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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.

покоївка�адміністратор у міні�готель
— Ми шукаємо позитивну, відповідальну, охайну, енерг�

ійну людину, яка легко знаходить спільну мову і любить
спілкуватись з різними людьми.

Досвід роботи: бажано.
Вимоги: акуратність, охайність, чесність, відпові�

дальність, комунікабельність, вміння швидко вчитись, умін�
ня швидко злагоджено реагувати на будь�якого роду ситу�
ації, активна життєва позиція, висока працездатність

Графік роботи: кожна третя доба (доба через дві).
Оплата: 180,00 грн/доба
Володіння мовами: бажано.

Т.: +380�677�71�75�42; +380�956�31�74�35

ПОТРІБНА  НА  РОБОТУ

Що може  бути значимішим, ціннішим для людини, аніж те, завдяки чому
вона живе, творить. Древня  славна, унікальна земля Клячанова зростила у
селянській родині Басарабів вірного сина батька�матері Петра Михайлови�
ча, який присвятив себе унікальній справі – створенню і випуску  швейних
виробів, які відомі не тільки в Україні, але й користуються заслуженим авто�
ритетом у   більшості споживачів країн Європи. Багато хто називає професію
генерального директора ТОВ «Едельвейс�Ле�Го» і ТОВ «Карпати�Інтерконти�
ненталь», заслуженого працівника легкої промисловості України, Почесно�
го громадянина Мукачева, кавалера ордена «За заслуги» ІІІ  ступеня, знаків
«Лідер галузі», «Хрест Пошани України», відзнак Міжнародного економічно�
го рейтингу «Ліга кращих», золотого нагрудного знака  промисловості Ук�
раїни та «Зірки економіки України», лауреата рейтингу «100 кращих
підприємців України» в номінації «Легка промисловість», «Кращого робото�
давця області», номінанта Почесної грамоти Кабінету Міністрів України, ака�
деміка, професора Української технологічної академії, не однократного де�

путата обласної ради, члена виконкому Мукачівської міської ради,  унікальною і найпрестижнішою. Бо
вона нікого, хто спілкується з П.М.Басарабом, не залишає байдужим, дає розкіш спілкування, збагачує
знаннями, думками, почуттями   про наше місто, його працьовитих жителів і, особливо, колектив ко�
лишньої фабрики художніх виробів, який наступного року відзначатиме 55�річчя, а Петро Михайлович
у нинішньому році святкує 26�й рік директорування  і за два дні відзначатиме своє 70�річчя.

Закінчення на 4
й сторінці

ЗУМІВ  В  ПУТІ  СЕБЕ  ЗНАЙТИ
До  70�річчя  від  дня народження  Петра  Михайловича БАСАРАБА

Íàéäîðîæ÷à, íàéìèë³øà, íàéäîá-
ð³øà, íàéêðàñèâ³øà íàøà ìàòóñþ,
êîõàíà ³ íàéáëèæ÷à äðóæèíî – Íà-
òàë³º Âàñèë³âíî! Òâî¿ ëþá³ âíóêè,
ä³òè ³ êîõàíèé ÷îëîâ³ê ãàðÿ÷å â³òàº-
ìî Òåáå ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîä-
æåííÿ! Íåõàé öå ñâ³òëå ñâÿòî, ÿêå
ñèìâîë³çóº ùå îäèí ïðîéäåíèé åòàï
æèòòºâîãî øëÿõó, äîäàñòü Òîá³ íî-
âèõ ñèë é íàòõíåííÿ äëÿ çä³éñíåí-
íÿ ìàéáóòí³õ ñïîä³âàíü ³ çâåðøåíü.

Â öåé ïðåêðàñíèé äåíü – Äåíü
Òâîãî íàðîäæåííÿ ïðèéìè â³ä ñâî¿õ
íàéäîðîæ÷èõ ùèð³ ³ ñåðäå÷í³ ïîáà-
æàííÿ: ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³,
ìèðó ³ áåçìåæíîãî ëþäñüêîãî ùà-

Ç ÞÂ²ËÅÉÍÈÌ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß, ÍÀØÀ ÍÅÍÅ!
Öèìè äíÿìè â³äçíà÷èëà ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ

íàïðî÷óä ÷àð³âíà äðóæèíà, ëþáëÿ÷à ìàìà é áàáóñÿ

Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà ÑÀÂ×ÈÍÑÜÊÀ
ñòÿ, òåðï³ííÿ, çëàãîäè é äîáðî-
áóòó Òîá³ é óñ³é íàø³é ðîäèí³,
òâîð÷î¿ íàñíàãè, äóøåâíî¿ êðà-
ñè, ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ, ïîëüîòó
ìð³é òà ïåðåìîã íà æèòòºâèõ ñòå-
æèíàõ. Íåõàé ïîâñþäíî Òåáå
ñóïðîâîäæóº óäà÷à â äîñÿã-
íåíí³ ìåòè. Òîá³ ñâÿòêîâîãî íà-
ñòðîþ, ìîðå êâ³ò³â, ïîñì³øîê ³ ëþ-
áîâ³! Õàé ùàñòèòü Òîá³, ð³äíåíüêà
íàøà Íåíå, â³ðíà äðóæèíî â óñüî-
ìó – ó âåëèêîìó é ó ìàëîìó! Ìè
çàâæäè õî÷åìî áà÷èòè Òåáå ùàñ-
ëèâîþ é çäîðîâîþ é ïðèêëàäåìî
ìàêñèìóì ìîæëèâîãî, ùîá Òè,
ìèëà íàøà áàáóñþ, íàéäîðîæ÷à

ìàòóñþ, êîõàíà äðóæèíî, çàâæäè
áóëà â îá³éìàõ ëàñêàâî¿ äîë³, äîáðà
³ òåïëà!!!

Ç âåëèêîþ øàíîþ, ëþáîâ’þ ³
ïîâàãîþ, ÷îëîâ³ê Þð³é, äîíüêà
Íàòàë³ÿ, ñèí Îëåêñàíäð ³ îíóêè

Àðòóð÷èê ³ Ìàðê³ÿí,
÷èñëåíí³ äðóç³.

У ЛИПНІ 2017 р. Міністерство охорони здоров’я  пе�
редбачає почати укладання  договорів  між  пацієнта�
ми  і сімейними лікарями.

ВЕРХОВНА Рада  прийняла  закон “Про амністію”,
у якому передбачено звільнення від кримінального по�
карання безпосередніх учасників АТО за вчинені зло�
чини, які не є особливо тяжкими.

НАЦБАНК України розглядає питання про впровад�
ження в обіг нової купюри номіналом  1000 грн.

ІНДОНЕЗІЄЦЬ Сапарман Содімеджо, який нео�
фіційно є найстарішим жителем планети  відзначив
146 день народження. Причому, з впевненим самопо�
чуттям.

НА ЩОРІЧНОМУ Конгресі  Асоціації пасажирсько�
го транспорту у США компанія "Паротеррі" предста�
вила 77�місний  електробус, який може на одній за�
рядці подолати рекордний пробіг  – 970 км.

НА УТРИТМАННЯ Адміністрації Президента  Украї�
ни в цьогорічному бюджеті  передбачено 2 млрд 30
млн. гривень – на 660 млн. більше від минулорічного.

Òðèâàº ïåðåäïëàòà íà ãàçåòó
 “Ìóêà÷åâî” íà 2017 ð³ê.

Шановні наші читачі, ми  раді завжди бути з вами,
сподіваємося  і на  подальшу  взаємність, а також  на
вашу дійову підтримку і допомогу. Вона полягає пере�
дусім – у ПЕРЕДПЛАТІ. Ваша передплата – це реальна
допомога  редакції, запорука стабільного випуску нашої
газети. Оформити передплату "Мукачева" можна з
будь�якого наступного місяця у будь�якому поштовому
відділенні, або безпосередньо у редакції .

 Ì³ñÿ÷íà âàðò³ñòü ïåðåäïëàòè  – 12 ãðí.
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ  ²ÍÄÅÊÑ  61826

З глибокою повагою  редактор газети

В.ДВОРНИЧЕНКО
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

12 січня у Мукачівській
РДА відбулося засідання
розширеного складу
комісії з ТЕБ на НС, опе$
ративний штаб якого не
припиняє своєї роботи у
зв’язку з погодними умо$
вами.

Керівник району Сергій
Гайдай, який очолює ком$
ісію з ТЕБ на НС, заслухав
звіти керівників служб та
відомств району, які пра$
цюють над очисткою доріг
та допомагають мешкан$
цям району у важких си$
туаціях.

Так, головний лікар рай$
онного Центру надання
медико$санітарної допо$
моги Вікторія Лані про$
інформувала присутніх
про роботу пунктів об$
ігріву, які функціонують на
базі трьох дільничних ліка$
рень (цілободові) та амбу$
латорій району. У пунктах
обігріву всі, хто постраж$
дав від переохолоджен$
ня, можуть зігрітися гаря$
чим чаєм з печивом та от$
римати медичну допомо$
гу у разі необхідності. До
дільничної лікарні смт. Чи$
надієва звернулося двоє
людей, які потребували
допомоги медиків у зв’яз$
ку з переохолодженням.
Одна людина – знаходить$
ся на стаціонарному ліку$
ванні, ще одній – допомо$
гу надано, але у перебу$
ванні на стаціонарі потре$
би не було, пацієнта лікарі

Ó Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ ñêîîðäèíóâàëè ïåðøî÷åðãîâ³
ä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîãîäíèìè óìîâàìè

вже відпустили додому.
Вікторія Юріївна заз$

начила, що медикамен$
тами пункти обігріву за$
безпечені  у  достатній
кількості, у дільничних
лікарнях передбачено
по п’ять ліжок для хво$
рих, що потребують ста$
ціонарного лікування
внаслідок переохолод$
ження.

Також під час засідання
комісії було визначено
проблемні напрямки та
закріплено відповідні
служби, які очищатимуть
дороги.

Важка техніка Мукачі$
вського міжрайонного уп$
равління водного госпо$
дарства (МУВГ) працює по
декількох напрямках:

Пузняковецької сільра$
ди (гірські села): Пуз$
няківці, Крите, Тростяни$
ця, Герцівці, Бобови$

щенської сільради та Ко$
пиновецької сільради (Ко$
пинівці, Ростовятиця,
Щасливе).

Зусилля філії ДП «Мука$
чівський райавтодор»
спрямовані на очистку
населених пунктів сіль$
рад: Ракошинської, Зняц$
івської, Зубівської, Стані$
вської.

Техніка вже спрямована
та працює по напрямку
сіл Лавки та Синяк включ$
но до санаторію. Особли$
ву увагу дорожників голо$
ва адміністрації звернув
на розчистку обочин мос$
тового переходу по дорозі
до відомої здравниці.

Посилену техніку
військових – Мукачівсько$
го прикордонного загону
– спрямують на допомогу
населеним пунктам Бис$
трицької та Брестівської
сільрад, ще один напря$

мок, закріплений за
військовими – гірські села
Бабичівської сільради
(Бабичі, Ділок).

Керівник Мукачівського
РЕМ Юрій Застулка заз$
начив, що на даний мо$
мент всі населені пункти
району заживлені, пере$
боїв з енергопостачанням
немає. Але ситуація може
погіршитися у випадку на$
липання мокрого снігу на
гілки дерев, які при
падінні спричиняють об$
риви ЛЕП. До ліквідації
аварійних ситуацій ре$
монтні бригади РЕМ го$
тові, доповів Юрій Застул$
ка.

«Ситуація по очистці
доріг та інших невідклад$
них дій у зв’язку з погод$
ними умовами скоордино$
вана, всі служби працю$
ють у посиленому режимі,
– констатує Сергій Гай$
дай, – оперативний штаб
з надзвичайних ситуацій
не припиняє своєї роботи
та коригуватиме роботу
служб у разі необхід$
ності».

Також голова Мукачівсь$
кої РДА подякував усім
службам та відомствам,
Мукачівському прикор$
донному загону за роботу
та зазначив, що напрям$
ки по очистці доріг коор$
динують його заступники:
перший заступник голови
адміністрації Андрій Дан$
канич та заступник –
Олександр Богів.

Спортивна скарбничка
Мукачівщини продовжує
поповнюватися новими
досягненнями, в тому
числі й міжнародного
рівня.

Черговий внесок до
спортивного престижу
району вніс 16$річний ка$
ратист з Чинадієва. Юрій
Русин став володарем
бронзової нагороди 5$ї
відкритої першості світу з
кіокушин$кан карате.

Юного спортсмена при$
вітав очільник Мукачівщи$
ни Сергій Гайдай, а для
щоденних тренувань
спортсмен отримав по$
трібний інвентар – штан$
гу.

Спортсмена супродов$
жував його тренер Сергій
Матьковські, який роз$
повів про відкриту
першість світу з кіокушин$
кан карате, що відбулася
у болгарській Варні.

Ñïîðòñìåí ç Ìóêà÷³âùèíè Þð³é Ðóñèí – áðîíçîâèé ïðèçåð
â³äêðèòî¿ ïåðøîñò³ ñâ³òó ç ê³îêóøèí-êàí êàðàòå

Як розповів Сергій Мать$
ковські, Мукачівський
клуб кіокушин$кан карате$
до «Яструб» для участі у
міжнародних змаганнях
делегував до збірної Ук$
раїни п’ять спортсменів,
кожен з яких показав хо$
роший результат та про$
демонстрував справжню
волю до перемоги.

Юрій Русин, який вибо$
ров бронзову нагороду
світової першості, прой$
шов нелегкі випробування
на всіх етапах змагань.
Так, у першому колі бо$
ротьби Юрій переміг
спортсмена з Турції, у на$
ступному колі отримав
важливу перемогу над ка$
ратистом з Японії, який

була лідером змагань, але
у фіналі поступився
спортсмену з Росії.

Всього у світовій пер$
шості участь взяли 666
спортсменів з 33 країн
світу.

Керівник Мукачівської
РДА Сергій Гайдай відзна$
чив високий рівень робо$
ти тренерського штабу,
подякував наставнику
Юрія Сергію Матьковські
(1дан) та зазначив:

«Впевнений, що брон$
зова нагорода міжнарод$
ного турніру стане для
Юрія передумовою по$
дальшого розвитку та до$
сягнення нових перемог.
Юрій внесе ще не одну
престижну нагороду до
спортивного реноме Му$
качівщини».

Також Сергій Гайдай за$
певнив спортсмена у своїй
всебічній підтримці.

Öèìè äíÿìè ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ ñâÿòêóþòü
Â³òà ²âàí³âíà Ë²ÍÒÓÐ,

ñåêðåòàð Ãîðîíä³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè,
Îêñàíà Âàñèë³âíà ÐÓÑÈÍ,

íà÷àëüíèê àðõ³âíîãî â³ää³ëó
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿  òà

Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà ÁÓËÅÖÀ,
Íà÷àëüíèê ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Øàíîâí³  ³ìåíèííèö³!
Ïðèéì³òü ìî¿ ùèð³ â³òàííÿ ç Äíåì íàðîäæåííÿ. Áàæàþ

âàì çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, óñï³õó òà íàòõíåííÿ ó ñïðàâàõ. Íåõàé
ð³äí³ çàâæäè îòî÷óþòü âàñ ëþáîâ'þ òà ðîçóì³ííÿì, à êî-
ëåãè – ïîâàãîþ. Ìèðó òà çëàãîäè âàì ³ âàø³é ðîäèí³, íà-
ñíàãè òà íàòõíåííÿ, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ ó ì³öíîìó ðîäèí-
íîìó êîë³ òà ñåðåä â³ðíèõ äðóç³â.

Ç ïîâàãîþ Ñ. ÃÀÉÄÀÉ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Зима – з сильними морозами та снігопадами, якої
вже кілька років не було на Мукачівщині – стала випро$
буванням не тільки для служб, які забезпечують жит$
тєдіяльність району.

Свій вагомий внесок у надання допомоги мешкан$
цям району здійснюють соціальні заклади Мукачівщи$
ни, які опікуються найбільш вразливими верствами на$
селення.

Соціальні заклади району відвідав очільник Мукачів$
щини Сергій Гайдай, який особисто потурбувався про
те, щоб в установах поповнився банк теплого одягу.

Відтак, допомогу отримав Мукачівський районний
територіальний центр соціального обслуговування,
який функціонує у Кольчині (керівник установи Василь
Голод).

Зазначимо, що окрім постійної турботи над своїми
пацієнтами – а це одинокі пенсіонери та інваліди, які
потребують медичного догляду, – у зимовий період на
базі закладу функціонує цілодобовий пункт обігріву.

Тому всі, хто постраждав від переохолодження або
потрапив у складні життєві обставини, можуть зігріти$
ся гарячим чаєм з печивом чи отримати невідкладну
медичну допомогу у разі необхідності за адресою цен$
тру: смт. Кольчино, вул.. Шелестівська, 2

Теплі речі є дуже потрібними саме у цей час, адже
знадобляться як для підопічних Терцентру, так і для
тих громадян, які можуть їх потребувати, звернувшись
до пункту обігріву.

Ще один заклад, який опікується одинокими меш$
канцями району, що потребують стаціонарного ліку$
вання, є притулок Червоного Хреста, що знаходиться
на базі Ракошинської дільничної лікарні.

В цьому закладі також отримали ковдри та теплі речі.
Принагідно керівник району Сергій Гайдай поспілку$
вався з працівниками обох соціальних установ, з’ясу$
вавши першочергові потреби закладів.

«Повне забезпечення та нормальне функціонуван$
ня соціальних закладів дуже важливе для району, $
підкреслює Сергій Гайдай, –  адже ці установи викону$
ють функцію соціального піклування, поєднану з ме$
дичним наглядом. Окрім того, на базі Терцентру фун$
кціонує цілодобовий пункт обігріву, – а це ще один з
механізмів захисту та допомоги людям».

Áàíê òåïëîãî îäÿãó ïîïîâíèâñÿ
â ñîö³àëüíèõ çàêëàäàõ Ìóêà÷³âùèíè

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßÞ!



Êòî ñàì ñåáÿ âûñòàâëÿåò íà ñâåò, òîò íå áëåñòèò. (Ëàî-öçû)Êòî ñàì ñåáÿ âûñòàâëÿåò íà ñâåò, òîò íå áëåñòèò. (Ëàî-öçû)Êòî ñàì ñåáÿ âûñòàâëÿåò íà ñâåò, òîò íå áëåñòèò. (Ëàî-öçû)Êòî ñàì ñåáÿ âûñòàâëÿåò íà ñâåò, òîò íå áëåñòèò. (Ëàî-öçû)Êòî ñàì ñåáÿ âûñòàâëÿåò íà ñâåò, òîò íå áëåñòèò. (Ëàî-öçû)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333319 ñ³÷íÿ 2017 ð.
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22 січня 1919 року відбу�
лася знаменна подія в
історії нашої держави: на
майдані біля Софіївсько�
го собору при багатоти�
сячному зібранні народу,
під святкові передзвони
Святої Софії було прого�
лошено Акт злуки Украї�
нської Народної Республ�
іки та Західноукраїнської
Народної Республіки,
який відповідно до Указу
Президента України щоро�
ку  22 січня ми відзначає�
мо як День Соборності
України.

22 січня 1946 року було
утворено Закарпатську
область, 71�у річницю цієї
події ми також будемо
відзначати 22 січня 2017
року.

З метою зміцнення

Ãîòóºìîñü äî Äíÿ Ñîáîðíîñò³ òà 71-¿
ð³÷íèö³ óòâîðåííÿ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³

Äî óâàãè êåð³âíèê³â  ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!

 22 січня 2017 року,  у неділю, в нашій країні
відзначається День Соборності  України та
71�річниця утворення Закарпатської області.

 Просимо встановити  на будівлях органів дер�
жавної влади та органів місцевого самоврядуван�
ня, підприємств і організацій Державні Прапори
України.

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради

єдності народу навколо
ідеї соборної Української
держави, виховання патр�
іотизму та духовності ук�
раїнського народу міським
головою Мукачева Ан�
дрієм Балогою було вида�
но розпорядження “Про
підготовку та відзначення
у місті Дня Соборності Ук�
раїни та 71�ї річниці утво�

рення Закарпатської об�
ласті у складі України”.

Відповідно до цього роз�
порядження на будинках
органів державної влади
та місцевого самовряду�
вання, підприємств і
організацій у День Собор�
ності України потрібно
встановити Державні Пра�
пори України. У клубних та

бібліотечних установах
буде проведено інфор�
маційні, науково�про�
світницькі,  культурно�
мистецькі та інші заходи,
присвячені історії націо�
нально�визвольних зма�
гань в Україні на початку
ХХ століття, боротьбі за
суверенітет та територі�
альну цілісність України
та возз’єднанню Закар�
паття в єдиній Ук�
раїнській державі. Будуть
проведені також “круглий
стіл” за участі інститутів
громадянського суспіль�
ства  та інші заходи.

Відділ з питань
внутрішньої політики

виконавчого комітету
Мукачівської
міської ради

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПАСПОРТІВ БЮДЖЕТНИХ

ПРОГРАМ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà Àíäð³é Áàëîãà

âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ïàñïîðò³â áþäæåòíèõ ïðîãðàì ì³ñüêîãî áþä-
æåòó íà 2017 ð³ê ïî âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè” â³ä 04.01.2017 ð.
çà  ¹8.

Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íå-
îáõ³äíî çàòâåðäèòè:

 Ïàñïîðòè áþäæåòíèõ ïðîãðàì íà 2017 ð³ê
ïî âèêîíàâ÷îìó êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â ðîçð³ç³ íàñòóïíèõ êîä³â êëàñèô³êàö³¿ âè-
äàòê³â ³ êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â (äàë³-
ÊÏÊÂÊ):

0310180, 0313240, 0313110, 0313112, 0313140,
0313160, 0315010, 0315011, 0315012, 0316430,
0317470, 0319180, 0318600.

Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî âèêîíàííÿ ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàäåíî íà ô³íàíñîâå óïðàâë³ííÿ âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó (Òîáà Ì.Â.), à êîíòðîëü çà
âèêîíàííÿì íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ôåä³âà Ð.ª.

Â³ää³ë ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè

Через сильні снігопади комунальники міста працю�
ють з самого ранку. Загалом до прибирання вулиць та
тротуарів залучено 60 працівників комунального
підприємства «Ремонтно�будівельне управління» та
11 одиниць техніки.  В посиленому режимі будуть пра�
цювати протягом наступної доби, адже очікують й на�
далі сильні снігопади.

В управління міського господарства закликають
містян прибирати прилеглу територію біля осель, як
це і передбачено правилами благоустрою. Також зак�
ликають власників автівок не залишати їх обабіч ву�
лиць, адже це заважає роботі снігоприбиральної техн�
іки. Залишені автівки, які заважатимуть роботі спец�
техніки, будуть евакуйовувати.

Ì³ñüê³ êîìóíàëüíèêè ïðàöþþòü
â ïîñèëåíîìó ðåæèì³. Ì³ñòÿí çàêëèêàþòü

ïðèáðàòè ïðèëåãëó òåðèòîð³þ òà íå
çàëèøàòè àâò³âêè íà âóëèöÿõ

Ïðèêîðäîííèêè Ìóêà÷³âñüêîãî çàãîíó
âèÿâèëè âèêðàäåíå â Ïîðòóãàë³¿ àâòî
Сьогодні в пункті пропуску «Лужанка», що на За�

карпатті, прикордонники Мукачівського загону ви�
явили автомобіль  «Мерседес» 2006 року випуску,
який розшукував Інтерпол. Виїхати з України цим
автомобілем намагався 34�річний громадянин
Угорщини.

Під час проходження прикордонного контролю
щодо іномарки відбулось спрацювання бази даних
Інтерполу. Було встановлено, що даний автомобіль
викрадений в Португалії та розшукується з червня
2015 року. Для проведення подальшої перевірки
автомобіль передали представникам Національної
поліції.

Прес 1 служба Мукачівського
 прикордонного загону

Ó Ìóêà÷åâ³ â ðàìêàõ
ïðîâåäåííÿ ôåñòèâà-
ëþ «×åðâåíå âèíî-
2017» â³äáóëàñÿ  ì³æ-
íàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ
«Àðîìàò âèíîðîáíèõ
òðàäèö³é Çàêàðïàòòÿ
òà ªâðîïè». ¯¿ ó÷àñíè-
êè – âèíîðîáè òà íàó-
êîâö³ ç Óêðà¿íè, Óãîð-
ùèíè òà Àâñòð³¿ îáãî-
âîðèëè ñòàí, ïðîáëå-
ìè òà ïåðñïåêòèâè
ðîçâèòêó âèíîðîá-
ñòâà. Ìîäåðóº çàõ³ä
â³äîìèé òóðèçìîçíà-
âåöü, ïðîôåñîðÔåä³ð
Øàíäîð.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì
äî ó÷àñíèê³â êîíôå-
ðåíö³¿ çâåðíóâñÿ äåïó-
òàò îáëàñíî¿ ðàäè Çîë-
òàí Ëåíä’ºë.  Â³í çàç-
íà÷èâ, ùî «×åðâåíå
âèíî» – íàéêðàùèé ³
íàéá³ëüøèé âèííèé
ôåñòèâàëü êðà¿íè.
«Íàø êðàé íàä³ëåíèé
âñ³ì, ùîáè ñòàòè

Â Ìóêà÷åâ³ åêñïåðòè ç ªâðîïè ä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì
ðîçâèòêó âèíîðîáíî¿ ãàëóç³

íàéá³ëüø â³äîìèì âè-
íîðîáíèì ðåã³îíîì â
êðà¿í³. Öåé ôåñòèâàëü
ñòàâ áðåíäîì Ìóêà÷å-
âà ³ º íàéá³ëüø â³äî-
ìèì ôåñòîì Ñð³áíî¿
çåìë³.  Çàêàðïàòòÿ ñàìå
çàâäÿêè âèíîðîáñòâó
ìîæå â³äðîäèòèñÿ, çà-
ëó÷àòè á³ëüøó ê³ëüê³ñòü
òóðèñò³â».

Íèí³ íà Çàêàðïàòò³
ïðàöþº á³ëüøå 100
ïðèâàòíèõ âèíîðîá³â.
Íèí³øíÿ ì³æíàðîäíà
êîíôåðåíö³ÿ äàñòü ïî-
øòîâõ äî ïîïóëÿðèçàö³¿
âèíîðîáñòâà, ïîïóëÿ-
ðèçàö³¿ òóðèñòè÷íîãî
ïîòåíö³àëó íàøîãî
êðàþ.

Äîñâ³äîì âïðîâàä-
æåííÿ ºâðîïåéñüêèõ
ï³äõîä³â ó âèíîãðà-
äàðñòâ³ òà âèíîðîáñòâ³
íà Çàêàðïàòò³ ä³ëèëàñÿ
êåð³âíèê àñîö³àö³¿ ñòó-
äåíò³â-åêîíîì³ñò³â
Ëåñÿ Íîñåíêî.

Ëàñëî Äîð³ ïðåçåíòó-
âàâ àðîìàò âèí ðåã³î-
íó Òîêàé.

Îñîáëèâîñò³ ìàðêå-
òèíãó òà ñï³âïðàö³ âè-
íîðîá³â ³ âëàäè â Áóð-
ãëåíä³ ïðåçåíòóâàâ
ïðåäñòàâíèêà àâñòð-
³éñüêîãî ðåã³îíó Ôð³òö
Ðàäëøïåê. Â³íçàçíà-
÷èââèñîêóÿê³ñòü âèí,
ïðåäñòàâëåíèõ íà
«×åðâåíîìó âèí³».
«Âëàäà ì³ñòà çàïðîâà-
äèëà ºâðîïåéñüêó
ïðàêòèêó ïðîâåäåííÿ-

ôåñòèâàë³â íà òåðè-
òîð³¿ ôåñòèâàëüíèõ
ì³ñòå÷êàõ. Ìè êîíòàê-
òóºìî ç ì³ñòîì ³ ãîòîâ³
ä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì ó
ïðîâåäåíí³ òàêèõ çà-
õîä³â».

Ðàäíèê ÌÇÑ Óãîð-
ùèíè ç ïèòàíü ïðîòî-
êîëó òà ãàñòðîíîì³¿, ñî-
ìåëüº Õåëãà Ãàëë ïðå-
çåíòóâàëà êðàù³ âèíà
Óãîðùèíè.

Äî äèñêóñ³¿ äîëó÷è-
ëèñÿ é ïðèâàòí³ âèíî-
ðîáè Çàêàðïàòòÿ.



Áîëòóí – ðàñïå÷àòàííîå ïèñüìî âñåì äîñòóïíîå. (Ï. Áóàñò).Áîëòóí – ðàñïå÷àòàííîå ïèñüìî âñåì äîñòóïíîå. (Ï. Áóàñò).Áîëòóí – ðàñïå÷àòàííîå ïèñüìî âñåì äîñòóïíîå. (Ï. Áóàñò).Áîëòóí – ðàñïå÷àòàííîå ïèñüìî âñåì äîñòóïíîå. (Ï. Áóàñò).Áîëòóí – ðàñïå÷àòàííîå ïèñüìî âñåì äîñòóïíîå. (Ï. Áóàñò). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 19  ñ³÷íÿ 2017 ð.
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Народився П.М.Басараб 21
січня 1947 року у селі Кляча�
ново Мукачівського району.
Багато раз говорилося про
те, як складно юнакові обрати
професію, адже «доріг у світі
стільки, що їх усіх і не згада�
ти».  По закінченні дев’ятого
класу місцевої школи Петро
Басараб обрав свою, єдино
правильну й подався   у До�
нецьке  професійно�технічне
училище, де здобув фах  то�
каря�універсала,  й у 1965 році
розпочав трудову діяльність
на Дебельчівському машино�
будівному заводі. А з 1967 по
1970 рік працював токарем на
Мукачівському ремонтно�ме�
ханічному комбінаті. Заочно
здобув професію техніка�ме�
ханіка у Виноградівському
політехнікумі й працював ме�
ханіком у міськпромкомбі�
наті. А з 1973 року  трудився
головним механіком та голов�
ним інженером фабрики ху�
дожніх виробів. У Київському
інституті легкої промисло�
вості здобув професію інже�
нера�механіка.

Його доля майже сто�
відсотково увібрала в себе
радянську епоху, складну,
неоднозначну, красиву і сум�
ну, піднесено�романтичну й
трагічну, яка з проголошен�
ням України незалежною дер�
жавою,  привела його у світ
нових економічних відносин.
Та,  навчаючись у технікумі, а
відтак у інституті  П.М.Басараб
ґрунтовно опанував науку про
міцність криці й добре знає,
що тільки щоденна напруже�
на праця дає змогу долати
будь�які перешкоди. Тільки не
зупинятися, не опускати рук,
не падати у відчай…

І чверть віку, очолюваний П.
М. Басарабом колектив , який
зумів в путі себе знайти,  од�
ностайно  повірив у свого ке�
рівника, активного, знаючо�
го,  з великою особистою
працьовитістю, який у трудну
хвилину може  підняти всіх на
ноги, щоб розв’язати найск�
ладніші й нагальні питання,
долав сходинка по сходинці,
піднімаючись на вершину.
Практично без Петра Михай�
ловича не обходиться жодна
подія: він встигає всюди і зав�
жди уміє знайти вірні слова,
щоб охарактеризувати ви�
робничу ситуацію, запропо�
нувати єдино вірне рішення.
Генеральний директор, над�
ілений Господом здатністю
сповна володіти  дивовижним
мистецтвом – підібрати ключі
до людських сердець. Усі, хто
працював і продовжує труди�
тися під його началом, запев�
няють, що у ювіляра дивовиж�
но чиста й магічно тепла ду�
шевна аура. Рідко хто так
швидко, двома –  трьома сло�
вами може підняти настрій,
вселити впевненість і віру
працівникам, підтримати їх у
непросту хвилину, як це уміє

ЗУМІВ  В  ПУТІ  СЕБЕ  ЗНАЙТИ
 До  70�річчя  від  дня народження  Петра  Михайловича БАСАРАБА

Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð.

Петро Михайлович. І така за�
кономірність простежується
на всіх ділянках роботи, де
трудився протягом 52 років
свого трудового стажу юві�
ляр. Всюди були успіхи, лад і
порядок, як це і ведеться у
справжнього керівника�гос�
подарника.

До того, як П.М.Басараб
очолив підприємство він уже
добре був обізнаний із його
виробничим  потенціалом, бо
трудився тут головним меха�
ніком, відтак головним інже�
нером, заступником директо�
ра фабрики художніх виробів.
Тож не з чужих вуст, не з сто�
ронніх розповідей він знав
про сповнену гордості трудо�
ву біографію колективу. Йому
були добре відомі можливості
кожного цеху, його працьови�
тих виробничниць. А слава
про мукачівських майстринь
художніх виробів вийшла за
межі Закарпаття, України, до�
сягла Прибалтійських рес�
публік, для риболовецьких
артілей яких умісті над Лато�
рицею виготовляли рибо�
ловні сіті, рукавиці  з  яких «не
вислизувала» риба. І у сусідніх
Чехословаччині, Угорщині,
Румунії, Польщі радо зустрі�
чали вироби – вишиті чоловічі
сорочки, рушники, серветки,
набори для немовлят, ке�
рамічні вироби, швейну, че�
канну продукцію, валізи, дип�
ломати… Чи не першими у
нашім краї на фабриці поча�
ли випускати поліетиленові
кульки й пакети на які наноси�
лася Мукачівська символіка:
міська Ратуша, замок «Пала�
нок», Святомиколаївський
монастир…

І на міжнародних виставках
у Німеччині, Бельгії, Австрії,
Угорщині продукція майст�
ринь фабрики художніх ви�
робів посідала призові місця.
Більш як три десятиліття тому
колектив Мукачівської фабри�
ки художніх виробів за високі
трудові досягнення було зане�
сено до книги Пошани
Міністерства місцевої про�
мисловості Української РСР.
Усе сказане підтверджує, що
не кожному зустрічному дові�
рять таке підприємство.  І то
глибоко аргументовано було,
що саме П.М.Басарабу було
довірено очолити флаг�
манський  у промисловості
Мукачева колектив. І ця дові�
ра додала молодому дирек�
торові сили, наснажила ба�
жанням  примножити трудо�
ву славу колективу, зберегти
й подвоїти виробничі успіхи.

   Директорська частина
трудової біографії П.М.Баса�
раба почалася не в кращі часи.
Розпад СРСР, розрив парт�
нерських зв’язків, відсутність
замовників, сировини, криза
й безгрошів’я сунули
звідусіль. Дійшло до того, що
постало питання про закрит�
тя підприємства. Не один

день провів у зарубіжних воя�
жах Петро Михайлович. І таки
знайшов надійних партнерів.
Руку допомоги мукачівським
майстриням подав  колектив
німецької фірми «Ле�Го Бек�
лайнбундсверке ГбмХ». Після
укладання у 2000 році дого�
вору на співпрацю німецькі
друзі допомогли повністю пе�
реоснастити на сучасні
швейні машинки й оздоблю�
вальну швейну  техніку вироб�
ничі цехи. Поки тривала ре�
конструкція, на виробничій

базі, в Німеччині наші швачки
навчалися роботі на новітній
техніці. І незабаром  в Мука�
чеві почали випускати
спідниці, блузки, брюки, чо�
ловічі костюми, жакети… Усе
було пошите з давальницької
сировини. Вся продукція
була відмінної якості. Німецькі
замовники переконалися, що
продукція виготовлена в Му�
качеві нічим на ринках Євро�
пи не поступалася виготовле�
ному  у них. Працьовитий,
здружений, знаючий колектив
з міста над Латорицею здат�
ний виробляти  конкурентос�
проможну продукцію, у стислі
строки освоювати десятки
нових моделей.

Уже понад два десятки
років  співпраця з німецьки�
ми партнерами примно�
жується взаємодовірою,
міцніє, що дає змогу колекти�
ву очолюваному П.М.Басара�
бом дивитися у наступні роки
з оптимізмом і тримати висо�
ку марку. Це стало можливим
тому, що під керівництвом
ювіляра виробничі цехи пере�
оснащувалися, у трудовий
процес вливалася нова й
нова сучасна техніка. Зокре�
ма, в швейних цехах запра�
цювали швидкісні безшумні й
безелектродвигунові машин�
ки. І сьогодні на підприємстві
запанували сміливість і не�
сподіваність композиційних
вирішень, висока культура ко�
льорів, орнаментальність, яс�
кравість, сучасний стиль, усе,
що надає виробу унікальних
рис.  А це призводить до того,

що виготовлені на фабриці
вироби охоче купують шану�
вальниці красивого модного
одягу, що на підприємстві
трудяться найкращі модельє�
ри, лауреати багатьох міжна�
родних конкурсів, серед яких
спеціалісти Мукачівського
державного університету, які
знайшли для себе прекрасну і
надійну виробничу базу на
підприємстві. До речі, не
один десяток років до підго�
товки фахівців швейної про�
мисловості причетний і Пет�

ро Михайлович. Він разом із
академіком Української тех�
нологічної та Міжнародної
кадрової академії «Ле�Го»
професором  Іваном Мигаль�
цьом докладають усіх зусиль,
аби продукція підприємства
постійно оновлювалася, аби в
колектив приходили спеціал�
істи високого класу.  Ніби
підсумовуючи  пройдений
шлях П.М.Басараб каже:

– Я горджуся нашим колек�
тивом. У ньому трудяться ви�
сококваліфіковані  швачки. Усі
турбуються про те, щоб зро�
став авторитет підприємства.
Продукція наша, а це швейні
вироби для жінок і чоловіків,
юнаків і дівчат користується
високим попитом не тільки на
Україні, але й у багатьох євро�
пейських країнах. На нашому
підприємстві постійно діє
своєрідний виставковий са�
лон, де можна ознайомитися
з тою продукцією,яку незаба�
ром почнемо випускати.
Одне  слово, завдяки нашому
унікальному колективу
підприємство працює.  І зі
збутом нашої продукції
складнощів не виникає. Заро�
бітну плату виплачуємо своє�
часно, без затримки, та й на
розширення виробництва
кошти знаходяться, бо нині
маємо виробничі підрозділи
в Ракошині, Іванівцях, Великих
Лучках…

   Найбільше радію з того,
що наш колектив випускає
бездоганну продукцію, що він
досяг високої майстерності,
що усі службовці й інженерно�

технічні працівники, робітниці
тісно згуртовані, відпові�
дальні, що наша виробнича
база має сучасне обладнання,
що нам вдалося наростити й
зміцнити зв’язки із поста�
чальниками тканин, приклад�
них матеріалів. Радий з того,
що ми зуміли усе підприєм�
ство, а це  ТОВ «Едельвейс Ле�
Го» й ТОВ «Карпати�Інтеркон�
тиненталь» поставити на служ�
бу людям, мукачівцям, наро�
ду України… Навіть у найск�
ладніші економічно трудні
роки, наше підприємство пе�
реказувало в бюджет міста 9,5
мільйона гривень у рік.

У підсумках не прозвучало
ніде слово «я», всюди «ми». Бо
П.М.Басараб людина диво�
вижної скромності, хоч уже не
один рік є для всіх своєрідним
маяком, взірцем життєдіяль�
ності та активності, душевної
щедрості, оптимізму і бурх�
ливої енергії, відповідально�
го ставлення до справи, умін�
ня довести її до успішного
звершення. Усього чого досяг
в житті Петро Михайлович, то
виключно власними силами,
наполегливістю, умінням по�
стійно вчитися, збагачувати�
ся новітніми знаннями.

Прийміть шановний Петре
Михайловичу, від всього тру�
дового колективу, наше ново�
річно�різдвяне віншування з
нагоди Вашого 70�річчя, яке
Ви зустрічаєте у розквіті твор�
чих сил і потужної життєвої
енергії. Урочисте й піднесене
слово «ювілей», надто коли
воно стосується творчої осо�
бистості має не лише значен�
ня святковості. Ваше 70�річчя
– це такий острівець у життє�
вому морі, де лише переве�
деш дух і знов увійдеш у звич�
ну стихію. Ви удостоєні чис�
ленних нагород і відзнак. Про�
те найбільшою нагородою
вважаємо  те, що всі люди, з
якими Вам доводилося пра�
цювати, від рядових робіт�
ників, до ІТП – тепло й щиро
згадують Вашу  високу вимог�
ливість, працездатність, доб�
роту і людяність.

Який за ліком ювілей не
відзначав би ювіляр, а душею
і думками він залишається
молодим. І ось цей стан душі,
життєвий досвід, набута
мудрість роблять Вас, доро�
гий Петре Михайловичу, ду�
ховно багатим, високопро�
фесійним, надійним і в роботі
і в дружбі. Хай збудеться усе
задумане Вами. Міцного Вам
здоров’я і наснаги на багато�
багато літ!  Успіхів Вам на тру�
довій ниві, радості, щастя в
особистому житті!

   Надія ВОЛОХ, головний
бухгалтер, Лариса ТОВТ,
начальник виробництва,

Катерина ЛЕВДАР, началь�
ник закрійного цеху
та ще 17 підписів…

(Радо приєднується
 газета “Мукачево”
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Після багатьох років роботи за кордоном легендарний фехтувальник
Василь Станкович повернувся в Україну.

— Повернулися додому
назавжди?

— Так. Чому? Набридло
працювати у тому шаленому
темпі. Було за щастя, коли до�
водилося навчати фехтування
«лише» десять годин. Зазви�
чай 12?13 – і так щодня. Тому
без зайвих сентиментів зак�
рив свій клуб і сів на літак до
України. Ми з дружиною дав�
но готувалися повертатися
додому. Нас утримували сум�
ніви, чи зможе донька само�
стійно жити у Штатах. Та Ма�
рія вступила до Технологічно�
го інституту Нью�Джерсі на
факультет внутрішнього й
зовнішнього дизайну, про�
вчилася рік і запевнила нас,
що є самостійною людиною.
Вона виступає за збірну ко�
манду свого вишу з фехтуван�
ня, за це їй платять стипен�
дію.

— Мріє стати чемпіонкою
світу, як її батько?

— Ні. Не горить вона фехту�
ванням, не готова заради
спорту відмовитися від усьо�
го іншого. Це ми могли по три
тренування на день проводи�
ти. А у них лишень одне, і те з
натяжкою. Зрештою, умови
навчання в американської
молоді інші: програма наси�
чена, вчитися потрібно знач�
но серйозніше. Я працював в
українських вишах і знаю, як
навчаються наші студенти… У
США таке не проходить. В
умовах, які диктують амери�
канські університети, підняти�
ся на спортивний Олімп мо�
жуть лише одиниці. З інститу�
ту, де вчиться Маша, ціла ко�
манда спортсменів змушена
була взяти академвідпустку,
— аби нормально підготува�
тися до Олімпійських ігор.

— Коли саме прийняли
рішення полишити роботу в
клубі, який самі ж і засну'
вали?

— Ще дванадцять років
тому, коли тільки організову�
вав власний клуб, я знав, що

повернуся додому.
Мріяв зробити це
навіть раніше. Але спо�
чатку на рік відтерміну�
вав від’їзд, потім ще на
один. Гроші — така гид�
ка штука, щоразу зас�
моктують усе глибше… У клубі
у нас було кілька груп: по�
чатківців, майстрів і вікових
спортсменів. У молоді мета
одна: зарекомендувати себе
на змаганнях і отримати
грант на безкоштовне або ча�
стково оплачуване навчання у
виші (в середньому річне на�
вчання коштує понад 50 тисяч
доларів). У мене таких вихо�
ванців було дванадцять. Для
Америки це солідний показ�
ник. Особливо якщо зважати,
що навчальні заклади мають
можливість запрошувати до
себе на навчання хороших за�
рубіжних спортсменів. А
річних ставок для спортсменів
лише шість.

— Спортсмени, які досяг'
ли найвищих вершин, час'
то мріють продовжити кар'
’єру у своїх учнях. У вас не
було бажання виховати
чемпіонів світу?

— Було. І воно втілилося ще
в Україні. Після завершення
спортивної кар’єри я трива�
лий час працював тренером
збірної СРСР, а згодом Украї�
ни. Коли 1984�го ми прийня�
ли команду Радянського Со�
юзу, вона була сьомою у світі.
Та до Олімпіади�1988 у Сеулі
ми так підвели хлопців, що
вони стали чемпіонами. На�
ступного року за інерцією
виграли ще й чемпіонат світу.
А потім… нас розігнали. Союз
почав розвалюватися, і було
не до спорту. Якийсь час я ще
попрацював в Україні. Та коли
ми не мали у що вдягнути
своїх підопічних, не  могли ви�
дати їм зброю і вивезти на
змагання, вирішив поїхати
працювати у людські умови –
до Угорщини. З нашими фах�
івцями угорці охоче підпису�

вали контракти. А коли у клубі
мої учні почали перемагати
на європейських першостях
серед кадетів та юніорів, мене
запросили очолити угорську
збірну. Рада тренерів зібрала�
ся у залі подивитися, як я даю
індивідуальний урок. Колеги
сіли півколом, а я з учнем го�
тувався до виходу на доріжку.
І тут повз нас пролітала муха.
Я рефлекторно збив її клин�
ком. Усе, що потім відбувало�
ся у нас на доріжці, угорців
більше не цікавило
(сміється).

Угорські рапіристи в особи�
стому й командному заліку
стали чемпіонами Європи. Ні
до нашої співпраці, ні після
неї їм так і не вдалося повто�
рити того результату.  За ме�
тодикою, яку я приніс у збірну
Угорщини, там працюють і
дотепер… Далі помандрував
до Кувейту. Там мені запропо�
нували чотирирічний кон�
тракт і нереальні гроші. Та ті
роки я вважаю відірваними і
викинутими.

— Чому?
— Тому що роботи у мене

насправді не було. Ну не хо�
чуть кувейтці тренуватися! За
контрактом я мав працювати
з п’ятої до восьмої. Найго�
ловнішим моїм обов’язком
було прийти на роботу і
відімкнути зал, чекаючи на
відвідувачів. Та їх практично
не було. У тій країні молоді
чоловіки з жиру бісяться.
Коли у кувейтській сім’ї народ�
жується хлопчик, держава з
першого дня кладе на його
банківський рахунок певну
суму (залежить від того, до
якої “касти” належить сім’я,
найменше – 150 доларів на
місяць). Коли хлопцю випов�

нюється 18, він отримує дос�
туп до цього рахунку. Купує
найдорожчу машину, яку на�
ступного дня розбиває. І так,
поки не навчиться їздити.

У тих умовах мені вдавало�
ся заманити до залу дітей. Але
14�річних підлітків фехтуван�
ня уже не цікавило. Найбіль�
шою розвагою у них було хо�
дити на пляж і дивитися, як
купаються європейські жінки.
Я не витримав. Уже починав
розмовляти з самим собою.
Тому за півроку до завершен�
ня контракту попередив робо�
тодавців, що припиняю
співпрацю. І подався до Аме�
рики, де можна було нор�
мально жити і працювати. Як
це робили хлопці, з якими я
колись фехтував в одній ко�
манді. Друзі вже давно запро�
шували до себе. І отримавши
робочу візу, я полетів за оке�
ан.

— У США учнів, мабуть, не
доводилося довго шука'
ти…

— Це спортивна країна. У
мене було чимало підопічних,
за віком старших за мене.
Фехтування доступне для всіх
– малих і старих, високих, ма�
леньких, гладких і худих. Цей
вид здобув популярність у
світі навіть серед людей з
фізичними вадами. А геогра�
фія фехтування суттєво роз�
ширилася завдяки нашим
тренерам (двоє з них, Михай�
ло Петін та Семен Гершов, ув�
ійшли до Залу слави США).
Останній чемпіонат США
зібрав на доріжках 3800 учас�
ників! І це фехтували лише ті,
хто пройшов відбір у своїх
клубах, містах і регіонах. Сьо�
годні конкурувати з американ�
цями можуть росіяни. Украї�
на кілька медальок вкраде, за�
метушаться французи з італ�
ійцями. Та що буде завтра? На
юніорській першості світу
американські фехтувальники
«відірвали» сім медалей. У них
є наші тренери та всі умови
для підготовки. Зламалася
зброя? Не біда. Ось у шафі є
інша. І полетіти на змагання на
інший край Землі для амери�
канців не проблема. Українці
ж перемагають завдяки тре�
нерам�ентузіастам, які ще за�
лишилися у країні, та власно�
му фанатизму. Утім, якщо у
нас надалі народжуватимуть�
ся такі самородки, як Ольга
Харлан чи Андрій Орликовсь�
кий, українське фехтування
неможливо буде знищити.

— Як часто згадуєте
власні перемоги?

— Я не живу минулим. Пе�
ремоги забуваються, гострі
відчуття тріумфу з роками
стираються… З давніх часів
чомусь найбільше запам’ята�
лися поразки. Одна й досі
гризе мене. За всю командну
першість Олімпійських ігор
1976 року я програв лише
один двобій. А команда зали�
шилася на четвертому місці.
У півфіналі ми поступилися

німцям, а у «бронзовій»
зустрічі – французам… На тій
Олімпіаді я був у найкращій
своїй формі. В особистому
заліку пройшов до фіналу, але
через суддівську помилку за�
лишився без нагороди (у ті
часи шестеро учасників фіна�
лу змагалися за коловою си�
стемою). Якби мені дозволи�
ли тоді перемогти Фабіо Даль
Дзотто, я би взяв участь у пе�
ребої за «золото». А так чем�
піоном став француз. Мені ж
дісталася «дерев’яна» ме�
даль.

А найкумеднішою стала
наша командна перемога на
чемпіонаті світу�1973 у
Франції. Мені як найкращому
командному бійцю (я тоді за
весь турнір не програв жод�
ного поєдинку) вручили деся�
тилітрову пляшку шампансь�
кого. Ну як таку двадцятикі�
лограмову «ляльку» (у мене є
фото, де я тримаю ту пляшку,
наче дитину) везти до Льво�
ва? Тож ми з хлопцями зап�
росили дівочу команду і
відкоркували шампанське.
Наступного ранку ніхто з нас
не вийшов з номера. На щас�
тя, чемпіонат уже завершив�
ся.

У Франції якось весело фех�
тувалося. Одного разу на
турнірі Ромеля, який мав ста�
тус етапу Кубка світу, я вилетів
з першого кола. Засмутився,
пішов у роздягальню і вдягнув
костюм з краваткою – це ж
був сам Париж. Та проходячи
повз зал, почув власне
прізвище: мене викликали на
доріжку. Виявилося, виводя�
чи протокол, суддя помилив�
ся. А коли результати пере�
вірили, з’ясувалося, що я таки
пройшов до наступного туру.
Арбітр, побачивши мене при
параді й у краватці, аж зблід.
А отямившись, крикнув, аби
через три хвилини я був на
доріжці зі зброєю. Найсміш�
ніше, що я став переможцем
турніру. У ті часи не було су�
перника, з яким я боявся фех�
тувати. Я прагнув боротьби,
у мене взагалі страху не було.

— А коли з’явився страх?
— Коли в автівці, набитій па�

сажирами, відмовили галь�
ма. Це сталося у рідному За�
карпатті років двадцять тому.
Та обійшлося, вирулив. Тепер
через багато років знову по�
вернувся у Нове Давидково,
де жили мої батьки. Де я на�
вчався у школі. Де й досі за�
лишилися мої хороші друзі, з
якими ми купалися у річці і га�
няли м’яча. Усе, як колись.
Ось тільки фехтувального
спорядження вдома немає.
Коли вирішив, що настав час
зачохлити зброю, зібрав усе,
що мав, у фехтувальну сумку. І
віддав її хорошому приятелю
Беляєву зі словами: «Бери і
назад мені ні в якому разі не
віддавай. Навіть якщо проси�
тиму і молитиму».

Розмовляла
Олена САДОВНИК “ВЗ”

Ñâ³é 70-ë³òí³é ðóá³æ Âàñèëü Ñòàíêîâè÷,
ï’ÿòèðàçîâèé ÷åìï³îí ñâ³òó ç ôåõòóâàííÿ
íà ðàï³ðàõ ³ äâîðàçîâèé ñð³áíèé ïðèçåð
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ó êîìàíäíîìó òóðí³ð³
(1968, 1972), â³äçíà÷èâ ïîâåðíåííÿì
äîäîìó. Áëèçüêî äâàäöÿòè ðîê³â óêðà¿-
íñüêèé ôåõòìåéñòåð íàâ÷àâ êóâåéòñüêèõ
ï³äîï³÷íèõ ³ ï³äâîäèâ äî ï’ºäåñòàë³â
ïîøàíè óãîðñüêèõ âèõîâàíö³â. À îñòàíí³
äâàíàäöÿòü ðîê³â óæå ó âëàñíîìó ôåõòó-
âàëüíîìó êëóá³ Maestro Fencing Club
ïåðåäàâàâ çíàííÿ ó÷íÿì ó ÑØÀ. Òà óñ³
áëàãà öèâ³ë³çàö³é, ïåðåêîíàíèé Âàñèëü
Ñòàíêîâè÷, íå äî ïîð³âíÿííÿ ³ç çàòèø-
êîì íåâåëè÷êîãî ñåëà íà Çàêàðïàòò³, äå
íà íüîãî ÷åêàëè áàòüê³âñüêà îñåëÿ ³ äðóç³
äèòèíñòâà.
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Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè ùèðîñåð-
äå÷íî â³òàº ç Äíåì íàðîäæåííÿ ãîëîâó âåòåðàíñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ ñ.Ôîðíîø Äîð÷³ Çîëòàíà Ìèõàéëîâè÷à
òà ãîëîâó âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñ. Â.Êîðîïåöü

×ÎÐ²É ²âàíà Âàñèëüîâè÷à,
ÿê³ áóäóòü â³äçíà÷àòè ñâî¿ þâ³ëå¿ 17 ³ 20 ñ³÷íÿ 2017
ðîêó.

Ïåðøîãî ñ³÷íÿ â³äçíà÷èëà 85-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîä-
æåííÿ ãîëîâà âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñ. Ëàëîâî
Ìàð³ÿ Þð³¿âíà Òÿñêî, àêòèâíèé ó÷àñíèê âåòåðàíñü-
êîãî ðóõó Ìóêà÷³âùèíè, øàíîâíà ³ àâòîðèòåòíà îñî-
áèñò³ñòü ³ âèñîêîìîðàëüíà â÷èòåëüêà, ìàòè, áàáêà,
ïîðàäíèöÿ.

Áàæàºìî óñ³ì þâ³ëÿðàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîâãèõ
ðîê³â æèòòÿ, óñï³õ³â íà âåòåðàíñüê³é íèâ³ ³ ùàñòÿ â
îñîáèñòîìó æèòò³.

Ç ïîâàãîþ äî Âàñ Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè.
². ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè

âåòåðàí³â Óêðà¿íè
Ô. Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Верховна Рада поламала пога�
ну звичку приймати Державний
бюджет в останні години перед
Новим роком, коли господині
нарізають вінегрет. Цього разу
головний фінансовий документ
ухвалили за десять днів до по�
чатку 2017року. Щоправда, які
раніше, зробили це вночі, а точ�
ніше — на світанку 21 грудня, о 4
годині 52 хвилини. Прикметно,
що посеред “бюджетної ночі” у
парламент приїжджали прези�
дент Порошенко і... екс�прем’єр
Яценюк.

УРЯДІ вважають бюджет реалі�
стичним, збалансованим. А в опо�
зиції... “геноцидним”, його авторів
� “наперсточниками”. Жодного го�
лосу за нього не дали фракції “Опо�
зиційний блок” і “Батьківщина”.
Спікер Андрій Парубій заявив про
ухвалення “бюджету розвитку і
оборони”. А прем’єр Володимир
Гройсман   назвавйого “людино�
центричним”. Він спростував зви�
нувачен-ня у закулісних оборудках,

ПІД  ЯЛИНКУ  НАРДЕПИ  ПОКЛАЛИ
«ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНИЙ» БЮДЖЕТ

зокрема щодо того, що буде об�
ділено територіальні громади. За�
певнив, що їхні бюджети у 2017�му
зростуть щонайменше на 25
відсотків.

Головний кошторис країни перед�
бачає доходи бюджету на 2017 ріку
сумі 721,398 млрд. грн., видатки �
790,393 млрд. грн. Дефіцит бюдже�
ту визначено на рівні 3% ВВП, об�
сяг державного боргу – не більш ніж
66% ВВП, надання держгарантій –
у розмірі, що не перевищує 5% до�
ходів загального фонду бюджету.
Очікується, що курс національної
валюти в середньому за рік стано�
вити-ме 27,2 грн. за долар.

Про деякі інші цифри, які зацікав�
лять наших громадян. У 2017 році
прожитковий мінімум на одну осо�
бу в розрахунку на місяць пропо�
нується встановити у розмірі: з 1
січня 2017 року – 1544 гривні, з 1
травня – 1624 гривні, з 1 грудня –
1700 гривень. Мінімальна зарпла�
та з 1 січня становитиме 3200 грн.
Порівняно з минулим роком на по�
треби медицини коштів виділено

більше на 18%. На розбудову
вітчизняних автомагістралей до�
датково 15 млрд. грн. отримає “Ук�
равтодор”.

Під час пленарного засідан-ня у
вівторок депутати підтри-мали
зміни до Податкового кодексу, які
передбачають підвищення акцизів
на алкоголь та сигарети. Водночас
проголосували за зменшення рен�
ти на видобуток нафти. Депутати
скасували 2% пенсійного збо-ру з
валютообмінних операцій. Ухвале�
но закон, яким передбачено ство�
рення Фінансової поліції та Єдино�
го реєстру податку на додану
вартість. Рада дозволила надати
додаткові гарантії вкладникам дер�
жавних “ПриватБанку”, “Ощадбан�
ку” та “Укрексімбанку”. А ще ухва�
лено закон про Вищу раду право�
суддя, до якої, окрім іншого, перей�
дуть від парламенту повноваження
звільняти скомпрометованих
суддів, давати згоду на їх затриман�
ня чи арешт.

Іван ФАРІОН

ØÀÍÎÁËÈÂÎ Â²ÒÀªÌÎ!

ÍÈÇÜÊÈÉ ÂÀÌ ÓÊË²Í!

Ïî çèìîâîìó ñïðàâæíÿ õðå-
ùåíñüêà ìîðîçíà ïîãîäà ò³ëüêè
äîäàëà ðàäîñò³ é ãàðíîãî íàñòðîþ
äî ÷óäîâîãî þâ³ëåþ, ñïðàâæíüî-
ãî äàðó Áîæîãî,  æ³íö³ ìèë³é,
äîáð³é, êðàñèâ³é, ïðèâ³òí³é ³ ùèð³é
ñåðöåì

Ãàíí³ ²âàí³âí³
ªË²ÍÅÊ

ç Ìóêà÷åâà. Äîðîã³é þâ³ëÿðö³ áàæàºìî
äîáðîãî çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, ëþäñüêèõ ãà-
ðàçä³â. Íåõàé Âàøà æèòòºâà êðèíèöÿ é
íàäàë³ ïîâíèòüñÿ ñèëîþ, åíåðã³ºþ, òâî-
ðÿ÷è äîáð³ ñïðàâè äëÿ ëþäåé ³ ñâîº¿ ðî-
äèíè. À ùå Âàì áàæàºìî äîáðîãî íà-
ñòðîþ, îïòèì³çìó òà çàñòóïíèöòâà Âà-
øîãî íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ Íîâîíà-
ðîäæåíîãî Õðèñòà-äèòÿò³.

   Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ –  ïîäðóãè ïî ðîáîò³  íà
áàç³  óïðàâë³ííÿ  ðîá³òíè÷îãî ïîñòà÷àííÿ

"Çàêàðïàòë³ñ"

Ç  ×ÓÄÎÂÈÌÈ  ÞÂ²ËÅßÌÈ!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè ïîãîæèìè çèìîâèìè  äíÿ-

ìè ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåé ÷àð³âíà,
ìèëà, ïðèâ³òíà æ³íêà, ìóäðèé ³
ïðîôåñ³éíèé ïðàö³âíèê Ìóêà-
÷³âñüêîãî äèòáóäèíêó-³íòåðíàòó

Íàä³ÿ Ìèõàéë³âíà
ÁÀÊ²

Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà
ïîáàæàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî ñâ³òëî-
ãî ñâÿòà. Ç òàêî¿ ÷óäîâî¿ íàãîäè áà-
æàºìî Âàì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, âåëè-

êîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, äîáðîáóòó.
Íåõàé Âàøà æèòòºâà êðèíèöÿ é íàäàë³ ïîâíèòüñÿ
ñèëîþ,åíåðã³ºþ, äîáðèìè ñïðàâàìè äëÿ îòî÷óþ÷èõ Âàñ
ëþäåé.

Íåõàé äîëÿ ³ íàäàë³ áóäå ïðèõèëüíîþ äî Âàñ, äàðóþ÷è
ðàä³ñòü æèòòÿ, íåçðàäëèâó óäà÷ó, â³ðíèõ ³ íàä³éíèõ äðóç³â.

Õàé êâ³òóº äîëÿ,ÿê êàëèíà â ëóç³
Áóäóòü çàâæäè ïîðó÷ Âàø³ ð³äí³ é äðóç³,
Òèõî, ÿê ñòðóìî÷îê, õàé ðîêè ñïëèâàþòü,
Â³òðó é óðàãàíó í³êîëè íå çíàþòü.
Çà ñïðàâè õîðîø³ õàé ëþäè øàíóþòü,
À â³ðà é ëþáîâ çàâæäè ïîðÿä êðîêóþòü.
Õàé çàâæäè âåñåë³ñòþ ïîâíèòüñÿ õàòà,
Ðîäèíà âñÿ áóäå çäîðîâà é áàãàòà.
Äîâ³êó ó ñâ³ò³ ùàñëèâî æèâåòüñÿ,
Äîñòàòîê, óäà÷à ó äîì³ âåäåòüñÿ,
À äîëÿ äàðóº õàé äîâãîãî â³êó
Ùîá ùàñòÿ é çäîðîâ’ÿ áóëî ùå áåç ë³êó!

Ç ïîâàãîþ ³ íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè  êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó-³íòåðíàòó

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Çàâòðà þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-

æåííÿ çàâ³òàº äî êðàñèâî¿, æèò-
òºðàä³ñíî¿, ìèëî¿, ïðàöüîâèòî¿,
äóæå òîâàðèñüêî¿ æ³íêè, ³íæåíå-
ðà ç òåõí³êè áåçïåêè ï³äïðèºì-
ñòâà

Åð³êè  Ïåòð³âíè
ÌÈØÀÊ.

Áàæàºìî þâ³ëÿðö³ çäîðîâ’ÿ â³ä ÷èñòèõ äæåðåë, à
ùàñòÿ â³ä Ãîñïîäíüî¿ âîë³, ùîá ðàä³ñíî é äîâ-

ãî â äîñòàòêàõ æèëîñü, ùîá ãîðÿ íå çíàëè
í³êîëè. Ùîá ë³ò áóëî íå ìåíøå ñòà, æèòòÿ
ñâ³òèëîñü ñîíöåì, à ùàñòÿ é ïðîìåí³
äîáðà äèâèëèñü ó â³êîíöå. Õàé êîæåí
ðàíîê ó æèòò³ ïðèíîñèòü ëèø óäà÷ó,
âñüîãî íàéêðàùîãî ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ  â

õàò³.
Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè

Ùîéíî þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ âèïîâíèâñÿ
íàø³é äîðîã³é, ÷àð³âí³é, ìèë³é, äîáð³é ³ äóæå  ïðè-
ÿçí³é äðóæèí³,  íàéêðàù³é ó ñâ³ò³  òóðáîòëèâ³é ìà-
òóñ³, í³æí³é, ëàñêàâ³é  ñåñòðè÷ö³, íàä³éí³é ïîäðóç³

Ãàíí³  Âàñèë³âí³  ÇÂÀÐÈ×
 ç Ëåöîâèö³. Þâ³ëåé – òî ìèòü  ó æèòò³ ëþäèíè, êîëè
âîíà  çãàäóº ³ îö³íþº çàðîáëåíå çà ìèíóë³ ðîêè.
Íåõàé, øàíîâíà þâ³ëÿðêî, æèâóòü ïðåêðàñí³ ³äåàëè
Õðèñòèÿíñüêîãî äîáðà, íå çàáóâàþòüñÿ ìèòò³ ùàñ-
òÿ,  à çàâòðàøí³é äåíü ïðèíîñèòü íàä³þ ³ âïåâíåí³ñòü.
Ó äåíü þâ³ëåþ âñÿ Âàøà ðîäèíà, çíàéîì³, äðóç³ ç³áðà-
ëèñÿ, àáè ñêëàñòè Âàì øàíó çà Âàø íåâòîìíèé òðóä,
äîáðå, ùèðå, ëþáëÿ÷å ñåðöå, çà æèòòÿ
ïðîæèòå ã³äíî ³ çà ëàä ³ ìèð ó Âàøîìó
äîì³. Áàæàºìî Âàì, äîðîãà þâ³ëÿðêî,
çäîðîâ’ÿ  ì³öíîãî, íåçì³ííîãî æ³íî-
÷îãî ùàñòÿ, äîáðîáóòó, Ãîñïîäíüî¿
áëàãîäàò³,  ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè ³ âçàºìî-
ïîðîçóì³ííÿ. Ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ Âàì ë³ò !

     Äóæå ëþáëÿ÷³ é øàíóþ÷³ Âàñ –
÷îëîâ³ê, äîíüêà Â³êòîð³ÿ, ñèí Ïàâëèê, ñâåêîð,
ñåñòðà Ìàð³ÿ ç Ïëîñêàíîâèö³, ñåñòðà Ëþáîâ ç

Ìóêà÷åâà, áðàò ²âàí ç Ãëèíÿíöÿ ç ñ³ì’ÿìè, êóìà
Ìàð³éêà ç ²òàë³¿, ð³äí³, äðóç³…

Â²Ä ÑÅÐÖß ÍÀØ² Â²ÒÀÍÍß!

ЦІНА ЗАКОРДОННОГО
ПАСПОРТУ

Набрала чинності
Постанова Кабінету
Міністрів України №
770 від 02.11.2016
“Деякі питання на�
дання адміністратив�
них послуг у сфері
міграції”. У зв’язку з
цим змінилася ціна,
зокрема, паспорта
громадянина України
для виїзду за кордон.

Наразі, аби отримати закордонний паспорт, по�
трібно сплатити два обов’язкові платежі – за адміні�
стративну послугу та вартість бланку. У разі виготов�
лення паспорта громадянина України для виїзду за
кордон у регламентному режимі вартість адмініст�
ративної послуги відповідно до прийнятої Постанови
Кабміну складає 253 грн. Вартість бланка на 2016
рік не змінилася і становить з електронним чипом�
304 грн. 32 коп., без електронного чипа — 238 грн.
32 коп., – зазначає Ольга Поштак, головний спец�
іаліст із зв’язків з громадськістю та ЗМІ ГУДМС Ук�
раїни в Закарпатській області.

Отже, загальна сума, яку потрібно сплатити за біо�
метричний закордонний паспорт, – 557 грн. 32 коп.,
за звичайний – 491 грн. 32 коп.

У випадку прискореного виготовлення паспорта
громадянина України для виїзду за кордон вартість
адміністративної послуги складає 506 грн. Вартість
бланка з електронним чипом – 304 грн. 32 коп. ,без
електронного чипа – 238 грн. 32 коп.

Таким чином, загальна сума термінового біомет�
ричного закордонного пас-порта становить 810 грн.
32 коп., без чипа – 744 грн. 32 коп.

Ó ñàìèé ñâÿòèé Áàáèí âå÷³ð –
18 ñ³÷íÿ, ñàì³é ïðàöüîâèò³é
æ³íö³, áåðåãèí³ äîìàøíüîãî âîã-
íèùà, ñåñòð³, ìàì³, òåù³, áàáóñ³,
ïðàáàáóñ³ ³ ïðàïðàáàáóñ³, âåòåðà-
íó òîðã³âåëüíî¿ ñïðàâè ì. Ìóêà-
÷åâî,

ÑÓÐÎÂÈÖÜÊ²É
Àíí³ ßí³âí³

âèïîâíþºòüñÿ 90 ðîê³â.
Ð³äíåíüêà íàøà Ìàòóñþ!
Âñå ñâîº æèòòÿ Âè º äëÿ íàñ âò³ëåííÿì ëþáîâ³,

ìèðó, äîáðîáóòó.
Âè âèõîâàëè ³ ïåðåäàëè ñâîþ åíåðã³þ, òåïëîòó, ñâîº

ìàòåðèíñüêå ñåðöå ³ ëþáîâ âæå ÷åòâåðòîìó ïîêîë³-
ííþ ñâî¿õ ð³äíèõ. Âè ùàñëèâî ïðîæèâàºòå äîâãå
æèòòÿ ³ çàâæäè áóëè ãîëîâíîþ îïîðîþ ³ âèìîãëè-
âèì íàñòàâíèêîì äëÿ âñ³õ íàñ ó âñ³õ íàøèõ ïî÷èíàí-
íÿõ ³ ñïðàâàõ.

Íèçüêèé Âàì óêë³í ³ âåëèêå ñïàñèá³ â³ä âñ³õ íàñ!
Ìè ðàä³ Âàñ â³òàòè ³ç ñëàâíèì 90-ð³÷÷ÿì ³ ùèðî-

ñåðäíî áàæàºìî Âàì çäîðîâ'ÿ, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ òà
ãàðíîãî íàñòðîþ.

Ìè ùàñëèâ³, ùî ó íàø³é ðîäèí³ º ëþäè-
íà, ç ÿêîþ ìîæíà áóäóâàòè æèòòÿ.

Âàì ãîäà – íå áåäà,
Åñëè ìèð è ðîäíûå ñ òîáîé,
Äîðîãàÿ Grosmuter,
Çäîðîâüÿ è ñèëû!
Íèêîãäà íå ñòàðåéòå äóøîé.

Âàø³ äîíüêè: Ìàð³ÿ, Àííà, à òàêîæ ñ³ì'¿
Êàéíö, Ïåäàí, Øóòþê, Àíäæ³ºâñüê³, Ïîïåíêî,

Áàðòîø, Ìî÷àí³.



Íè îäèí çëîé ÷åëîâåê íå áûâàåò ñ÷àñòëèâ. (Þâåíàë).Íè îäèí çëîé ÷åëîâåê íå áûâàåò ñ÷àñòëèâ. (Þâåíàë).Íè îäèí çëîé ÷åëîâåê íå áûâàåò ñ÷àñòëèâ. (Þâåíàë).Íè îäèí çëîé ÷åëîâåê íå áûâàåò ñ÷àñòëèâ. (Þâåíàë).Íè îäèí çëîé ÷åëîâåê íå áûâàåò ñ÷àñòëèâ. (Þâåíàë).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777719 c³÷íÿ 2017 ð.

2 (1155)2 (1155)2 (1155)2 (1155)2 (1155)

ñò.

Переможці фестивалю «Червене вино»:
Паук, Анталовський та Орос

Відбулося нагородження переможців найбільшого винного фестивалю країни «Чер�
вене вино». Дипломи та спеціальні призи переможцям вручав міський голова Андрій
Балога

Переможці фесту: номінація “Найкраще червоне вино” – Паук Василь (Мукачево)
“Каберне совіньон”. Номінація “Найкраще фестивальне вино” (купаж) – Анталовсь�
кий Василь (с. Бобовище) за “Кагор”. Номінація “Нагорода міського голови” – Орос
Руслан (с.Дерцен) за “Кюве”.

Переможці перших двох номінацій отримали насоси та обладнання для перекачу�
вання вина і сусла. Окрему відзнаку та дубову бочку в якості призу отримав Руслан
Орос за краще вино від міського голови.

Цьогоріч у фесті взяло участь кращих 40 виноробів краю. Взяло  участь в кон�
курсній дегустації – 32. Було надано для конкурсної дегустації взірців вин – 45 (22
сухих і 23 купажних, десертних). Комісія відзначила зростання кількості якісних сухих
вин у порівнянні з минулим фестивалем. Вино оцінювалося за всіма спільними озна�
ками, тобто кольором, смаком, післясмаком, запахом та іншим якостями.

Фест вирішили продовжити ще на два дні – до вівторка
Мукачівська міськрада

Слова відомої пісні
«Мої роки – моє багат�
ство!» стосуються лю�
дей активної життєвої
позиції і дії, вічних подо�
рожніх, які не зупиня�
ються на своєму шляху
і впродовж його, долаю�
чи труднощі, рухаються
лише вперед. До когор�
ти саме таких подвиж�
ників належить і гене�
ральний директор ТОВ
«Едельвейс�Ле�Го» і ТОВ
«Карпати�Інтерконти�
ненталь» Петро Ми�
хайлович БАСАРАБ,
який післязавтра від�
значатиме своє 70�
річчя.

П.М.Басараб народив�
ся 21 січня 1947 року в
селі Клячаново Мукачі�
вського району в се�
лянській родині. Його
змалку вабила до себе
техніка і закінчивши дев’�
ятий клас Клячанівської
середньої школи, одразу
вступив у Донецьке про�
фесійно�технічне учили�
ще, де в 1965 році здобув
професію токаря�універ�
сала. Трудову біографію
молодий токар розпочав
писати на Дебельцівсько�
му  машинобудівному за�
воді.  З 1967 по 1970 рік
працював токарем на Му�
качівському ремонтно�
механічному комбінаті.
Відтак працював механі�
ком у місьпромкомбінаті,
а з 1971 по 1973 рік слу�
жив у армії. Після демобі�
лізації  працював голов�
ним механіком, затим го�
ловним інженером Мука�
чівської фабрики художніх
виробів. У цей період Пет�
ро Михайлович заочно за�
кінчив механічне відділен�
ня Виноградівського пол�
ітехнікуму, де здобув фах
техніка�механіка, відтак
Київський інститут легкої
промисловості де одер�
жав диплом про вищу осв�
іту й кваліфікацію інжене�
ра�механіка.

З 1982 року П.М.Баса�
раб  – начальник житлово�
експлуатаційної дільниці
Мукачівського житлоуп�
равління, головний інже�
нер  міськтеплоуправлін�
ня міськвиконкому, на�
чальник  ремонтно�буді�
вельної дільниці місь�
кжитлоуправління, а з

ДОРОГОЮ  ДО  ВЕРШИН
ЖИТТЄВОЇ  МУДРОСТІ

70 років  іде Почесний громадянин Мукачева

 Петро  Михайлович БАСАРАБ

1992 року, ось уже чверть
віку – генеральний дирек�
тор фабрики художніх ви�
робів, яка була перейме�
нована на фабрику ЗАТ
«Едельвейс».

У 2000 році спільно з
німецькою фірмою «Лего
Беклайдумгверке Гибх»
було створено сучасне
швейне підприємство з
обмеженою відповідальн�
істю «Едельвейс Ле�Го».
Німецькі інвестори за без�
посередньої участі  П.М.
Басараба створили в Му�
качеві потужне швейне
підприємство, оснастили
його новітньою технікою,
запровадили у виробниц�
тво  сучасні технології.
Уже не перший десяток
років ТОВ «Едельвейс�Ле�
Го» спеціалізується в по�
шитті жіночих блуз,
спідниць, брюк і костюмів
з давальницької сировини
іноземного замовника.
Вироби мукачівських шва�
чок з успіхом реалізують�
ся в більшості країн Євро�
пи та по інших континен�
тах світу.

Товариство «Едельвейс�
Ле�Го» неодноразово
відзначалося ЦК галузе�
вої профспілки України.
Не обійдений увагою і ге�
неральний директор
підприємства. Петрові
Михайловичу Басарабу
присвоєно звання заслу�
женого працівника легкої
промисловості України.
Він кавалер ордена «За
заслуги» ІІІ ступеня,
знаків «Лідер галузі»,
«Хрест Пошани України»,
відзнак Міжнародного
економічного рейтингу

«Ліга кращих», золото�
го нагрудного знака
промисловості Украї�
ни та «Зірки економі�
ки України», лауреата
рейтингу «100 кращих
підприємців України» в
номінації «Легка про�
мисловість», «Кращо�
го роботодавця об�
ласті», номінанта  По�
чесної грамоти Кабі�
нету Міністрів Украї�
ни…

П.М.Басараб нео�
дноразово обирався
депутатом обласної
ради, членом виконко�
му Мукачівської
міської ради. За актив�

ну участь у розбудові
міста над Латорицею
йому присвоєно звання
«Почесний громадянин
Мукачева». А ще Петро
Михайлович надзвичайно
милосердна, толерантна,
мудра й дбайлива люди�
на, прекрасний господар�
ник. Коли б не завітав на
підприємство, завжди тут
зустрінеш зразковий по�
рядок, турботу про праці�
вників. Знають П.М.Баса�
раба як істинного патріо�
та Мукачева, який охоче
допомагає навчальним
закладам, воїнам Украї�
нської армії, ветерансь�
ким організаціям…

Шановний Петре Ми�
хайловичу, рада Почесних
громадян Мукачева щиро�
сердно вітає Вас із 70�
річчям від Дня народжен�
ня! Ми високо цінуємо
Вашу людяність та по�
рядність, поважаємо за
високий професіоналізм,
меткий розум на
відданість обраній роботі.
Бажаємо Вам міцного
карпатського здоров’я,
молодечого запалу, сили
духу і наснаги для
здійснення всього заду�
маного, замріяного, а та�
кож великого особистого
щастя, родинного затиш�
ку та благополуччя. Нехай
Ваш багаторічний досвід,
глибокі фахові знання і
сумлінна робота ще бага�
то�багато років служать
людям!

   Від імені Почесних
громадян Мукачева –

Євген ФЕДІВ, голова
ради Почесних громадян

Мукачева

Мукачівський міський
голова Андрій Балога зус�
трічався з представника�
ми спеціальної моніто�
рингової місії ОБСЄ в Ук�
раїні. Фахівці обговорили
поточну ситуацію з безпе�
кової та економічної ситу�
ації в місті. Участь в заході
взяли спостерігачі місії
Джеймс Хант та Денеш
Декань.

Міський голова  зазна�
чив, що місто на цей рік
прийняло бюджет в
розмірі понад мільярд
гривень. Влада ставить
перед собою амбітні цілі
наповнити дохідну части�
ну, вклавши кошти в роз�
будову міста, оновлення
інфраструктури, освіту та
медицину. Левову частку
спрямують на освітню га�
лузь – 255 млн., медици�
на – 137 млн., соцзахист
– 218 млн., на будівницт�
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во й благоустрій – майже
150 млн.

Головними джерелами
доходів загального фонду
залишається податок на
доходи фізичних осіб, ак�
цизний податок з реалі�
зації суб’єктами господа�
рювання роздрібної
торгівлі підакцизних то�
варів, місцеві податки і
збори.

Також міський голова
розповів, що місто праг�
не активізувати співпра�
цю із закордонними парт�
нерами заради залучен�
ня нових інвестицій.  В
Мукачеві працюють відомі
компанії «Фішер»,
«Флекс» та інші. Але для
залучення нових інвес�
тицій має бути стабіль�
ною ситуація в країні.

Трудовий стаж Є. І.
Горват розпочав в орга�
нах міліції з посади на�
чальника Мукачівської
інспекції виправних
робіт. Обслуговував
місто Мукачево, а також
Мукачівський, Свалявсь�
кий та Воловецький рай�
они. Після закінчення
Івано� Франківської шко�
ли міліції його призначи�
ли на службу до відділу
боротьби з охорони дер�
жавної власності, згодом
– на роботу в карний роз�
шук міського відділу
міліції.

Перше бойове доручення в органах
внутрішніх справ у Євгена Івановича
було пізньої осені 1964 року. Йому до�
велося затримувати злочинця з сокирою
в руках у районі Росвигова, коли той
вдерся до помешкання однієї сім’ї. Зло�
чинця затримали. Життя Євгена Івано�
вича висіло на волосинці: пошкоджена
кістка черепа загрожувала функціюван�
ню головного мозку. Довелось робити
операцію. Тринадцять днів він знаходив�
ся між життям і смертю. Євген Іванович
одужав. За мужній вчинок по затриман�
ню злочинця його нагороджено  медал�
лю “За бойові заслуги !’’  Були  ще дек�
ілька справ, пов’язаних з крадіжкою нар�
котиків у Мукачівській лікарні. Євген Іва�
нович з колегами знайшов злочинців у
столиці Молдавії і доставив їх з Кише�
нева до Мукачева.

З березня 1979 Є. І. Горват працював
начальником відділення карного розшу�
ку Мукачівського  МВВС.  Паралельно
навчався заочно у Київській вищій школі
міліції. Досвідченого оперативника при�
значили на відповідальну посаду першо�
го заступника начальника Мукачівсько�
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го райвідділу міліції, зго�
дом стає  начальником.
Очолюючи впродовж 10
років Мукачівський відділ
міліції,  Горват Є. І. досяг
високих показників в
оперативно – службовій
діяльності. Неодноразо�
во обирався депутатом
районної  ради, членом
виконкому.

У вересні 1986 року за
станом здоров’я звіль�
нений у відставку. Всьо�
го у органах  внутрішніх
справ пропрацював 25
років, але зв’язків з
міліцією не припиняв.В�

ідданість роботі Є І.Горвата високо оці�
нена урядовими нагородами – орденом
Трудового Червоного  Прапора, меда�
лями  “За бойові заслуги” , “За бездо�
ганну службу в органах внутрішніх
справ”, “Захисник Вітчизни”, “Відмінник
міліції”.

Євгена Івановича обрано членом Му�
качівської райради ветеранів, членом
президії.Він часто відвідує сільські ве�
теранські організації, надає їм практич�
ну допомогу, ділиться з ними досвідом
роботи, виступає на  пленумах, засідан�
нях президії ради.

Щиро бажаємо Вам, шановний Євге�
не Івановичу, міцного здоров’я, миру,
злагоди, достатку, благополуччя, опти�
мізму, радості і надії на багато років жит�
тя.

Нехай благословенною буде Ваша
життєва стежина, а Господь дарує сили,
натхнення та енергію на многії літа.

З великою шаною та повагою до
Вас,Почесні ветерани України.

Голова  Мукачівської  райради  вете�
ранів України  І. Д. КАЧУР;

Відповідальний секретар Ф. В КІНЧ
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ВИБАЧАЄМОСЯ ЗА ПОМИЛКУ
У попередньому номері  газети трапилася   неприємна прикрість: серед  численних

привітань з ювілеєм  Омеляна Васильовича РЕШЕТАРЯ в  одному з таких привітань
замість 70�річного, помилково надруковано  75�річного ювілею.

Щиро вибачаємося  перед шанованим нами  ювіляром та авторами привітання за
таку прикрість і користуємося  нагодою  ще раз поздоровити  Омеляна  Васильови�
ча  з  його прекрасним  70�річчям і твердо сподіваємося  повторити найкращі  поба�
жання  ювілярові  з нагоди його майбутнього 75�річчя.

Редакція газети Мукачево
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з  8.12.2016 р.  по 14.01.2017 р.
1. Годлевська Нінель Михайлівна –  1932  р.н.
2. Глущенко Надія Максимівна  –  1941  р.н.
3. Піняшко Дмитро Ілліч –  1946  р.н.
4. Трух Богдан Васильович –  1944  р.н.
5. Кушнір Марія Йосипівна –  1933  р.н.
6. Лавриненко Петро Іванович –  1937  р.н.
7. Нурієв Олександр Рахаминович –  1950  р.н.
8. Орєхов Валентин Вікторович  –  1938  р.н.
9. Беркі Людвик Лойошович –  1954  р.н.
10. Загоруй Лідія Павлівна –  1952  р.н.
11. Козел Володимир Іванович –  1955  р.н.
12. Нікітчук Лія Миколаївна –  1930  р.н.
13. Вербицькі Ганна Георгіївна –  1923  р.н.
14. Коваленко Володимир Володимирович –  1956  р.н.
15. Любчинський Тарас Миколайович  –  1947  р.н.
16. Григорян Ірина Горациосівна –  1939  р.н.
17. Тюпіч Валерій Юхимович –  1943  р.н.
18. Каналош Марія Ференцівна –  1940  р.н.
19. Форкош Еріка Золтанівна  –  1987  р.н.
20. Буцько Лариса Василівна  –  1965  р.н.
21. Ільтьо Євгенія Іванівна –  1989  р.н.
22. Гайсак Федір Іванович – 1932  р.н.
23. Горват Марія Олександрівна – 1954  р.н.
24. Барчі Михайло Васильович –  1940  р.н.
25. Поп Юлій Мартинович –  1961  р.н.
26. Васильєва Євгенія Юріївна –  1924  р.н.
27. Тураній Степан Степанович –  1954  р.н.
28. Пустовойт Олександр Сергійович –  1969  р.н.
29. Машіка Йосип Васильович  –  1943  р.н.
30. Лутак Василь Михайлович –  1945  р.н.
31. Шкріб Володимир Петрович –  1954  р.н.
32. Екшмідт Ольга Євженівна –  1929  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. 2E23E96

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 3Eх кімн. кварE
тира на 4Eму поверсі 9Eти поE
верх. будинку на ПершотравE
невій набережній. (Біля мEну
“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 кімнаE
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 ділянE

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

Тел.: 095E577E40E12.
 продається земельна ділянE

ка під  будівництво та обслугоE
вування жилого будинку плоE
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
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     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. 050E203E67E78

“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 рEні РосE

вигово, з дорогим ремонтом,
меблями та технікою, кухня стуE
дія, нова проводка, нове опаE
лення, кондиціонери, сигналіE
зація, 6/9 пов., Можливо купиE
ти 3 кімнатну квартиру, квартиE
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.НабеE

режна, , поруч є садочок, наE
бережна, 2002 року будівницE
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 плоE
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.

     Куплю акордеон. ЗвертаE
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.

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

В  РЕКЛАМНЕ  АГЕНE
СТСТВО  ПОТРІБЕН  НА
РОБОТУ  ПОКЛЕЙЩИК
ЩИТІВ  З  ВЛАСНИМ
А В Т О Т Р А Н С П О Р E
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 проE
дається автомобіль
ВАЗE21154, рік випусE
ку 2007. У надійному
стані.Т. 0668011800.

Àâòî

Ðîáîòà
     Зніму квартиру в м.МуE

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

Тел: 0959419922

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

     Втрачену облікову книгу доходів і витрат, видану Мукач�
івською ОДПІ на ім’я ФОП Слава Віталію Антоновичу (ід. код
3346908298), вважати недійсною.
     Втрачений Державний акт на право власності на земель�

ну  ділянку Серія ЯД № 535782, виданий Івановецькою сільською
радою 15.06.2007 р. на ім’я Олійник Юрій Васильович, вважати
недійсним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

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

по тел.: 095 940 51 45

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

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

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

ÏÎËÜÙÀ

Допомога в отриманні робочої польської візи
та реєстрація в консульстві

м. Мукачево, вул. Недецеї, 2/3 (2 пов.),
тел.: (097) 55E00E127, (050) 135E73E73

За даними міського Комбінату благоустрою.
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ñò.

Ó ôîéº Äðàìòåàòðó
ç³áðàëèñü ä³òè, áàòüêè,
ä³äóñ³ ³ áàáóñ³ íà ö³êàâå
ä³éñòâî, ÿêå ïðîâîäèëîñü
âïåðøå, àäæå íå áóëî ãëÿ-
äà÷³â ³ àðòèñò³â  – âñ³ ïðè-
ñóòí³ áóëè ³ òèìè, ³ äðóãè-
ìè. Ìåòà öüîãî ä³éñòâà
ç³áðàòè âñ³õ ðàçîì ³ çðî-
áèòè ñïðàâæíº ñâÿòî.
Âõ³äíèé êâèòîê – ëèñò äëÿ
âî¿í³â ÀÒÎ òà íîâîð³÷íèé
êîñòþì.

Ñâÿòî âèéøëî ÷óäîâå,
âñ³ ðàçîì ñï³âàëè êîëÿäè,
÷èòàëè â³ðø³, òàíöþâàëè,
çáèðàëè êîøòè äëÿ âî¿í³â
ÀÒÎ, ðîçïîâ³äàëè ïðî
Ð³çäâî òà äîáð³ ñïðàâè, ÿê³
òðåáà ðîáèòè.

«Íàø³ ä³òè ïîâèíí³ çíà-
òè íà ò³ëüêè ñëîâî «äàé»,
à ùå é ñëîâî «íà,
â³çüìè», òîä³ âîíè âèðîñ-
òóòü ñïðàâæí³ìè òà õîðî-
øèìè ëþäüìè» – ñêàçàëà
âåäó÷à òà îðãàí³çàòîð ñâÿ-
òà Ò. Â. ×åðíåíêî, à

ÍÎÂÎÐ²×ÍÎ-Ð²ÇÄÂßÍÈÉ ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÈÉ
ÊÀÐÍÀÂÀË Â²ÄÁÓÂÑß!

ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС�ЛЕГО»
МАЄ МОЖЛИВІСТЬ

ПРАЦЕВЛАШТУВАТИ ШВАЧОК
на швейний цех в м. Мукачеві, вул. Комунарів, 15,
с. Ракошино, вул. Леніна, 163 та с. Іванівці, вул.
Миру, 3, с.В.Лучки, вул. Терешкова, З Робота на
сучасному високопродуктивному обладнанні
європейського та японського виробництва.

Працюємо в одну зміну. Забезпечення амбула(
торним лікуванням лікарем підприємства та ме(
дикаментами. Харчування за рахунок підприєм(
ства. Надання безвідсоткових позик. Оплата праці
достойна.

Адміністрація підприємства,
тел.2�14�65, моб. тел. 0666844494

òàíöþâàëüí³ êîëåêòèâè –
ÍÕÊ «Âàëåð³» òà ÄÂÊ
«Îëåíêà» ïîäàðóâàëè
êðàñèâ³ õîðåîãðàô³÷í³
êîìïîçèö³¿: «Çèìîâà êàç-
êà», «Á³ëèé õîðîâîä»,
«Ê³ñ-ê³ñ» òà áàãàòî ³íøèõ.
(ïîñòàíîâêà Â.Ì. ×åðíåí-
êî).

Áóëî ö³êàâî, êðàñèâî,
âåñåëî, àäæå âñ³ áóëè ðà-
çîì ³ òâîðèëè ðàçîì.
Ïîò³ì Ä³ä Ìîðîç ³ Ñí³ãó-
ðîíüêà âðó÷èëè ïîäàðóí-

êè â³ä ìåöåíàò³â (ô-ìà
«Àóäèò», ï.ï.Ïå÷îðà Â.Â.
òà ï.ï. Îñèïîâ À.Ê.).

Ïîäàðóíêè â³ä ä³òåé
òà îäÿã ñêîðî â³äïðàâëÿòü
çà ïðèçíà÷åííÿì íà ÀÒÎ.

À îñü îäèí ç ëèñò³â â³ä
Êàñàíäðè:

«ß õî÷ó ùîá ìàìà é
òàòî áóëè ó âñ³õ ä³òåé!

Ùîá äîáðî ³ ìèð äî
õàòè ñòóêàëè äî âñ³õ ëþ-
äåé!

Ùîá âåðíóâñÿ òè æè-
âèé, çäîðîâèé òà ùàñëè-
âèé!

Ùîá ñèëüí³øå îáí³ìà-
ëè òåáå ä³òêè ìèë³!

Ïîâåðòàéñÿ íå ñòð³ëÿé
³ í³êîãî íå âáèâàé,

Õàé öâ³òå æèòòÿ, ëþ-
áîâ ³ íå ëëºòüñÿ á³ëüøå
êðîâ.

Ñëàâà Óêðà¿í³!»

Ñïàñèá³ âñ³ì, õòî áðàâ
ó÷àñòü ³ äîïîì³ã. Íèçüêèé
óêë³í Âàì.

Ó Ìóêà÷åâ³ óðî÷èñòî
íàãîðîäèëè ïåðåìîæö³â
ÕÕ Âñåóêðà¿íñüêîãî äè-
òÿ÷î-þíàöüêîãî ôåñòè-
âàëþ åñòðàäíî¿ ï³ñí³
“Ð³çäâÿíà ç³ðîíüêà”,
ÿêèé öèìè äíÿìè  ïðîõî-
äèâ  â Õðèñòèÿíñüêîìó
êóëüòóðíîìó öåíòð³.
Ï³ñåííå ñâÿòî çàïî÷àò-
êîâàíå ó 2007 ðîö³ ÿê îá-
ëàñíå òà âæå âäåñÿòå
â³äáóëîñÿ ÿê âñåóêðà¿-
íñüêå. 

Ìåòà ôåñòèâàëþ – ïî-
ïóëÿðèçàö³ÿ âîêàëüíîãî
ìèñòåöòâà, ïîøóê ³
ï³äòðèìêà òàëàíò³â, çà-
ëó÷åííÿ ïîåò³â, êîìïî-
çèòîð³â, ä³ÿ÷³â ìèñòåöòâ
äî ðîáîòè ç îáäàðîâàíè-
ìè ä³òüìè òà þííþ, åñ-
òåòè÷íèé ³ äóõîâíèé ðîç-
âèòîê ìîëîäîãî ïîêîë³í-
íÿ.

Äî ó÷àñò³ çàëó÷åí³
ìàéæå 200 âèõîâàíö³â
âèõîâàíö³ (ó÷í³) ïîçàøê-
³ëüíèõ, çàãàëüíîîñâ³òí³õ,
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, à
ñàìå: ñîë³ñòè, äóåòè,
òð³î òà âîêàëüí³ ãóðòè
(äî 10 ó÷àñíèê³â) â³êîì
â³ä 6 äî 21 ðîêó. 

Ð³âåíü âèêîíàâñüêî¿
ìàéñòåðíîñò³ êîíêóð-
ñàíò³â îö³íþâàëî ôàõîâå
æóð³ çà òàêèìè êðèòåð³-
ÿìè: ÿê³ñòü çâóêîâåäåí-
íÿ òà ÷èñòîòà ³íòîíóâàí-
íÿ; âèêîíàâñüêà é àê-

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÍÀÃÎÐÎÄÈËÈ
ÏÅÐÅÌÎÆÖ²Â  XX ÔÅÑÒÈÂÀËÞ

«Ð²ÇÄÂßÍÀ Ç²ÐÎÍÜÊÀ»

òîðñüêà ìàéñòåðí³ñòü;
â³äïîâ³äí³ñòü ñòèëüîâèì
òà æàíðîâèì îçíàêàì
òâîðó, ñöåí³÷íîìó êîñ-
òþìó; íàÿâí³ñòü ïðèðîä-
íîãî äàðó, íå ï³äêð³ïëå-
íîãî ñó÷àñíèìè ìóçè÷-
íèìè çàñîáàìè; òâîð÷à
³íäèâ³äóàëüí³ñòü; àíñàì-
áëåâèé ñòð³é; ñöåí³÷íà
êóëüòóðà. 

Ñüîãîäí³,  î 14:30 â³ä-
áóëàñÿ êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà çà ó÷àñò³ ëàóðå-
àò³â ïåðøî¿ ïðåì³¿, ãðàí-
ïð³ ôåñòèâàë³â  çà îñòàíí³
äâàäöÿòü ðîê³â òà çàñ-

ëóæåíîãî àðòèñòà Óêðà¿-
íè Îëåêñàíäðà Ñàäâàð³.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî
ïðèñóòí³õ òà ó÷àñíèê³â
ôåñòèâàëþ çâåðíóâñÿ
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Îëåêñàíäð Ãàëàé.

Ïåðåìîæöÿìè  ãðàí-
ïð³ ôåñòèâàëþ ”Ð³çäâÿíà
ç³ðîíüêà – 2017" ñòàâ
çðàçêîâèé âîêàëüíèé àí-
ñàìáëü «Âåðí³ñàæ» ç
ì³ñòà Íåò³øèí. Á³ëüø
äåòàëüíî ïðî ³ìåíà âñ³õ
ïåðåìîæö³â ôåñòèâàëþ -
çãîäîì.

Колектив ТзОВ «Базис»   висловлює
свої щирі співчуття  директору ТзОВ
«Базис» БАСАРАБУ  Миколі Михайло�
вичу  з приводу тяжкої втрати — смерті
його брата

Євгена Михайловича.

Друзі�ветерани Великої Вітчизняної та
ветерани Збройних Сил України глибоко
сумують з приводу тяжкої втрати –
смерті їх побратима  ветерана Івана
Дмитровича  ЧЕРНЕНКА і висловлюють
щирі співчуття  рідним і близьки м по�
кійного.

До правоохоронців звернувся
черговий лікар Мукачівської рай(
онної лікарні та повідомив про те,
що в їх хірургічне відділення по(
ступив пацієнт з колото(різаною
проникаючою раною грудної
клітки. Слідчо(оперативна група
виїхавши до потерпілого встано(
вила, що 36(річний потерпілий пе(
ребуває в шоковому стані та має
ознаки алкогольного сп’яніння. Чо(
ловік розповів, що повертався з

СПІВРОБІТНИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
ВСТАНОВИЛИ ОСОБУ НАПАДНИКА НА ЧОЛОВІКА,

ЯКИЙ ОТРИМАВ НОЖОВЕ ПОРАНЕННЯ
фестивалю в Мукачеві і ззаду на
нього напали.

Вжитими оперативно(розшуко(
вими заходами працівники Мука(
чівського відділу поліції встанови(
ли, що тяжкі тілесні ушкодження
потерпілому нанесла його 30(річна
дружина. Конфлікт у подружжя ви(
ник на побутовому підгрунті. Кухон(
ний ніж, яким здійснено удар, ви(
лучено. Триває досудове розсліду(
вання, вирішується питання про

обрання міри запобіжного заходу
щодо підозрюваної у вчиненні зло(
чину.

За даним фактом розпочато
кримінальне провадження за ст.
121 Кримінального кодексу Украї(
ни, а саме умисне тяжке тілесне
ушкодження. Жінці загрожує ув’яз(
нення від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації
поліції Закарпатської області

Êðèì³íàë
ВІЧНАЯ  ПАМ’ЯТЬ

Висловлюємо  глибоке співчуття генеральному
директору ТОВ «Едельвейс�Ле�Го» і ТОВ «Карпати�
Інтерконтиненталь» П.М.Басарабу  з приводу пе�
редчасної смерті його дорогого брата

Євгена  Михайловича  БАСАРАБА.
Порядність, інтелігентність, професійність та

мудрість були притаманні його щирій душі.  У сер�
цях усіх, хто його знав, трудився з ним назавжди
залишаться добрі, вдячні спогади. Висловлюємо
щирі співчуття рідним та близьким почилого.

     Колективи ТОВ «Едельвейс�Ле�Го»
і  ТОВ «Карпати�Інтерконтиненталь»
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13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.15 Óðÿä íà çâ'ÿç-
êó ç ãðîìàäÿíàìè. 14.00
Êíèãà.ua. 14.30 Âåðåñåíü.
15.30 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
15.55 Ñïîãàäè. 16.25 Ìèñ-
òåöüê³ ³ñòîð³¿. 16.40 Ò/ñ "Àííà
Ï³ëü". 17.30 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?. 17.50 Ì/ñ "Ïîïåëþøêà".
18.20 Íîâèííèé áëîê. 19.00
Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.55 Íàø³
ãðîø³. 20.20 Ïðî ãîëîâíå.
21.50 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³". 22.55
Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè

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, 5.20 "Ñïåö³àëüíèé âè-
ïóñê. Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 12.20
"Õî÷ó ó â³à ãðó". 14.50
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 17.15 Ìå-
ëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.15 Êîìåä³ÿ "Óñ³ â
çàõâàò³ â³ä ìåð³". 22.30, 1.25
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 8". 23.35,
2.20 Õ/ô "Øåðëîê - 2: Ðåéõåí-
áàõñüêèé âîäîñïàä"

IÍÒÅÐ
5.00, 20.00, 1.25 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ìóëüòô³ëüìè. 6.20,
14.10 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëå-
îí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.15, 8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 9.20 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ". 11.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ
"Ðàéñüê³  ÿáëó÷êà" (12+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 23.40 Ò/ñ "Âàðåíü-
êà. Âèïðîáóâàííÿ ëþáîâ³".
2.15 Äîê.ïðîåêò "Â³éíà âñå-
ðåäèí³ íàñ. Àðòðèò. Àðòðîç".
2.50 Õ/ô "ßðîñëàâ Ìóäðèé"

ICTV
5.30 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 11.05,
13.20 Õ/ô "Çàá³éíèé ôóòáîë"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.35 Õ/ô "Äèíîòîï³ÿ".
15.20, 16.20, 21.25 Ò/ñ "Íà
òðüîõ" (16+). 17.45 Ò/ñ "Æèò-
òÿ ³ ïðèãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 23.20 Õ/ô "Çàë³çíèé
ëèöàð" (18+). 1.40 Õ/ô "Åâåðë³"
(18+). 3.05, 4.45 Ïðîâîêàòîð.
4.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.15 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.20
Ôàêòè

ÑÒÁ
7.10, 15.50 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.15 Õ/ô "Ìð³ÿòè íå øê³äëè-
âî". 11.10 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â 14". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà". 20.00,
22.45 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-
5". 23.55 "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, 1.20, 3.45 Ïîä³¿.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.20, 4.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.20 Ò/ñ
"Çà çàêîíàìè âîºííîãî ÷àñó"
1 ñ.. 15.30 Ò/ñ "Çà çàêîíàìè
âîºííîãî ÷àñó" 2 ñ.. 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñêîåìåñòî" 12 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Çà çàêîíà-
ìè âîºííîãî ÷àñó" 3, 4 ñ..
23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 2.10 Õ/
ô "Ñìåðòåëüíà ãîíêà 2" (18+)

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 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.55,
21.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 14.55

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 Õ/ô
"Ïîäàðóé ìåí³ òðîõè òåïëà"
(16+). 13.50 Ò/ñ "Æ³íêè â ëþ-
áîâ³" 1, 2 ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ
"Æ³íêè â ëþáîâ³" (12+). 18.00
Ò/ñ "Ðàéñêîåìåñòî" 11 ñ. (16+).
19.45, 2.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Çà çàêîíà-
ìè âîºííîãî ÷àñó" 1, 2 ñ.. 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Õ/ô "Ñìåð-
òåëüíà ãîíêà 2" (18+). 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-ñåëÿí-
êà. 13.25, 14.30 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. 20.00 Ðÿò³âíèêè.
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 "Ïðèãîäè 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 - Òåëå-
ñåð³àë. 15:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 15.40 - Äî-
êóìåíòàëüíèé 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
äæåðåëî" ( 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, 2.25 Çîíà íî÷³. 4.40,
18.00 Àáçàö. 5.33, 8.10 Kids
Time. 5.35 Ì/ñ "Òóðáî". 7.00 Ì/
ñ "²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 8.15
Õ/ô "ßìàêàñ³ àáî íîâ³ ñàìó-
ðà¿" (16+). 10.00 Õ/ô "Ïîãîíÿ"
(16+). 12.05 Õ/ô "Åë³ç³óì"
(16+). 14.10 Õ/ô "ßâèùå"
(16+). 16.00, 19.00 Ðåâ³çîð.
21.00 Ñòðàñò³ çà ðåâ³çîðîì.
0.10 Õ/ô "27 âåñ³ëü". 2.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé
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6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Åðà
á³çíåñó. 6.15, 7.15, 8.15 Ñïîðò.
6.20, 8.20 ÀãðîÅðà. 6.30, 23.00
Çîëîòèé ãóñàê. 6.45, 7.45, 8.30
Ñìàêîòà. 7.25, 23.35 Íà ñëó-
õó. 8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 9.30 Þâ³ëåéíèé êîí-
öåðò Â³êòîðà Ïàâëèêà. 11.15
Ä/ô "Ñâÿòà Ñîô³ÿ. Ó ôîêóñ³
äðàìè òà âîñêðåñ³ííÿ". 11.45
Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê. 12.15
Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò.
12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò.

Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.55,
4.30 Â³òàëüêà. 16.50, 22.00,
2.50 Êðà¿íà Ó. 17.50, 23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 20.00 Ðÿò³â-
íèêè. 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 "Ïðèãîäè êàï-
³òàíà 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 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 13.00 - ïðîãðàìà "Òîï
Õ³ò 20". 14:30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 14.45
- Òåëåñåð³àë. 15:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 15.40
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16.40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.00 - Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18.05 - Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà . 20.00 - Òåëåñåð³àë.
20.45 - Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íî-
âèíè "×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 Çîíà íî÷³. 4.00, 18.00
Àáçàö. 5.00, 6.40 Kids Time.
5.02 Ì/ñ "Òóðáî". 6.42 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+). 8.50 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 11.00 Ñåðöÿ
òðüîõ-3. 14.00 Õòî çâåðõó-5.
19.00 Ëþáîâ íà âèæèâàííÿ.
22.50 Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â"
(18+). 1.00 Õ/ô "Ðàéîí ¹9"

(16+)
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6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
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 ñëó-
õó. 8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 9.30 Õ/ô "Áðåõàòè, àáè
áóòè ³äåàëüíîþ". 11.00 Çàñ³-
äàííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óê-
ðà¿íè. 13.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 13.15 Íàø³
ãðîø³. 14.00 Â³éíà ³ ìèð. 15.30
Ñâ³òëî. 16.10 Ïóò³âíèê ïðî÷à-
íèíà. 16.25 Íà ïàì'ÿòü. 16.40
Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 17.30 Õî÷ó
áóòè. 17.50 Ì/ñ "Ïîïåëþøêà".
18.20 Íîâèííèé áëîê. 19.00
Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô
"Âîñêîâ³ êðèëà ²êàðà". 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

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, 12.20, 5.10 "Ñïåö³àëüíèé
âèïóñê. Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
12.45 "Õî÷ó ó â³à ãðó". 14.50
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 17.15 Ìå-
ëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.15 Õ/ô "Äèÿâîë íî-
ñèòü ïðàäà". 22.20, 1.15 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 8". 23.25, 2.10 Õ/
ô "Øåðëîê - 3: Ïîðîæí³é êà-
òàôàëê"

IÍÒÅÐ
5.00, 20.00, 1.30 "Ïîäðîáèö³".

6.00 Ìóëüòô³ëüìè. 6.20, 14.10
"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". 11.10,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Ðàéñüê³ ÿá-
ëó÷êà" (12+). 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
23.40 Ò/ñ "Âàðåíüêà. Íàïå-
ðåê³ð äîë³". 2.15 Äîê.ïðîåêò
"Â³éíà âñåðåäèí³ íàñ. Ä³à-
áåò". 3.00 Õ/ô "Ëåãåíäà ïðî
êíÿãèíþ Îëüãó"

ICTV
5.30 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³ .  8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05 Ãðîìà-
äÿíñüêà îáîðîíà. 11.05,
17.45 Ò/ñ "Æèòòÿ ³ ïðèãîäè
Ìèøêà ßïîí÷èêà" (16+). 12.05,
13.20 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.35 Õ/ô "Äèíîòîï³ÿ". 15.20,
16.20, 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ"
(16+).  18.45,  21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð.  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 23.20 Õ/ô "Çàë³çíèé
ëèöàð-2" (18+). 1.25 Õ/ô "Çàë-
³çíèé ëèöàð" (18+). 3.20, 4.45
Ïðîâîêàòîð. 4.15 Ñòóä³ÿ Âà-
øèíãòîí. 4.20 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.05, 15.50 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ". 11.10
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 14".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
18.30 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
20.00, 22.45 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-5". 0.00 "Õ-Ôàêòîð - 7"

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

âîêàò" (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 1.20 Ïîä³¿. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
2.10 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.20
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.20 Ò/ñ
"Çà çàêîíàìè âîºííîãî ÷àñó"
3 ñ.. 15.30 Ò/ñ "Çà çàêîíàìè
âîºííîãî ÷àñó" 4 ñ.. 18.00 Ò/
ñ "Ðàéñêîåìåñòî" 13 ñ. (16+).
19.45, 2.40 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Çà
çàêîíàìè âîºííîãî ÷àñó" 5,
6 ñ.. 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-ñåëÿí-
êà. 13.25, 14.30 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. 20.00 Ðÿò³âíèêè.
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 "Ïðèãîäè êàï³òàíà
Âðóíãåëÿ"

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðà-
ìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òå-
ëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14.40 - Òåëå-
ñåð³àë. 15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 15:40 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17.05 -  Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
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6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
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 ñåðâ³ñ .  8 .45,
0.20 Òåëåìàãàçèí. 9.00 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. V² åòàï.
Ìàñ-ñòàðò 15êì.  (÷îëîâ³ -
êè ) .  9 .55  Á ³àòëîí .  Êóáîê
ñâ ³ ò ó.  V ²  åòàï .  Åñòàôåòà
4õ6êì. (æ³íêè). 11.30 Ñïîðò.
Òèæäåíü. 11.55 Îðåãîíñü-
êèé ïóò³âíèê. 12.25 Ñóñï-
³ëüíèé óí³âåðñèòåò.  13.00
Íîâèíè ( ³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 13.15 Áîðõåñ. 14.00
Ä/ô "²âàí Äðà÷. Êð³çü ÷àñ ³
ñëîâî". 15.30 Ôîëüê-music.
16.40 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 17.30
Òâ³é ä ³ì-2.  17.50 Â³êíî â
Àìåðèêó.  18.20 Íîâèííèé
áëîê. 19.00 Íîâèíè. Êóëü-
òóðà. 19.20 Ïåðøà øïàëü-
òà. 19.55 Âåðåñåíü. 20.20
Ïðî ãîëîâíå. 21.30 Íîâèíè.
Ñïîðò.  21 .50  Ò /ñ  "Åïîõà
÷åñò ³ " .  22 .35  Îáëè÷÷ÿ
â³éíè.  22.55 Â³÷íå.  23.15
Ï³äñóìêè

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, 12.20, 5.10 "Ñïåö³àëü-
íèé âèïóñê. Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 13.00 Êîìåä³ÿ "Äæåí-
òëüìåíè óäà÷³" .  14.50
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë".  17.15
Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.15 Êîìåä³ÿ "Îáå-
ðåæíî! Ïðåäêè â õàò³". 22.15,
1.10 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -  8".
23.20, 2.10 Õ/ô "Øåðëîê - 2:
Ñîáàêè áàñêåðâ³ëÿ"

IÍÒÅÐ
4.30 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 6.00
Ìóëüòô³ëüìè. 6.20, 13.30
"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
Õ/ô "Êàçêà ïðî æ³íêó òà ÷îëî-
â³êà". 11.10, 12.25 Õ/ô "Âà-
ðåíüêà". 15.15 "Æäè ìåíÿ".
18.00, 19.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 1.25
"Ïîäðîáèö³". 21.00 Ò/ñ
"Ðàéñüê³ ÿáëó÷êà" (12+). 23.40
Ò/ñ "Âàðåíüêà. Âèïðîáóâàííÿ
ëþáîâ³". 2.15 Äîê.ïðîåêò
"Â³éíà âñåðåäèí³ íàñ. Ãðèá-
êîâ³ ³íôåêö³¿". 3.00 Õ/ô "Òîï³-
íàìáóðè"

 ICTV
5.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.35, 4.45 Ïðîâîêàòîð. 6.25
Äèâèòèñü óñ³ì!. 7.20, 4.20
Ôàêòè. 7.50, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 8.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 9.15 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.00 Àíòè-
çîìá³ .  10.55 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 11.50, 13.20 Õ/ô "Á³ëà
³ìëà" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.00 Õ/ô "Êóëÿ â
ëîá" (16+). 16.10 Õ/ô "Ñòà
òðåê. Â³äïëàòà" (16+). 18.45,
21.00 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 21.20 Ò/
ñ "Íà òðüîõ" (16+).  22.20
Ñâîáîäà ñëîâà. 0.25 Õ/ô
"Àäðåíàë³í. Âèñîêà íàïðóãà"
(18+). 2.05 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿí-
òèíà" (16+)

ÑÒÁ
6.40, 15.50 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ". 9.45 Õ/
ô "Ìàøà". 11.40 Õ/ô "Äðóæè-
íà çà êîíòðàêòîì". 13.25 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â 14". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.30,
23.15 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
20.00, 22.45 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò! Ä³òè". 0.50 "Õ-Ôàêòîð -
7"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïà-
íþòîþ. 6.50, 7.15, 8.15 Ðàíîê ç

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 - Òå-
ëåñåð³àë. 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
3.05 Çîíà íî÷³. 4.35, 18.00
Àáçàö. 5.30, 7.03 Kids Time.
5.32 Ì/ñ "Òóðáî". 7.05 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+).  9.10 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 11.10 Ñåðöÿ
òðüîõ-3. 14.00 Ëþáîâ íà âè-
æèâàííÿ. 19.00 Õòî çâåðõó-
5. 22.50 Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â"
(18+). 1.05 Õ/ô "Ìóøêåòåð"

×ÅÒÂÅÐ, 26 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Åðà
á³çíåñó. 6.15, 7.15, 8.15
Ñïîðò. 6.20, 8.20 ÀãðîÅðà.
6.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
6.45, 7.45, 8.30 Ñìàêîòà.
7.25, 23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 9.30 Õ/ô "Ïîâíå áåççà-
êîííÿ". 11.30, 16.25 Íà ïàì'-
ÿòü. 11.45 Îðåãîíñüêèé ïóò³-
âíèê. 12.15 Ñóñï³ëüíèé óí³-
âåðñèòåò. 12.40, 21.30 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 13.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.15
Ñë³äñòâî. ²íôî. 14.00 Ä/ô
"Ðîíäî äëÿ ëèöàðÿ. Â³êòîð
Ãðåñü".  15.30 Íàäâå÷³ð'ÿ.
Äîë³. 16.40 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü".
17.30 Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ.
17.50 Ì/ñ "Ïîïåëþøêà". 18.20
Íîâèííèé áëîê. 19.00 Íîâè-
íè. Êóëüòóðà. 19.20 Áîðõåñ.
19.55 "Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ
Ñåäëåöüêîþ. 20.20 Ïðî ãî-
ëîâíå. 21.50 Ò/ñ "Åïîõà
÷åñò³". 22.35 Îáëè÷÷ÿ â³éíè.
22.55 Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè

     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, 12.20, 4.50 "Ñïåö³àëüíèé
âèïóñê. Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
12.45 "Õî÷ó ó â³à ãðó". 14.50
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 17.15 Ìå-
ëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.15 Êîìåä³ÿ "Çíîâó
òè". 22.15, 0.55 "Ñâ³ò íàâè-
âîð³ò - 8". 23.15, 1.50 Õ/ô
"Øåðëîê - 3: Îçíàêè òðåòüî-
ãî"

IÍÒÅÐ
5.00, 20.00, 1.30 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ìóëüòô³ëüìè.  6.20,
14.10 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëå-
îí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íî-
âèíè. 7.15, 8.10 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 9.20 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ". 11.10, 12.25, 21.00
Ò/ñ "Ðàéñüê³ ÿáëó÷êà" (12+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 23.40 Ò/ñ "Âàðåíü-
êà. Íàïåðåê³ð äîë³". 2.15 Äî-
ê.ïðîåêò "Â³éíà âñåðåäèí³
íàñ. ÃÐÂ²".  3.00 Õ/ô "Áå-
ðåæ³òü æ³íîê"

ICTV
5.30 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 11.05, 17.40 Ò/
ñ "Æèòòÿ ³ ïðèãîäè Ìèøêà
ßïîí÷èêà" (16+). 12.00, 13.20
Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.30 Õ/ô
"Äèíîòîï³ÿ". 15.05, 16.20,
21.20 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 ²íñàéäåð. 23.20 Õ/ô
"Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ" (16+).
1.10 Õ/ô "Çàë³çíèé ëèöàð-2"
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Êàíàë «1+1»
7.05, 19.30 ÒÑÍ. 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 10.00, 23.10
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 11.00 Ìå-
ëîäðàìà "×îëîâ³÷à ³íòó¿ö³ÿ".
13.05 "Ãîëîñ êðà¿íè 7". 15.30,
21.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 17.30
Êîìåä³ÿ "Íåäîòóðêàí³". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà". 20.15 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿",. 0.10, 5.05
Òðèëåð "Îáëàñò³ òåìðÿâè".
2.05 "Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.00 "Æäè ìåíÿ". 6.50 Ìóëüò-
ô³ëüìè. 7.40 Õ/ô "Çà ñ³ðíè-
êàìè". 9.00 Õ/ô "Ñàìîãîííè-
êè". 9.20 Õ/ô "Ïåñ Áàðáîñ òà
íåçâè÷àéíèé êðîñ". 9.30 Äîê.-
ïðîåêò "Ëåîí³ä Ãàéäàé. Íåçâè-
÷àéíèé êðîñ". 10.20 Õ/ô "²âàí

Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ". 12.15 Ò/ñ "Ãîðä³¿â âó-
çîë" (16+). 15.50, 20.30 Ò/ñ
"Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíà".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 22.30 Õ/ô
"Í³÷ çàêðèòèõ äâåðåé" (16+).
0.25 Õ/ô "Õàðâ³ Ì³ëê" (16+).
2.50 Õ/ô "Òðåñò, ÿêèé ëîïíóâ"

ICTV
5.05 Ôàêòè. 5.25 Âåëèê³ àâàí-
òþðèñòè. 7.00 Äèâèòèñü
óñ³ì!. 7.55 Êðàùå íå ïîâòî-
ðþé!. 8.55 ß çíÿâ! Ïðåì'ºðà.
10.45 Õ/ô "Ãóäçîíñüêèé ÿñò-
ðóá" (16+). 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Õ/ô "Áðàòè Ãð³ìì"
(16+).  15.00 Õ/ô "Ãåðàêë.
Â³äðîäæåííÿ ëåãåíäè" (16+).
16.45 Õ/ô "Ëþäèíà ëèñòîïà-
äà" (16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "²ëþç³ÿ
îáìàíó" (16+).  22.05 Õ/ô
"Õðàíèòåë³" (16+). 1.05 Õ/ô
"Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ-4" (18+).
2.25 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà"
(16+)

ÑÒÁ
5.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55 "Óê-
ðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 17.05 Õ/
ô "Ìàìà íàïðîêàò". 19.00 Õ/
ô "Â³òåð â îáëè÷÷ÿ". 23.00 Õ/
ô "Ëàá³ðèíòè êîõàííÿ". 0.45
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 1.30

Ïîä³¿. 7.10, 5.00 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.10 Ò/ñ "Áóäèíîê áåç
âèõîäó". 13.00 Ò/ñ "Ïîíà¿õà-
ëè òóò" 1, 2 ñ. (16+). 15.20
Ò/ñ "Ïîíà¿õàëè òóò" (16+).
17.00 Ò/ñ "Ïðàâî íà ëþáîâ"
1, 2 ñ.. 19.40 Ò/ñ "Ïðàâî íà
ëþáîâ". 21.30 Õ/ô "Ïðèêìå-
òà íà ùàñòÿ". 23.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 2.15 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+).

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.45
Ì/ñ "Êîçàêè. Ôóòáîë". 7.10
Áàéäèê³âêà. 7.35 Ì/ñ "Åëâ³í ³
áóðóíäóêè". 8.00 ÌóëüòÌ³êñ.
9.50 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-

(18+). 3.00, 4.45 Ïðîâîêàòîð.
4.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.15 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.20
Ôàêòè

ÑÒÁ
7.15, 15.50 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ". 11.20
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 14".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
18.30 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
20.00, 22.45 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-5". 0.05 "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, 1.20 Ïîä³¿. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
2.10 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.20 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 13.20 Ò/ñ "Çà
çàêîíàìè âîºííîãî ÷àñó" 5
ñ.. 15.30 Ò/ñ "Çà çàêîíàìè
âîºííîãî ÷àñó" 6 ñ.. 18.00 Ò/
ñ "Ðàéñêîåìåñòî" 14 ñ. (16+).
19.45, 2.40 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Çà
çàêîíàìè âîºííîãî ÷àñó" 7,
8 ñ.. 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 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. 20.00
Ðÿò³âíèêè. 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" . 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 - ïðî-
ãðàìà " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - ïðîãðàìà "Ê³íî-
ìàã³ÿ". 14:00 - Ìóëüòñåð³àë.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14:40 -  Òåëå-
ñåð³àë. 15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 15:40 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.. 17:05
- Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18:05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20.00 - ïðîãðàìà
"Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³-
àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 3.05 Çîíà íî÷³. 4.30,
18.00 Àáçàö. 5.23, 7.00 Kids
Time. 5.25 Ì/ñ "Òóðáî". 7.02 Ò/
ñ "Êë³í³êà" (16+). 9.10 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 11.10 Ñåðöÿ
òðüîõ-3. 14.00 Õòî çâåðõó-5.
19.00 Ëþáîâ íà âèæèâàííÿ.
22.40 Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â"

(18+). 0.50 Õ/ô "27 âåñ³ëü"

Ï’ßÒÍÈÖß, 27 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Ñïîðò.

6.15, 8.15 ÀãðîÅðà. 6.25, 23.35
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 6.45, 7.45,
8.25 Ñìàêîòà. 7.20, 23.00 Íà
ñëóõó. 8.35 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó.
8.40 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Áàáèí ßð.
Áåç ïðàâà íà ³ñíóâàííÿ. 9.10
Ä/ô "Àíãåë ïîìñòè". 9.40 Õ/ô
"Ïîâåðíåííÿ". 13.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.15
"Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöü-
êîþ. 14.00 Ä/ô "Ïðèìàðà Áà-
áèíîãî ßðó". 15.30 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ. 16.30 90 ðîê³â â³ä äíÿ
íàðîäæåííÿ Îëåêñè Òèõîãî.
16.35 Ïåðøà ñòóä³ÿ. 17.10 Ä/
ô "Óêðà¿íñüêà Ãåëüñ³íñüêà
ñï³ëêà - âåêòîð âèçíà÷åíî".
18.20 Íîâèííèé áëîê. 19.00
Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.25
Â³éíà ³ ìèð. 20.20 Ïðî ãîëîâ-
íå. 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.45
Ä/ô "Îäíîãî ðàçó 60 ðîê³â ïî-
òîìó". 23.15 Ï³äñóìêè

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, 12.20 "Ñïåö³àëüíèé âè-
ïóñê. Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 12.45
"Õî÷ó ó â³à ãðó". 14.50, 22.10
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 17.15 Ìå-
ëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³".  20.15 "Âå÷³ðí³é êè¿â
2016". 0.05 Êîìåä³ÿ "Ñëóæáî-
âèé Ðîìàí". 2.55 "Íåä³ëÿ ç
êâàðòàëîì". 5.10 Äðàìà "Àð-
òóð íüþìàí"

IÍÒÅÐ
5.00, 20.00, 2.40 "Ïîäðî-

áèö³". 6.00 Ìóëüòô³ëüìè.
6.20, 14.10 "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 îäðó-
æèìîñÿ". 11.10, 12.25 Ò/ñ
"Ðàéñüê³ ÿáëó÷êà" (12+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 21.00 "×îðíå äçåðêàëî".
23.00 Õ/ô "Òðåñò, ÿêèé ëîï-
íóâ". 3.30 Õ/ô "Êàï³òàí
"Ï³ë³ãðèìà"

ICTV
5.30 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³ .  8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00 ²íñàé-
äåð. 11.00, 17.45 Ò/ñ "Æèòòÿ ³
ïðèãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà"
(16+). 12.00, 13.20 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.30 Õ/ô "Ãåðàêë.
Â³äðîäæåííÿ ëåãåíäè" (16+).
15.20, 16.20 Ò/ñ "Íà òðüîõ"
(16+).  18.45,  21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³. 21.25
Äèçåëü-øîó. 23.45 Õ/ô "Ïóíêò
ïðèçíà÷åííÿ-4" (18+). 1.10 Õ/
ô "Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ" (16+).
2.45 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.30 "Ç³ðêîâå æèòòÿ". 8.30 Õ/ô
"Íà ìîñòó". 10.35 Õ/ô "Îñîáè-
ñòå æèòòÿ ë³êàðÿ Ñåë³âàíîâî¿".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
18.30 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
20.00, 22.45 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-5". 23.50 "Õ-Ôàêòîð - 7"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
3.15 Ïîä³¿. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 9.15, 5.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 11.20, 4.00 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.20 Ò/ñ "Çà çàêîíà-
ìè âîºííîãî ÷àñó" 7 ñ.. 15.30
Ò/ñ "Çà çàêîíàìè âîºííîãî
÷àñó" 8 ñ.. 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêî-
åìåñòî" 15 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Çà çàêîíàìè âîºííîãî
÷àñó" 9, 10 ñ.. 23.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.30 Ò/ñ "Çà çàêîíàìè âîºí-
íîãî ÷àñó". 1.50 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 "Ïåðø³
ñ³ì ðîê³â" (16+). 12.25, 18.55
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.25, 14.30
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
13.55 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 14.55
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.55,

4.30 Â³òàëüêà. 16.50, 23.30,
2.50 Êðà¿íà Ó. 17.50 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 20.00 Ì/ô "Çà÷àðîâà-
íèé áóäèíîê". 21.40 Õ/ô "Ìî-
ëîäÿòà" (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 ïî-
ãîäè. 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 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.45 - ïðîãðàìà "Ìóçè÷-
íèé ôàºòîí". 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, 2.30 Çîíà íî÷³. 4.45, 18.00
Àáçàö. 5.40, 7.00 Kids Time.
5.42 Ì/ñ "Òóðáî". 7.02 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+). 9.40 Êè¿â âäåíü
òà âíî÷³. 11.40 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè. 19.00 Õòî çâåðõó-5.
22.50 Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â" (18+).
1.00 Õ/ô "ßâèùå" (16+)
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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. 11.00
Ôîëüê-music. 12.10 Õ/ô "Ìàðêî
Ïîëî". 15.35 Êíèãà.ua. 16.00
Óêðà¿íñüêèé êîðò. 16.40
×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò. 17.50
×îëîâ³÷èé êëóá. 18.30 Õ/ô
"Îñòàíí³é òàíåöü Êàðìåí".
20.00 Áàêëàíè íà Áàëêàíè.
21.00 Íîâèíè. 21.30 Ä/ô "Æèâà
âàòðà". 22.20 Ä/ô
"Ãàéäàìàöüêèì øëÿõîì". 22.45
Ìåãàëîò. 23.00 Ñâ³ò on line.
23.25, 23.50 Çîëîòèé ãóñàê

öÿ". 10.45 Ì/ô "×àð³âíà êà-
ðóñåëü". 12.10 Õ/ô "Ïîâåð-
íåííÿ íà îñòð³â Í³ì". 13.50,
4.30 Â³òàëüêà. 16.20 Õ/ô "Ìî-
ëîäÿòà" (16+). 18.10 Ì/ô "Çà-
÷àðîâàíèé áóäèíîê". 19.50
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
20.55 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
22.00, 2.50 Êðà¿íà Ó. 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 - 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" (ïî-
âòîð). 11.35 - ïðîãðàìà "Àê-
òóàëüíå ³íòåðâ'þ". 11:45 -
ïðîãðàìà "Ìóçè÷íèé ôàº-
òîí". 12:25 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðîãðàìà
"Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïî-
âòîð). 13.45 - Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
14:55 - Ãîðîñêîï. 15:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 16.25 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 16:55 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 17:05 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 19:00 -
Íîâèíè "×àñ". 19:35 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:45-  Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 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, 2.45 Çîíà íî÷³. 5.40, 7.00
Kids Time. 5.45 Ì/ñ "Òóðáî".
7.02 Ïîëîâèíêè - 2. 8.50 Ðåâ-
³çîð. 12.45 Ñòðàñò³ çà ðåâ³çî-
ðîì. 16.00 Ì/ô "Ðåàëüíà
á³ëêà". 17.40 Ì/ô "Ïàíäà Êóíã-
Ôó - 2". 19.20 Õ/ô "13-é ðàé-
îí" (16+). 21.00 Õ/ô "13-é ðàé-
îí: Óëüòèìàòóì" (16+). 23.00

Õ/ô "Âîâê ç Óîëë-Ñòð³ò" (18+)
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6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35
Íà ñëóõó. 7.05 Òåïëî. Ua.
7.20, 23.30 Çîëîòèé ãóñàê.
8.15 Ñìàêîòà. 8.35 Ïàñïîð-
òíèé ñåðâ³ñ. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Ä/ô "Ãåðî¿ Óê-
ðà¿íè. Êðóòè. Ïåðøà íåçà-
ëåæí³ñòü". 10.10 Ä/ô "Óêðà¿-
íñüêà ðåâîëþö³ÿ". 11.30 Ñïî-
ãàäè. 12.00 Òåàòðàëüí³ ñåçî-
íè. 12.30 Õ/ô "Äåñÿòü çàïî-
â ³äåé".  15.50 Òâ³é ä ³ì-2.
16.15 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò ³ " .
20.30 Ïåðøà øïàëüòà. 21.00
Íîâèíè. 21.30 Ñïîðò. Òèæ-
äåíü. 21.55 Ä/ô "Ëåãåíäè
òîôó". 23.00 Ñâ³ò on l ine.
23.20 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó

 Êàíàë «1+1»
7.00 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".

8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà".
9.40 Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü".
10.05 ÒÑÍ. 11.00 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò - 8". 16.00 Êîìåä³ÿ
"Ñëóæáîâèé ðîìàí". 19.30,
5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 7". 23.15, 1.50
Äðàìà "Çà âçàºìíîþ çãî-
äîþ". 1.10 "Àðãóìåíò êiíî".
4.55 "Åñê³ìîñêà - 2: ïðèãî-
äè â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
5.00 Õ/ô "Òðåñò, ÿêèé ëîï-
íóâ". 6.00 Ìóëüòô³ëüìè. 6.35
"Ïîäðîáèö³". 7.00 Õ/ô "²âàí
Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ". 9.00 "Ãîòóºìî ðà-
çîì". 10.00 "Îðåë ³ ðåøêà.
Íàâêîëîñâ³òíÿ ïîäîðîæ".

11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã".
12.00 Õ/ô "Í³÷ çàêðèòèõ äâå-
ðåé" (16+). 13.50 Ò/ñ "Ñåðà-
ôèìà Ïðåêðàñíà". 20.00
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.30 Ò/
ñ "Ãîðä³¿â âóçîë" (16+). 1.25
Õ/ô "Êàï³òàí "Ï³ë³ãðèìà"

 ICTV
5.40 Ôàêòè. 6.10, 8.00 Âåëèê³
àâàíòþðèñòè. 8.55 Íå äàé
ñåáå îáäóðèòè!. 10.40, 13.00
Ñòîï-5. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.40 Õ/ô "Õðàíèòåë³" (16+).
16.40 Õ/ô "²ëþç³ÿ îáìàíó"
(16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.15 Õ/ô "Ãîäçèëà". 21.50 Õ/ô
"Çãàäàòè âñå!" (16+). 23.55 Õ/
ô "Í³íäçÿ: Ò³íü ñëüîçè" (18+).
1.40 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà"
(16+)

ÑÒÁ
7.05 "Âñå áóäå äîáðå!". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.50 "Óê-
ðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 15.00 Õ/
ô "Â³òåð â îáëè÷÷ÿ". 19.00,
0.45 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 22.55 Õ/ô "Ìàìà
íàïðîêàò"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ïîä³¿. 7.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
9.20 Ò/ñ "Ïîíà¿õàëè òóò" (16+).
13.00 Ò/ñ "Ïðàâî íà ëþáîâ".
16.50 Ò/ñ "ß ïîðó÷" 1, 2 ñ.
(16+). 19.00, 5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ
ç Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00 Ò/ñ
"ß ïîðó÷" (16+). 21.25 Ò/ñ
"Áóäèíîê áåç âèõîäó". 1.10 Ò/
ñ "Ðàéñêîåìåñòî" 11, 15 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.
9.20 Ì/ô "×àð³âíà êàðóñåëü".
10.45 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ íà
îñòð³â Í³ì". 12.25 Õ/ô "Ïåðø³
ñ³ì ðîê³â" (16+). 14.05, 4.30
Â³òàëüêà. 16.50, 18.50, 22.00,
2.50 Êðà¿íà Ó. 17.50, 19.50
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
20.55 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 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 - ïðî-
ãðàìà "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 ïîãî-
äè. 17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30
- Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêî-
âèé âèïóñê "7 äí³â". 21:10 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 21:15 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì . 1.40 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 6.00, 7.40 Kids
Time. 6.02 Ì/ñ "Òóðáî". 6.40 Ì/
ñ "²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 7.42
Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó â êàçö³".
12.00 Õ/ô "Îñòàíí³é ê³íîãå-
ðîé" (16+). 14.50 Ì/ô "Ïàíäà
Êóíã-Ôó - 2". 16.30 Õ/ô "13-é
ðàéîí" (16+). 18.00 Õ/ô "13-é
ðàéîí: Óëüòèìàòóì" (16+).
20.00 Õ/ô "Õ³òìåí" (16+).
22.00 Õ/ô "Ìåõàí³ê" (18+).
23.50 Õ/ô "12 ðàóíä³â" (16+).
2.00 Õ/ô "ßìàêàñ³ àáî íîâ³
ñàìóðà¿" (16+)
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

ð/ð ¹ 26007024000166
ó ÏÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ì.Óæãîðîä. ÌÔÎ 312248,

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

Íàøà àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5à,

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

Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Ваша цілеспрямо�
ваність та сила волі га�
рантують неминучий

успіх. Завдяки своїй працез�
датності ви можете досягти�
ся небувалих висот. Але все�
таки постарайтеся викроїти
час для близьких.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Вам буде не�
обхідно ретельно ви�
конувати свої про�

фесійні обов'язки, долаючи
таємний опір деяких своїх
колег. У вас може виникнути
відчуття, що від вас занадто
багато вимагають і занадто
мало дають.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Вам дове�
деться врівноважу�
вати деякі риси свого
характеру, щоб до�

битися намічених цілей і не
повторити помилок недав�
нього минулого. Ви зможете
одержати саме те, чого дав�
но прагли. Так що у вас буде
привід для радості.

РАК (22.06�23.07).
Вас можуть очікувати
нові знайомства та
цікаві зустрічі. Будьте

про всякий випадок готові до
того, щоб поміняти роботу і
коло спілкування. На перший
план вийдуть не слова, а
вчинки.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Вам прийдеться зай�
нятися вирішенням
старих проблем і за�

вершенням старих справ.
Будьте обережні, вас може
підстерігати добре замаско�
ваний обман.

ДІВА (24.08�23.09).
На роботі, які б зусил�
ля ви не прикладали,
істотних змін не пе�
редбачається. Ви мо�

жете успішно розв'язати
проблеми з житлом. Може�
те сміливо розраховувати на
допомогу друзів або рідних.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Удача може
виявитися на вашій
стороні, але нині вона
буде донезмоги по�

лохлива. Вам необхідно ре�
алистично подивитися на
речі, і не обманювати себе
даремними надіями.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Не поспішай�
те, і не рвіться почи�
нати щось нове, по�
старайтеся не фор�

сувати події. Вам дадуть зро�
зуміти, що вас цінують і на
вас розраховують. Поста�
райтеся зберігати щиросер�
дечну рівновагу і вчиться ра�
діти тому, що маєте.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Впоратися з
серйозними завдан�
нями вам допоможе
творчий потенціал,

особливо, якщо ви не посо�
ромитеся його виявити. Ве�
лику роль зіграє інтуїція.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Постарайтеся
уникати тісного кон�
такту з начальством,

офіційними особами, людь�
ми старшого віку і взагалі з
будь�якими структурами
влади. Вам можуть бути
пред'явлені претензії, вас
змусять платити по рахунках.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Настійно ре�
комендується вияви�
ти як можна більшу

практичність у всіх областях.
Доля може дати вам шанс
розв'язати багато роблем.
Дуже не перешкодить почут�
тя міри, у тому числі � і в ро�
боті.

РИБИ (20.02�20.03).
Вас можуть спанте�
личити і навіть засму�
тити проблеми в про�

фесійній сфері. Прийдеться
вживати рішучих заходів, у
тому числі і ті, які вам не за�
надто подобаються.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 16
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 7
     îäðóæèëîñÿ –

5 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð.
ïîìåðëî – 34 îñîáè.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.Предоставляем услуги по

проектированию, изготов�
лению, монтажу металло�
конструкций любой слож�
ности: решётки,ворота, ле�
стницы, перила,  двери,
навесы, козырьки, бесед�
ки,ограждения, кованная
мебель, декор и т.д.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

Отож, запам’ятаймо і для на�
ступних літописців Мукачева, що
фестиваль «Червене вино» був
започаткований саме 1966 року
про що може засвідчити і грамо�
та, підписана тодішнім  головою
міськвиконкому  Мукачева Васи�
лем Ільтьом постійним учасни�
кам і лауреатам подружжю Маш�
іка. Саме він, Ільтьо, а також ще
три Василі – директор СПТУ № 31
Ковбоско, Цигак – тодішній зас�
тупник міського голови, та дирек�
тор Мукачівського радгосп�заво�
ду Гонак і прийняли рішення про
заснування фесту «Червене
вино». Це для істориків. Бо я пишу
про ці фестивалі з першого року
їх існування. Що ж сказати про
нинішній фест. Як на мене, то об�
меження кількості учасників не
було на велику користь. Бо
візьмімо, приміром, постійних –
виноробів з Берегівщини, де
справді найкращі вина, то  лише
Іван Урста та його син Володимир
приїхали на цей фест. А постійний
і найтитулованіший учасник Кар�
ло Шош через хворобу навіть
синів не направив, не кажучи вже
про виноробів із Бене (Добро�
сілля), які завжди пропонували
надзвичайно чудові вина. А чому?
Ціни на оренду павільйону сяга�

ÔÅÑÒÈÂÀËÞ «×ÅÐÂÅÍÅ ÂÈÍÎ» Ï²ØÎÂ 22-É Ð²Ê

ли від 8 до 13 тисяч гривень. А
винороби дивляться і синоптика.
Саме на дні фестивалю погода
не обіцяла бути гарною – сніг, а й
навіть дощ у суботу не обіцяли
великого напливу і тільки в на�
ступні (додаткові) дні погода
змилостивилася.

А ще наш прекрасний губерна�
тор Г. Москаль, як завжди в своїй
ролі паскудника саме Мукаче�
ва, його населення насамперед
ініціював проведення в Ужгороді
копії Мукачівського «Червеного
вина» фесту «На Василя», щоб
відволікти турпотоки з Мукаче�
ва на Ужгород. А ще оголосив
ПЕРШИЙ обласний фестиваль

колядників. Пришелепкуватий.
Такі фестивалі вже проводились
у Мукачеві – обласні – майже з
перших років «Червеного вина».

А ще я послухав думки му�
качівців щодо місця проведення
фестивалю. Абсолютна
більшість, а говорив я не з од�
ним десятком людей, шкодують,
що фест перенесли з центру
міста. Адже в усіх країнах Євро�
пи такі заходи проводяться саме
в центрах міст. Які переваги? Ту�
ристів у парк привозять автобу�
сами. Випили, поїли і в автобу�
си. Мукачево не бачили. А в
центрі,  по�перше, не тільки
місто побачили, але і в магази�

нах якісь гроші залишили, а потім
усім розповідали, яке наше місто
прекрасне. Міська казна виграва�
ла не менше, ніж від нинішніх аук�
ціонів. Люди старшого покоління,
і не тільки, зауважують, що до пар�
ку їм далеко, а в центрі завжди
могли зустрітися з друзями�знай�
омими, посидіти разом. Цього за�
доволення тепер не мають. А
щодо під’їздів, обляпаних спорож�
нілими  міхурами в центрі, то є
вже достатньо біотуалетів. Щось
не віриться, що нова молода ко�
манда міської ради погодиться з
такою думкою. Але хоча б висло�
вив її.

Микола РІШКО

В екуменічній церкві Мукачівського істо�
ричного музею «Паланок» відбувся
різдвяний концерт Мукачівської хорової
школи хору хлопчиків та юнаків під керів�
ництвом Володимира Волонтира. У вико�
нані прозвучали колядки “У віфлеємі”,
“Небо і земля” , “Нова радість” та інші ,
завершився концерт звучанням “Многая
літ”.

НА ЗАМОВЛЕННЯ

ВИШИВАЮ

гладдю, хрестиком

і  бісером.

 Тел.: 099 675 88 94

ÎÑÂß×ÅÍÍß ÂÎÄÈ
Â²ÄÁÓÄÅÒÜÑß Ó ÌÓÊÀ×ÅÂ²

19�го січня 2017 року, з 12:30 по 14:00 на річці Латориця,
біля комплексу “Гавань”, у рамках традиційного відзначен�
ня свята Хрещення Господнього, за участі керуючого архіє�
рея, духовенства Мукачівської єпархії Української Право�
славної Церкви  та прихожан православних храмів міста
Мукачева, відбудеться велике  освячення святої води.

Відділ з питань внутрішньої політики
виконавчого комітету Мукачівської

міської ради

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Тел. 0951100348  Василий

ÎÁÅÐÅÆÍÎ ÒÎÍÊÈÉ Ë²Ä!
Щорічно Міністерством охорони здоро�

в’я України реєструється сумна статисти�
ка нещасних випадків, пов’язаних з тонкою
кригою.

Ми пропонуємо вам прості рекомендації,
як уберегтися від небезпеки на льоду:

� лід може бути неміцним біля стоку води;
� тонкий або крихкий поблизу кущів, оче�

рету, під кучугурами, у місцях, де водорості
вмерзли у лід;

� обминайте ділянки покриті товстим
прошарком снігу — під снігом лід завжди
тонший;

� тонкий лід і там, де б’ють ключі, де
швидкий плин або струмок впадає в річку;

� особливо обережно спускайтеся з бе�
рега: лід може не щільно з’єднуватися із
сушею, можливі тріщини, під льодом може
бути повітря.

ПАМЯТАЙТЕ: відправлятися на водойми
поодинці небезпечно!

Навчально – консультаційний пункт
цивільного захисту м. Мукачево

НАЙПОПУЛЯРНІШІ ІМЕНА
НОВОНАРОДЖЕНИХ У МУКАЧЕВІ:

ОЛЕКСАНДР І ОЛЕКСАНДРА
У 2016 році в Мукачеві зареєстровано  1148  новона�

роджених діток. Серед найпопулярніших імен, які бать�
ки обирають для своїх дітей: для дівчаток Олександ�
ра, Софія, Соломія та Ангеліна. Для хлопчиків: Олек�
сандр, Маріан, Денис та Сергій.

В «ПАЛАНКУ» ВІДБУВСЯ
РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ ХОРУ

ХЛОПЧИКІВ ТА ЮНАКІВ




