25 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 8".

23.35, 2.45 Õ/ô "Øåðëîê - 2:
Ñêàíäàë ó Áåëãðàâ³¿"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 14.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè. 7.15,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.20,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Àííà-äåòåê-
òèâú" (12+). 15.50, 16.45 "Ðå÷-
äîê" .  18.00,  19.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
5.10 "Ïîäðîáèö³" .  0.55 Ò/ñ
"Á³ëà êîðîëåâà" (18+). 3.00
Äîê.ïðîåêò "Ðèçèêîâàíå æèò-
òÿ. Ìèþ÷³ çàñîáè". 3.40 Õ/ô
"Õî÷ó äèòèíó".

ICTV
5.40 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 9.55 Î÷íà ñòàâ-
êà. 10.50, 13.20 Õ/ô "Ñîíöå, ùî
ñõîäèòü" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.35 Õ/ô "Ñòó-
êà÷" (16+). 16.20 Ò/ñ "Ì³ñöå
çóñòð³÷³ çì³íèòè íå ìîæíà"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 21.25 Õ/
ô "Ñìåðòåëüíà çáðîÿ-4" (16+).
23.50 Õ/ô "Ñìåðòåëüíà çáðîÿ-
3" (16+). 1.55 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-
2" (16+). 3.15 Ñòîï-10. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.35 "Ç³ðêîâå æèòòÿ". 10.20
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.30,
23.15 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
19.55, 22.45 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò! Ä³òè". 0.15 "Õ-Ôàêòîð -
7"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àäâîêàò"
(16+). 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 2.50 Ïîä³¿. 7.15, 8.15
Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15, 3.40
Çîðÿíèé øëÿõ. 11.20, 4.30 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 13.20, 15.30 Ò/
ñ "Ãðîìàäÿíèí Í³õòî" (16+).
18.00 Ò/ñ "Ðàéñêå ì³ñöå" 9 ñ.
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ãðîìàäÿ-
íèí Í³õòî" 17, 18 ñ. (16+). 23.00
Ïîä³¿  äíÿ. 23.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.45
Áàéäèê³âêà. 7.10 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 7.35 Ì/ñ "Åëâ³í
³ áóðóíäóêè". 8.00 ÌóëüòÌ³êñ.
9.50 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà
÷àð³âíèöü". 10.45 Ò/ñ "Áàôô³-
âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.25, 18.55 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.25, 14.30, 20.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.55,
21.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
15.55, 4.30 Â³òàëüêà. 16.50,
22.00, 2.50 Êðà¿íà Ó. 17.50,
23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Ò/
ñ "Îòæå" (18+).  0.35 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (16+).  1.35 Ó
ÒÅÒà òàòî!. 2.00 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 5.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè êàï³òà-
íà Âðóíãåëÿ"

«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 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×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
3.05 Çîíà íî÷³ .  4.00, 18.00
Àáçàö. 4.53, 6.38 Kids Time.
4.55 Ì/ñ "Òóðáî".  6.40 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+).  8.35 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 11.20 Ñåðöÿ

òðüîõ. 14.05 Õòî çâåðõó. 19.00
Ëþáîâ íà âèæèâàííÿ. 23.05 Ò/
ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â" (18+). 1.15

Õ/ô "Ìàðñ àòàêóº" (16+)

Ï’ßÒÍÈÖß, 20 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.30 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 Òåðèòî-
ð³ÿ çàêîíó. 8.40 Ïàñïîðò.Ua.
8.45, 0.20 Òåëåìàãàçèí. 9.00,
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 9.15,
20.20 Ïðî ãîëîâíå. 9.50 Óêðà¿-
íà íà ñìàê. 10.20 Õ/ô "Îñ-
òàíí³é ïîäàðóíîê". 12.30 Ñóñ-
ï³ëüíèé óí³âåðñèòåò. 13.15
Ñõåìè. 14.00 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþ-
áîâ. 15.10, 3.15 Á³àòëîí. Êó-
áîê ñâ³òó. V² åòàï. ²íäèâ³äóàëü-
íà ãîíêà 20êì. (÷îëîâ³êè).
17.05 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 17.50
Ä/ô "²âàí Òåðåùåíêî. Êîëåêö-
³îíåð ñïðàâ áëàãî÷èííèõ".
18.20, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
19.00, 1.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.25 Â³éíà ³ ìèð. 21.50 Ä/ô
"²âàí Äðà÷. Êð³çü ÷àñ ³ ñëîâî".
22.55 Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè.
2.05 Ìóçè÷íå òóðíå. 5.00 Ä/ô
"Êåíã³ð. Ñîðîê äí³â ñâîáîäè"
3 ô.

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 "Ñïåö³àëüíèé âèïóñê.
Âå÷³ðí³é êâàðòàë".  12.20
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë".  14.20
Òðèëåð "Âåæà". 17.15 Ìåëîä-
ðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè äîë³".
20.15 "Íîâîð³÷íèé âå÷³ðí³é
êâàðòàë 2016". 0.00 Êîìåä³ÿ
"Äðóç³ äðóç³â". 1.40 Ìåëîäðà-
ìà "Êàðä³îãðàìà ëþáîâ³". 3.05
"Íåä³ëÿ ç êâàðòàëîì"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 14.00

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.15, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ". 11.20, 12.25
Ò/ñ "Àííà-äåòåêòèâú" (12+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 5.20 "Ïîäðîáèö³". 21.00
"×îðíå äçåðêàëî". 23.00 Õ/ô
"Ñêðèíüêà Ìàð³¿ Ìåä³÷³". 0.50
Ò/ñ "Á³ëà êîðîëåâà" (18+). 3.00
Äîê.ïðîåêò Ðèçèêîâàíå æèòòÿ.
Ìîðîçèâî. 3.40 "Æäè ìåíÿ"

ICTV
5.40 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.  8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05 Õ/ô
"Êðîâ'þ ³ ïîòîì. Àíàáîë³êè"
(16+). 12.30, 13.20 Õ/ô "Ñîí-
öå, ùî ñõîäèòü" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü. 15.20,
16.20 Ò/ñ "Ì³ñöå çóñòð³÷ ³
çì³íèòè íå ìîæíà" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Àí-
òèçîìá³. 21.25 Äèçåëü-øîó.
23.25 Õ/ô "Ñìåðòåëüíà
çáðîÿ-4" (16+). 1.50 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ-2" (16+). 3.15 Ñòîï-10

ÑÒÁ
6.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ". 8.50 Õ/ô
"Ìàøà". 10.40 Õ/ô "Îñîáèñòå
æèòòÿ ë³êàðÿ Ñåë³âàíîâî¿".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
18.30, 23.15 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 20.00, 22.45 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè". 0.10 "Õ-Ôàêòîð
- 7"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+). 7.00,
8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 2.50
Ïîä³¿. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 9.15, 5.10 Çîðÿíèé øëÿõ.
11.20, 3.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
13.20, 15.30, 21.00 Ò/ñ "Ãðî-
ìàäÿíèí Í³õòî" (16+). 18.00 Ò/
ñ "Ðàéñêå ì³ñöå" 10 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ
"CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.45
Áàéäèê³âêà. 7.10 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 7.35 Ì/ñ "Åëâ³í
³ áóðóíäóêè". 8.00 ÌóëüòÌ³êñ.
9.50 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà
÷àð³âíèöü". 10.45 Õ/ô
"Ïîòð³éí³ íåïðèºìíîñò³".
12.25, 18.55 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.25, 14.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 13.55 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.30 Â³òàëüêà.
16.50, 23.35, 2.50 Êðà¿íà Ó.
17.50 Ðîçñì³øè êîì³êà. 20.00
Ì/ô "ßê ïðèáîðêàòè äðàêîíà
2". 21.50 Õ/ô "100 ì³ëüéîí³â

ºâðî" (16+). 0.00 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 0.35 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(16+). 1.35 Ó ÒÅÒà òàòî!. 2.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 5.25 Ì/ñ "Ïðèãî-
äè êàï³òàíà Âðóíãåëÿ"

«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 Çîíà íî÷³. 4.30, 18.00 Àá-
çàö. 5.28, 6.40 Kids Time. 5.30
Ì/ñ "Òóðáî". 6.45 Ò/ñ "Êë³í³êà"
(16+). 8.35 Êè¿â âäåíü òà âíî÷³.
11.00 Ñåðöÿ òðüîõ. 13.50 Ëþ-
áîâ íà âèæèâàííÿ. 19.00 Õòî
çâåðõó. 22.50 Ò/ñ "Ãðà Ïðå-
ñòîë³â" (18+). 0.55 Õ/ô "Ðåéä"

(18+)

ÑÓÁÎÒÀ, 21 Ñ²×Íß
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". 9.55 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.20 Õî÷ó áóòè. 10.55
Õ/ô "Ïîâíå áåççàêîííÿ". 13.10
Ôîëüê-music. 14.25, 2.30
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. V² åòàï.
Ìàñ-ñòàðò 12, 5êì. (æ³íêè).
15.20 ×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò.
16.10, 3.25 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. V² åòàï. Åñòàôåòà 4õ7,
5êì. (÷îëîâ³êè). 17.45 ×îëîâ³÷èé
êëóá. 18.20 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà Îëüãè ×óáàðºâî¿
"ªäíàéìîñÿ!". 20.00 Áàêëàíè
íà Áàëêàíè. 21.00, 5.35
Íîâèíè. 21.30 Ä/ô "Ëåã³îí".
22.20 Ä/ô "Ìè - óêðà¿íö³.
Ñèìâîëè íàøî¿ âîë³". 22.40
Ìåãàëîò. 23.00 Ñâ³ò on line.
23.25 Êîíöåðò Ì³ëè Í³ò³÷. 2 ÷..
1.20 Ìóçè÷íå òóðíå. 5.00 Ïðî
ãîëîâíå.

Êàíàë «1+1»
6.25, 1.45 "Íåä³ëÿ ç êâàðòàëîì".
8.15 Õ/ô "Ãåïàðä". 9.55, 19.30
ÒÑÍ. 10.50, 23.10 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 11.50 Ìåëîäðàìà "Êàð-
ä³îãðàìà ëþáîâ³". 13.40 "Íîâî-
ð³÷íèé âå÷³ðí³é êâàðòàë 2016".
17.30 Êîìåä³ÿ "Íåäîòóðêàí³
17+18". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³-
êà". 20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
21.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 0.10
Òðèëåð "Æåðòâîïðèíîøåííÿ"

IÍÒÅÐ
6.10 "Ìóëüòô³ëüì". 6.30 Õ/ô
"Òðåíü-áðåíü". 8.30, 3.25 Õ/
ô "Ïðèíöåñà öèðêó". 11.30 Ò/
ñ "Áðàòñüê³ çâ'ÿçêè". 15.30 Õ/
ô "Âàðåíüêà". 17.30, 20.30 Ò/
ñ "Âàðåíüêà. Âèïðîáóâàííÿ
ëþáîâ³". 20.00, 1.35 "Ïîäðî-
áèö³ " .  21.40 Ò/ñ  "Øê³äëèâ³
ïîðàäè" .  2 .30  Äîê .ïðîåêò
"Ïîòîéá³÷÷ÿ. Ñíè"

ICTV
5.40 Ôàêòè. 6.00 Âåëèê³ àâàí-
òþðèñòè. 7.45 Äèâèòèñü óñ³ì!.
8.35 Êðàùå íå ïîâòîðþé! Ïðå-
ì'ºðà. 9.25 ß çíÿâ! Ïðåì'ºðà.
11.15, 13.00 Äèçåëü-øîó. 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.25 Õ/ô "Çàá-
³éíèé ôóòáîë" (16+). 15.05 Õ/
ô "Âóëè÷íèé áîºöü" (16+).
16.55 Õ/ô "Á³ëà ³ìëà" (16+).
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
20.05 Õ/ô "Ñòàð òðåê" (16+).
22.15 Õ/ô "Ñêåëåëàç" (16+).
0.15 Õ/ô "Øâèäøå êóë³" (18+).
2.05 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà"
(16+)

ÑÒÁ
5.55 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.10 "Óê-
ðà¿íà ìàº òàëàíò!-7". 17.00 Õ/
ô "Äðóæèíà çà êîíòðàêòîì".
19.00 Õ/ô "Ïîä³ëèñü ùàñòÿì
ñâî¿ì". 23.30 Õ/ô "Ìð³ÿòè íå
øê³äëèâî". 1.20 "Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 1.50

Ïîä³¿. 7.10, 5.15 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.15 Ò/ñ "Íåëþáèìèé"
(16+). 13.00 Ò/ñ "Êðèâå äçåð-
êàëî äóø³" 2 ñ. (16+). 15.20
Ò/ñ "Êðèâå äçåðêàëî äóø³"
(16+). 17.15 Ò/ñ "Ìàòè é ìà-
÷óõà" 1, 2 ñ.. 19.40 Ò/ñ "Ìàòè
é ìà÷óõà". 22.00 Õ/ô "Ïîäà-
ðóé ìåí³ òðîõè òåïëà" (16+).
23.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.30 Ò/
ñ "C. S. I. Íüþ-Éîðê" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.45 Ì/
ñ "Êîçàêè. Ôóòáîë". 7.10 Áàé-
äèê³âêà. 7.35 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áó-
ðóíäóêè" .  8 .00 Ì óëüòÌ³êñ.
9.50 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
10.45 Ì/ô "²ãîðü". 12.10 Õ/ô
"Åíí³  Êëàóñ ïðè¿æäæàº" .
13.50, 4.30 Â³òàëüêà. 16.10 Õ/
ô "100 ì³ëüéîí³â ºâðî" (16+).
18.00 Ì/ô "ßê ïðèáîðêàòè
äðàêîíà 2". 19.50 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.55 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 22.00 Õ/ô "Í³êîëè
íå çäàâàéñÿ" (16+). 0.00 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 0.35 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (16+). 1.35 Øï³ë³â³ë³.
2.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.50 Êðà¿-
íà Ó. 5.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè êàï³-
òàíà Âðóíãåëÿ"

«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
3.00 Çîíà íî÷³. 5.45, 7.00 Kids
Time. 5.50 Ì/ñ "Òóðáî". 7.02,
14.45 Ïîëîâèíêè. 9.10 Ðåâ³-
çîð. 12.05 Ñòðàñò³ çà ðåâ³çî-
ðîì. 16.20 Ì/ô "Ïàíäà Êóíã-
Ôó". 18.05 Õ/ô "Êàðàòå-ïàöàí"
(16+). 21.00 Õ/ô "Çåìëÿ ï³ñëÿ
íàøî¿ åðè" (16+). 23.00 Õ/ô
"Ïîõìóð³ íåáåñà" (16+). 0.55 Õ/

ô "Ðåéä 2" (18+).

ÍÅÄ²Ëß, 22 Ñ²×Íß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35 Íà
ñëóõó. 7.05 Òåïëî. Ua. 7.20,
23.30 Çîëîòèé ãóñàê.  8 .15
Ñìàêîòà. 8.35 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 8.45, 0.20 Òåëåìàãà-
çèí. 9.00 Ä/ô "Ëåã³îí". 9.55
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Îëüãè
×óáàðºâî¿  "ªäíàéìîñÿ!" .
11.25 Ñïîãàäè. 11.55 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó.  V²  åòàï.  Ìàñ-
ñòàðò 15êì. (÷îëîâ³êè). 12.50
Òåàòðàëüí³  ñåçîíè.  13.35
Ìèñòåöüê ³  ³ñòîð³ ¿ .  13.50
Ôîëüê-music. 15.00 Òâ³é ä³ì-
2. 15.40 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
V²  åòàï.  Åñòàôåòà 4õ6êì.
(æ³íêè) .  17.20 Ò/ñ  "Åïîõà
÷åñò³". 20.00 Ä/ô "Ñ³ìäåñÿò-
íèêè. Þð³é ²ëëºíêî". 20.30
Ïåðøà øïàëüòà. 21.00, 5.35
Íîâèíè. 21.30 Ñïîðò. Òèæ-
äåíü. 22.00 Óòåîäèí ç Ìàéê-
ëîì Ùóðîì. 22.35 Ç³ðêè íà
Ïåðøîìó. 23.00 Ñâ³ò on line.
23.20 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 1.20
Ìóçè÷íå òóðíå. 2.30 ×îëîâ³-
÷èé êëóá. Ñïîðò. 3.15 Òåëåâè-
ñòàâà "Æèòåéñüêå ìîðå" .
4.45 Ä/ô "Ñåðã³é Êîðîëüîâ.
Ïî÷àòîê"

 Êàíàë «1+1»
6.25 Õ/ô "Ãåïàðä". 8.05 "Íå-

ä³ëÿ ç êâàðòàëîì". 9.00 Ëîòå-
ðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.05 ÒÑÍ.
11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 8".
15.50 Êîìåä³ÿ "Äðóç³ äðóç³â".
17.40 Êîìåä³ÿ "Äæåíòëüìåíè
óäà÷³". 19.30, 5.15 "ÒÑÍ-òèæ-
äåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 7".
23.15 Õ/ô "Âëàäà âîãíþ". 1.10
"Àðãóìåíò êiíî". 1.50 Òðèëåð
"Æåðòâîïðèíîøåííÿ"

IÍÒÅÐ
5.45 "Ïîäðîáèö³". 6.15 Õ/ô
"Íåçíàéêî ç íàøîãî äâîðó".
9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Íàâêîëîñâ³òíÿ
ïîäîðîæ". 11.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Øîï³íã". 12.10 Ò/ñ
"Øê³äëèâ³ ïîðàäè". 16.10 Ò/ñ
"Âàðåíüêà. Íàïåðåê³ð äîë³".
20.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
21.30 Ò/ñ "Áðàòñüê³ çâ'ÿçêè".
1.25 Õ/ô "Ñêðèíüêà Ìàð³¿
Ìåä³÷³"

 ICTV
5.00 Ôàêòè. 5.25 Âåëèê³ àâàí-
òþðèñòè. 7.55 Âåëèê³ àâàíòþ-
ðèñòè. Ïðåì'ºðà. 8.50 Íå äàé
ñåáå îáäóðèòè. Ïðåì'ºðà. 10.40
Ñòîï-5. Ïðåì'ºðà. 12.30, 13.00
Õ/ô "Âóëè÷íèé áîºöü" (16+).
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.25 Õ/ô
"Ñêåëåëàç" (16+). 16.20 Õ/ô
"Ñòàð òðåê" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.10 Õ/ô "Ñòàð òðåê.
Â³äïëàòà" (16+). 21.40 Õ/ô
"Êóëÿ â ëîá" (16+). 23.10 Õ/ô
"Àäðåíàë³í. Âèñîêà íàïðóãà"
(18+). 0.50 Õ/ô "Øâèäøå êóë³"
(18+). 2.30 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòè-
íà" (16+)

ÑÒÁ
5.55 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 7.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.20 "Êàðàî-
êå íà Ìàéäàí³". 11.15 "Óêðà¿-
íà ìàº òàëàíò! Ä³òè". 14.20 Õ/
ô "Ïîä³ëèñü ùàñòÿì ñâî¿ì".
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
20.40 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ïîä³¿. 7.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
9.15 Ò/ñ "Êðèâå äçåðêàëî äóø³"
(16+). 13.10 Ò/ñ "Ìàòè é
ìà÷óõà". 17.00 Ò/ñ "Æ³íêè â
ëþáîâ³" 2 ñ. (12+). 19.00, 5.50
Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 20.00 Ò/ñ "Æ³íêè â
ëþáîâ³" (12+). 21.40 Ò/ñ
"Íåëþáèìèé" (16+). 1.10 Ò/ñ
"Ðàéñêå ì³ñöå" 10 ñ. (16+). 5.00
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.45 Ì/
ñ "Êîçàêè. Ôóòáîë". 7.10 Áàé-
äèê³âêà. 7.35 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áó-
ðóíäóêè". 8.00 ÌóëüòÌ³êñ. 9.50
Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
10.45 Õ/ô "Åíí³ Êëàóñ ïðè-
¿æäæàº". 12.25 Õ/ô "Á³ëîñí³æ-
êà". 13.35 Õ/ô "Ðóñàëîíüêà".
14.45, 4.30 Â³òàëüêà. 16.40,
18.50, 22.00, 2.50 Êðà¿íà Ó.
17.45, 19.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 20.55 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 0.00 Ò/ñ "Îòæå" (18+). 0.35
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (16+). 1.35
Øï³ë³â³ë³. 2.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
5.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè êàï³òàíà
Âðóíãåëÿ"

 «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
3.25, 1.10 Çîíà íî÷³. 6.28, 8.18
Kids Time. 6.30 Ì/ô "Ïàíäà
Êóíã-Ôó". 8.20 Õ/ô "Ïîãîíÿ"
(16+). 10.20 Ò/ñ "ßêîñü â
êàçö³". 13.55 Õ/ô "Êàðàòå-ïà-
öàí" (16+). 16.45 Õ/ô "Çåìëÿ
ï³ñëÿ íàøî¿ åðè" (16+). 18.45
Õ/ô "Åë³ç³óì" (16+). 21.00 Õ/ô
"Ðàéîí ¹9" (16+). 23.10 Õ/ô
"Ìàðñ àòàêóº" (16+)
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ОВЕН (21.03�20.04).
З позахмарних висот
прийдеться спустити�
ся на землю, більше у

вас шансів на успіх у реаль�
ності, а не в уяві. Будьте праг�
матичні. У сімейному спорі не
варто займати активну пози�
цію, краще взагалі постара�
тися від нього піти.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Для вас зараз
найголовніше питан�
ня – питання кар'єри.

Однак вам потрібно присвя�
тити більше часу родині. А
наодинці з собою вам необх�
ідно визначити, чого ви праг�
нете від життя.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ваші рішу�
чість і активність доз�
волять здійснитися
більшій частині ваших

планів і задумів. У вас виста�
чить запалу та енергії
підтримувати і координувати
дії колег. Постарайтеся не
планувати нічого  серйозно�
го на вихідні.

РАК (22.06�23.07).
Непогані складові
ділових відносини
можуть зненацька

перейти в іншу площину. Не
виключено, що якийсь про�
ект вам доведеться почина�
ти з початку.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Вам буде потрібно
зробити чимало:
замість робочих про�

блем з'являться домашні, ви
будете нарозхват. Але все�ж
постарайтеся дотримувати�
ся філософських поглядів на
все, що відбувається.

ДІВА (24.08�23.09).
Допомагаючи іншим
людям, ви зрозуміє�
те, як краще впорати�
ся зі своїми пробле�

мами. При спілкуванні з ро�
дичами можуть виникнути
несподівані ситуації, які спри�
чинять зовсім нешаблонні дії
з вашої сторони.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Ви можете
стати помітною фігу�
рою в суспільстві. Ваші

розум, почуття гумору та
досвід будуть корисні вашо�
му оточенню. Тільки не вар�
то занадто задирати ніс і виг�
лядати зарозуміло.

 СКОРПІОН (24.10�
22.11). Усі справи
краще відкласти.
Майте на увазі, що

дуже багато з того, що ви по�
бажаєте, може збутися, так
що варто бути обережніше у
своїх бажаннях. Вчитеся спо�
лучати старе і нове, відкида�
ючи усе зайве.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Довіряйте
своєї інтуїції. Імовірні
нетривалі, але важ�
ливі заходам. Імовір�

не знайомство з людьми,
яким будуть цікаві ваші про�
блеми. У вихідні буде важли�
вим зберігати холоднок�
ровність і витримку та
не піддаватися на провокації
з боку.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Найважливі�
шим завданням буде
знаходження впли�
вових зв'язків і одер�

жання достовірної інфор�
мації. Добре  б зайнятися за�
вершенням незакінчених
справ, особливо дрібних.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Вловіть напря�
мок вітру змін, щоб
максимально скорис�
татися сприятливими

можливостями. Зберігайте
чесність в відносинах, і тоді
ніякі слухи не зможуть зашко�
дити вам.

РИБИ (20.02�20.03).
Пора підведення
підсумків. Не шкодуй�
те про втрачені мож�

ливості, цілком імовірно, що
ви просто невірно оцінюєте
ситуацію.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
16.01.2017 – 22.01.2017

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 6
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 3
     äiâ÷àòîê – 3
     îäðóæèëîñÿ –

1 ïàðà;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð.
ïîìåðëî – 20 îñ³á.

Î.ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèê
Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

З 1 січня по 1 лютого 2017 року здійснюється по+
дання документів для участі у конкурсі на здобуття
Мукачівської міської премії ім. О. Духновича, загаль+
ний призовий фонд якої складає 240 тисяч гривень.
Премія присуджується щорічно з 2017 року у шести
номінаціях, але не більше однієї з кожного напряму:

� “Художня література”
� “Педагогічна діяльність”
� “Літературознавство та публіцистика, громадська

діяльність”
� “Музично�виконавське мистецтво”
� “Образотворче та декоративно�прикладне мистецт�

во”
� “Театральне мистецтво”
На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори,

опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх п’я�
ти років. При висуванні твору вказується його творець (ав�
тор, виконавець), колектив творців (для авторів твору � не
більше трьох осіб, для виконавців твору � не більше п’яти
осіб). До колективу авторів, виконавців не допускається
включення осіб, які не є творцями цього твору. Детальніше
з Положенням про Мукачівську міську премію імені Олек�
сандра Духновича можна ознайомитися на офіційному
сайті Мукачівської міської ради за посиланням:

https://mukachevo�rada.gov.ua
Висувати кандидатів на здобуття Премії мають право:

Óâàãà! Óìîâè ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ òà ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ùî íàäàþòüñÿ
ïðåòåíäåíòàìè íà çäîáóòòÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. Î. Äóõíîâè÷à

� творчі спілки, громадські організації та об’єднання;
� трудові колективи;
� навчальні заклади;
� видавництва, редакції газет та журналів.
На здобуття Премії подаються:
+ лист+подання за підписом керівника організації, уста�

нови, що представляє твір або роботу на здобуття премії,
до якого додаються:

а) розгорнута аналітична оцінка твору (роботи), якою мо�
тивується його представлення на премію;

б) розгорнута творча характеристика автора;
в) анкета�заявка претендента (прізвище,  ім’я,  по бать�

кові автора, повна домашня адреса, номер телефону, e�mail);
г) фотокартка розміром 10 х15;
д) ксерокопії рецензій і відгуків;
е) копія паспорта (прописка).
Всі документи подаються у двох примірниках.

(Примірні зразки листа�подання та анкети�заявки можна
отримати у відділі культури виконавчого комітету Мукачі�
вської міської ради).

+ твори чи роботи (книги, аудіо� та відеозаписи, фото�
альбоми, каталоги) подаються у чотирьох примірниках.

Матеріали з відображенням основних досягнень претен�
дентів, конкурсні роботи у завершеному вигляді подаються
до відділу культури виконавчого комітету Мукачівської
міської ради терміном з 1 січня до 1 лютого 2017 року за
адресою: пл. Духновича, 2, каб. № 54.
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Повідомлення про оп�

рилюднення проекту ре�
гуляторного акта вико�
навчого комітету Мукачі�
вської міської ради “Про
затвердження Положен�
ня про плату за навчання
в початкових спеціалізо�
ваних мистецьких на�
вчальних закладах міста
Мукачева у новій ре�
дакції”

Звертаємо увагу на те,
що проект регуляторного
акта з усіма додатками,
відповідним аналізом ре�
гуляторного впливу роз�
міщено в мережі Інтернет
за посиланням http://
m u k a c h e v o + r a d a .
gov.ua (офіційний сайт
Мукачівської міської
ради; Розділ регулятор�
на діяльність. Проекти
регуляторних актів та
АРВ).

Зауваження та пропо�
зиції щодо проекту регу�
ляторного акта, аналізу
регуляторного впливу
просимо надсилати на
адресу розробника �
відділу культури вико�
навчого комітету Мукачі�
вської міської ради про�
тягом місяця з дня його
опублікування у письмо�
вому вигляді або елект�
ронною поштою.

Адреса розробника:
89600, м. Мукачево, пл.

Духновича, 2, відділ куль�
тури виконавчого коміте�
ту Мукачівської міської
ради, каб. №54, тел. 2�20�
03, 2�31�78; e�mail:
cultura@keeper.ua

Відділ культури
виконавчого комітету

Мукачівської міської
ради
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Àëåâòèíà òî÷íî íå

çíàëà, îò êîãî ðîäè-
ëà – îò Íèêîëàÿ èëè
îò Äèìû, ïîýòîìó
äàëà ñûíó îò÷åñòâî
Íèêîäèìîâè÷.

– Ìóæ÷èíà,  ïîìîãè-
òå ìíå âåùè ïåðå-
âåçòè!

–Êóäà?
– Ê âàì!

Â ïñèõáîëüíèöå
êðèê èç ïàëàòû:

– ß ïîñëàííèê Áîãà!
Êðèê èç äðóãîé:

– ß íèêîãî íèêóäà íå
ïîñûëàë!

☺ ☺ ☺

ÄÎÁÐÀ  ² ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Â ö³ ïðåêðàñí³  ð³çäâÿí³ ñâÿòà ñâÿòêóº ñâ³é  ñëàâíèé, ùåäðèé þâ³ëåé øàíîâàíà

â ì³ñò³ æ³íêà, êîõàíà äðóæèíà, òóðáîòëèâà ìàìà, íàéëþáèì³øà áàáóñÿ, âåòåðàí
ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³,êîëèøíÿ ó÷èòåëüêà  óêðà¿íñüêî¿  ìîâè  òà  ë³òåðàòóðè   Ìóêà-

÷³âñüêî¿  ÇÎØ  ¹ 20 ³ì. Î. Äóõíîâè÷à

Ïàâë³íà Äìèòð³âíà ÐÎÑÓË.
Âåëüìèøàíîâíà   Ïàâë³íî Äìèòð³âíî,íåõàé Âàì çàâæäè âñì³õàºòüñÿ äîëÿ,

äàðóº çäîðîâ’ÿ,  äîáðî, ðàä³ñòü, äîâãîë³òòÿ! Ùîá ó Âàø³é ðîäèí³ çàâæäè ïàíó-
âàëè äóøåâíå òåïëî, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà çàòèøîê!
Ìè ãîðäèìîñÿ Âàìè !  Ïðàöþþ÷è â íàø³é øêîë³ Âè áóëè âîãíèùåì, ùî çàïà-

ëþâàëî â ó÷í³â ³ñêðó ìóäðîñò³ òà ñïðàâåäëèâîñò³. Âàì âèñòà÷àëî ñèë íà âñå: íà
íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ,ïåðåâ³ðêó çîøèò³â, ïåðåêàç³â, ³ òâîð³â. Âè ïðèùåïëþâàëè ó÷-

íÿì ëþáîâ äî êíèãè, íàâ÷àëè ðîçóì³òè â³ðø³, ïèñàòè çì³ñòîâí³ òâîðè, ïðàâèëüíî
ðîçìîâëÿòè ìîâîþ Êîáçàðÿ.

Òîæ äîçâîëüòå ïîäÿêóâàòè Âàì,íèçüêî ñõèëèâøè ãîëîâè ïåðåä Âàøèì æèòòºâèì øëÿõîì. Ñïàñèá³
Âàì çà òå, ùî êîæíó êðàïëèíêó ô³çè÷íî¿ ñèëè ³ ÿñêðàâå ïðîì³ííÿ ðîçóìó é ïåäàãîã³÷íîãî òàëàíòó Âè
â³ääàâàëè ó÷íÿì. Âàøà ïðàöÿ âèñîêî îö³íþâàëàñü ó÷íÿìè, áàòüêàìè, äèðåêö³ºþ øêîëè, óïðàâë³ííÿì
îñâ³òè. Êîëåãè  ³ çàðàç çãàäóþòü Âàø³  ãóìîðèñòè÷í³ âèñëîâè.

Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç Íîâèì ðîêîì ³ Ð³çäâîì Õðèñòîâèì! Íåõàé ö³ ñâÿòà – â³ñíèêè îíîâëåííÿ
ìð³é ³ ñïîä³âàíü – ïðèíåñóòü Âàø³é ðîäèí³ äîáðî, ìèð ³ äîñòàòîê. Â³ä÷óéòå òåïëî êîëåã òà áëèçüêèõ.
Áàæàºìî Âàì, äîðîãà þâ³ëÿðêî, ùîá í³êîëè íå çãàñàëî ñâ³òëî Âàøî¿ äóø³, òåïëî Âàøîãî ñåðöÿ! Õàé
êîæåí Âàø äåíü ïîâíèòüñÿ íîâîþ ðàä³ñòþ òà ïåðåìîãîþ.

Íåõàé Ãîñïîäü áëàãîñëîâëÿº Âàøó þâ³ëåéíó äàòó íà äîáðî, íà ðàä³ñòü ³ ìíîã³¿, ùàñëèâ³¿ ë³òà !
Ç âåëèêîþ øàíîþ òà ïîâàãîþ äèðåêö³ÿ, ïðîôêîì, ðàäà âåòåðàí³â  ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³

³ âåñü ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÇÎØ ¹ 20 ³ì. Î. Äóõíîâè÷à.
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