
3 (1156)
26 Ñ²×Íß 2017 ðîêó

       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.

УКРАЇНА  посідає перше місце  у світі по кількості
смертей від забруднення повітря. Про це свідчать
дослідження  Всесвітньої організації  охорони здоро"
вя.

АВСТРІЙСЬКА  авіакомпанія  запускає найкорот"
ший у світі міжнародний авіарейс відстанню  в 21
кілометр, який з’єднає по небу швейцарський аеро"
порт з аеропортом німецького міста  Фрідріхсхафен.
Передбачається по два рейси щодня тривалістю по 8
хвилин.

В БРИТАНСЬКОМУ місті Падсі  відкрився перший
у Британії супермаркет  харчових відходів. Цьому при"
чиною стало й те, що англійські супермаркети  вики"
дають  придатні для вживання продукти на 230 млн.
фунтів стерлінгів щорічно.

АМЕРИКАНСЬКІ  астрофізики дійшли висновку, що
Сонце витрачає  сьогодні  неймовірну кількість  енергії
і  з тривогою передбачають, що наше світило через
200 років  може знищити Землю.

АМЕРИКАНКА  Тейлор Лаудер  заповіла  все своє
майно і грошові  запаси загальною сумою 1,2 млн
доларів своїм домашнім тваринам.

ÙÈÐÎ ÄßÊÓªÌÎ!
усім нашим  читачам, які оформили передплату га"

зети «Мукачево» на новий, 2017"й рік. Наша щиросер"
дна вдячність кожному з вас, шановні  наші друзі, хто в
цей непростий  час знайшов можливість  бути разом з
газетою, підтримати  нас фінансово. Будемо старати"
ся  працювати так, щоб  виправдати  вашу високу дов"
іру.

À ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ ÍÀ «ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»
ÍÅ ÏÐÈÏÈÍßªÒÜÑß.

Оформити підписку на нашу  газету ви можете в будь"
який день у будь"якому поштовому відділенні міста чи

району.  БУДЬМО  РАЗОМ!

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

З глибокою повагою  редактор газети
В.ДВОРНИЧЕНКО

покоївка5адміністратор у міні5готель
— 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.: +3805677571575542; +3805956531574535

ПОТРІБНА  НА  РОБОТУ

ПОТРІБЕН  НА  РОБОТУ  ПРОДАВЕЦЬ
(жінка 35555 р.) на ринок ГІД з бажанням

працювати та без шкідливих звичок.
Тел.:  099 666 34 00, 066 0888 369.

Äî çàãàëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî
áþäæåòó ó 2016 ðîö³ ìîá³ë³çîâà-
íî 382,1 ìëí. ãðí. ïîäàòê³â, çáîð³â
òà ³íøèõ äîõîä³â ïðè çàòâåðäæå-
íîìó ïëàí³ 292,3 ìëí. ãðí. Ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì íàäõîä-
æåííÿ çðîñëè íà  133,2 ìëí.. ãðí.
àáî íà 53,5%.

Ãîëîâíèìè äæåðåëàìè  äîõîä³â
çàãàëüíîãî ôîíäó º  : ïîäàòîê íà
äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, ïèòîìà âàãà
ÿêîãî ñòàíîâèòü 54,9 %, àêöèçíèé
ïîäàòîê ç ðåàë³çàö³¿ ñóá’ºêòàìè
ãîñïîäàðþâàííÿ ðîçäð³áíî¿
òîðã³âë³ ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â –
24,4%, ì³ñöåâ³ ïîäàòêè ³ çáîðè –
18,5%.

Íàäõîäæåííÿ äî ñïåö³àëüíîãî
ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó (áåç
âðàõóâàííÿ ì³æáþäæåòíèõ òðàíñ-

Ìèíóëîð³÷ äî çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó
Ìóêà÷åâà ìîá³ë³çîâàíî 382 ìëí.

ôåðò³â) ñêëàäàþòü â ñóì³ 44,7
ìëí. ãðí., ïðè óòî÷íåíîìó ïëàí³
36,3 ìëí. ãðí. Ïîíàä ïëàí íàä-
³éøëî 8,4 ìëí. ãðí.  Ð³âåíü âèêî-
íàííÿ ñêëàäàº 123,%. Ó ïîð³âíÿíí³
äî àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó ìèíóëî-
ãî ðîêó íàäõîäæåííÿ çðîñëè íà
14,8 ìëí. ãðí. àáî íà  49,6%.

Ãîëîâíèìè äæåðåëàìè  äîõîä³â
ñïåö³àëüíîãî ôîíäó º: âëàñí³ íàä-
õîäæåííÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ïè-
òîìà âàãà ÿêèõ ñòàíîâèòü 66,5%;
íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä ïðîäàæó
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íåñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî ïå-
ðåáóâàþòü ó äåðæàâí³é àáî êîìó-
íàëüí³é âëàñíîñò³ – 23,6 %; íàä-
õîäæåííÿ êîøò³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó
ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè íàñåëå-
íîãî ïóíêòó – 8,2 %.

Міський голова Мукачева Андрій
Балога затвердив план"графік
проведення засідань виконавчого
комітету на 2017 рік.

Так, чергові засідання виконкому
відбудуться:

31 січня,
28 лютого,
28 березня,
25 квітня,
23 травня,
27 червня,
25 липня,
22 серпня,
26 вересня,
24 жовтня,
28 листопада,
26 грудня.

Â Ìóêà÷åâ³ îïðèëþäíèëè
ãðàô³ê çàñ³äàííÿ âèêîíêîìó

íà 2017 ð³ê

За 9 місяців роботи «Соціаль"
ної аптеки»  в Мукачеві її
відвідало понад 50 тисяч осіб.
Щодня в закладі купують ліки
250"300 людей, – повідомляє
директор “Соціальної аптеки”
Владислав Любка. Така кількість
відвідувачів в першу чергу по"
в’язана з нижчими, ніж в комер"
ційних закладах цінами на ліки.

«Міською владою при ство"
ренні підприємства було прийнято рішення, що максимальна
націнка на ліки буде становити 10%.  Урядовці лише нині
розробляють подібний механізм, й то пропонують макси"
мальну націнку на ліки  в розмірі 15%», – констатує Любка.

За його  словами навіть при мінімальній націнці на про"
даж лікарських засобів, минулоріч обіг коштів соціальної
аптеки становив майже 10 млн, 7 млн. з яких – ліки пільго"
вих рецептів.

«Хочу нагадати, що власники “Картки мукачівця” мають
додатково ще 3% знижки на купівлю ліків.  Плануємо цього
року відкриємо ще дві аптеки: одну відкриємо у центрі міста,
а іншу – на базі центрального відділення Мукачівської ЦРЛ”,
– констатував Владислав Любка.

Âæå ñêîðî â àìáóëàòîð³ÿõ
Ìóêà÷åâà ìîæíà áóäå çäàâàòè àíàë³çè

З 2017 року пацієнти, які відвідують амбулаторії сімей"
ного типу будуть мати змогу здавати аналізи на базі цих
закладів. Також для амбулаторій й надалі закуплятимуть
нове обладнання, – про такі плани роботи розповів Євген
Мешко, керівник Центру первинної медико"санітарної до"
помоги. На стадії опрацювання й пропозиція щодо облаш"
тування амбулаторії в місці компактного проживання ромів.
«Минулоріч вже організували медичний пункт, де три рази
на тиждень фахівці приймали ромське населення, але ба"
чимо, що доцільно створити і амбулаторію», – каже керів"
ник Центру.

Наразі до структури Центру, який працює з квітня мину"
лого року,  входить 10 лабораторій. Минулоріч в кожен зак"
лад коштом бюджету закуплено електрокардіографи, ди"
тячі ваги, ростоміри, оснащено кожного сімейного лікаря
глюкометром, тож зараз кожен пацієнт за лічені хвилини
має змогу виміряти рівень цукру в крові.

«Нам вдалося організувати проведення щеплення для
населення. Також в наявності є тести для виявлення нарко"
тичних речовин в організмі. Якщо в батьків є підозра, що їх
діти вживають наркотики – вони можуть провести тесту"
вання на базі лабораторій,”– зазначає Євген Мешко.

Також керівник Центру нагадує, що на прийом до амбу"
латорій можна записуватися за телефоном – це дозволяє
зменшити черги до лікарів.

Ùîäíÿ â «Ñîö³àëüí³é àïòåö³» Ìóêà÷åâà
êóïóþòü ë³êè â³ä 250 äî 300 îñ³á



Íåáåçïå÷í³ äóìêè – öå äóìêè, ÿê³ ïðèìóøóþòü âîðóøèòè ì³çêàìè. (À. Ðþíåñêå).Íåáåçïå÷í³ äóìêè – öå äóìêè, ÿê³ ïðèìóøóþòü âîðóøèòè ì³çêàìè. (À. Ðþíåñêå).Íåáåçïå÷í³ äóìêè – öå äóìêè, ÿê³ ïðèìóøóþòü âîðóøèòè ì³çêàìè. (À. Ðþíåñêå).Íåáåçïå÷í³ äóìêè – öå äóìêè, ÿê³ ïðèìóøóþòü âîðóøèòè ì³çêàìè. (À. Ðþíåñêå).Íåáåçïå÷í³ äóìêè – öå äóìêè, ÿê³ ïðèìóøóþòü âîðóøèòè ì³çêàìè. (À. Ðþíåñêå). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 26  ñ³÷íÿ 2017ð.
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

22 січня в історії Украї�
ни має доленосне зна�
чення, адже ця дата
уособлює відразу дві ва�
гомі історичні події: в
1918 році – перше в XX
столітті Україна проголо�
шувалася незалежною
суверенною країною, у
1919 році � на Софійсько�
му майдані в Києві в уро�
чистій атмосфері відбу�
лося проголошення Акта
злуки УНР та ЗУНР в
єдину незалежну держа�
ву. Для Закарпаття 22
січня також має вагоме
історичне значення – у
1946 році Закарпаття ув�
ійшло до складу України.

Всі ці величні історичні
події згадували, 20 січня,
у Мукачівській цент�
ральній районній бібліо�
теці, де відбувся урочис�
тий захід, присвячений
Дню Соборності України.

У читальному залі
бібліотеки були присутні:
голова Мукачівської РДА
Сергій Гайдай, заступник
голови адміністрації Олек�
сандр Богів, начальник
відділу культури Оксана
Кречковська, депутат
районної ради Василь
Ліба, голови сільських
рад, ветерани району,
учасники АТО, освітяни,
працівники закладів куль�
тури.

За незмінною тради�
цією, захід розпочався з
гімну України. Після чого
історичний екскурс у ви�
конанні ведучих та в суп�
роводі документальної
стрічки переніс присутніх

Ó ÂÈÒÎÊ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎÑÒ²:
ÍÀ ÌÓÊÀ×²ÂÙÈÍ² Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ

ÄÅÍÜ ÑÎÁÎÐÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

у ті гарячі січневі дні, пору,
коли народжувалася ук�
раїнська державність, на�
гадав про визначні по�
статі політиків, патріотів,
які стояли у витоків неза�
лежності та соборності.

Рядками пророчого по�
слання Тараса Шевченка
«І мертвим, і живим, і не�
народженим..» звернувся
до присутніх голова адмі�
ністрації Сергій Гайдай:

Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають
Ідея соборності є на�

скрізною у творах поета,
він закликав всі покоління
українців зрозуміти про�
сту істину: наша сила у
єдності.

«Тоді, в січні 1919 під
жовто�синій стяг стали всі
українці, незалежно від
віку, професії, віроспові�
дання, майнового стану, –
зазначає керівник району,

– так народилася новітня
українська нація».

Як зазначив голова ад�
міністрації Сергій Гайдай,
виклики сьогодення знову
надали особливої акту�
альності основополож�
ним складовим держави
Україна: соборності та су�
веренності.

«Коли воїни АТО з пере�
могою повернуться до
своїх домівок, вони спита�
ють у нас, що ми робили
задля збереження украї�
нської державності, – за�
вершує Сергій Гайдай, –
День Соборності – істо�
рична точка відліку, яка є
джерелом наснаги для
праці на благо України!»

Часи розпаду величез�
ної комуністичної імперії –
Радянського Союзу та
радість народження су�
часної незалежної України
згадує голова ради вете�
ранів Мукачівщини Іван
Дмитрович Качур, який і

сам був активним учасни�
ком тих буремних істо�
ричних подій. Багато
мешканців Мукачівщини –
представників інтелі�
генції, простих синів сво�
го краю були активними
будівничими сучасної
держави, їхні прізвища
звучать від Івана Дмитро�
вича.

Про одвічні сподівання
українського народу жити
у вільній демократичній
державі, рівній серед
інших країн світу говорить
заступник голови адміні�
страції Олександр Богів.

«Коли на Софійській
площі у Києві було прого�
лошено Акт злуки ЗУНР та
УНР, наші предки сподіва�
лися, що наступні поколі�
ння житимуть у заможній
державі, вільній від пол�
ітичних торгів та зовнішніх
зазіхань на суверенітет.
На жаль, це не так. Зав�
дання сучасників – кожно�
го дня робити все можли�
ве, щоб українська нація
– політично свідома та
патріотична, – жила в де�
мократичній країні – євро�
пейській Україні”.

Молитвою «Боже вели�
кий єдиний, нам Україну
храни» завершився захід,
приурочений Дню Собор�
ності України та 71 річниці
утворення Закарпатської
області у складі українсь�
кої держави.

Завідувач ЦРБ Ганна
Дорош також представи�
ла присутнім тематичний
книжковий стенд, приуро�
чений знаменним істо�
ричним подіям.

Віддалені села Мукачівського райо�
ну, які найбільше постраждали від ано�
мального снігопаду, відновлюють свій
звичний порядок життя. Силами філії
ДП «Мукачівський райавтодор» та за
допомогою військових й техніки вод�
ного господарства, дороги й надалі
розчищають, розширюючи проїжджу
частину та формуючи умови для без�
печного руху транспорту, у тому числі
громадського.

Так, трактор Т�150 райавтодору за�
безпечив відновлення роботи гро�
мадського транспорту в селах Копино�
вецької сільради. Техніка розчистила

Водночас сумну й приємну місію виконав 23 січня очіль�
ник Мукачівщини Сергій Гайдай. Керівник району передав
матері загиблого в зоні АТО бійця посвідчення родини за�
гиблого учасника АТО. Довгим та болючим був шлях роди�
ни до отримання всіх прав та державних гарантій. Мати
загиблого воїна, пересилюючи біль, звернулася за допо�
могою до керівника Мукачівської РДА Сергія Гайдая.

Уродженець села Кендерешів, що на Мукачівщині, Олег
Сидор, відомий за позивним «Скіф», віддав своє молоде
життя за Україну в зоні АТО. Боєць загинув під час бойових
дій у селі Половинкине Старобільського району Луганської
області. Але перебував на передовій у лавах одного з доб�
ровольчих батальйонів, тому після загибелі родина бійця,
зокрема, мама Юлія Сидор, зіштовхнулася з низкою про�
блем та бюрократичних перепон, які не дозволяли родині
набути всіх прав та гарантій, передбачених законодавством.
Юлія Іванівна отримувала суцільні відписки з багатьох
інстанцій, хоча надавала документи, які підтверджували при�
сутність її сина у зоні бойових дій та виконання ним своїх
обов’язків.

І врешті�решт, за особистого сприяння голови Мукачі�
вської РДА Сергія Гайдая, проблему вдалося вирішити.
Відтепер, завдяки спільній роботі Управління соціального
захисту населення району (керівник Олександро Немйо) та
юридичного сектору адміністрації (керівник Оксана Хома),
родина отримала гарантовані державою права. А найго�
ловніше, пам’ять загиблого героя Олега Сидора вшанована
на офіційному рівні.

«Це найменше, що ми могли зробити для вашої родини,
– зазначив очільник Мукачівщини Сергій Гайдай, звертаю�
чись до матері загиблого бійця, – Ціною життя Олег при�
близив мир, зробивши це для України вцілому та для кож�
ного з нас зокрема».

Сергій Володимирович запевнив матір загиблого бійця,
що двері його кабінету завжди відчинені для родини, якій
завжди допоможуть у вирішенні життєвих проблем.

Öèìè äíÿìè ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ ñâÿòêóþòü

Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ ÃÀÁÎÂÄÀ,
çàñòóïíèê ñåëèùíîãî ãîëîâè ñìò. Êîëü÷èíî,

Êàòåðèíà Ìèðîí³âíà ÁÈÑÀÃÀ,
ñåêðåòàð Ïàâøèíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè,

Íàòàë³ÿ Þð³¿âíà ÑÂ²ÄÇ²ÍÑÜÊÀ,
çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó êîíòðîëþ àïàðàòó

ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà
Îêñàíà Âàñèë³âíà ÐÅØÊÎ,

ñåêðåòàð Çóá³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.

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

âàì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, óñï³õó òà íàòõíåííÿ ó ñïðàâàõ. Íå-
õàé ð³äí³ çàâæäè îòî÷óþòü âàñ ëþáîâ’þ òà ðîçóì³ííÿì, à
êîëåãè — ïîâàãîþ. Ìèðó òà çëàãîäè âàì ³ âàø³é ðîäèí³,
íàñíàãè òà íàòõíåííÿ, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ ó ì³öíîìó ðî-
äèííîìó êîë³ òà ñåðåä â³ðíèõ äðóç³â.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßÞ!

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

РОДИНА ЗАГИБЛОГО БІЙЦЯ
ДОБРОВОЛЬЧОГО БАТАЛЬЙОНУ

ОЛЕГА СИДОРА ОТРИМАЛА ПРАВА ТА
ПІЛЬГИ, ГАРАНТОВАНІ ДЕРЖАВОЮ

Ìóêà÷³âùèíà îãîâòóºòüñÿ â³ä ñí³ãîïàäó: ó â³ääàëåíèõ ñåëàõ
â³äíîâëþºòüñÿ àâòîáóñíå ñïîëó÷åííÿ, äîðîãè ïðîäîâæóþòü ðîç÷èùàòè

та розширила дорогу в ряді населених
пунктів: Копинівці, Микулівці, Щасли�
ве. Основний акцент ставився на вив�
ільненні від снігу місць зупинок авто�
бусів та формуванні «кишень» й май�
данчиків для розвороту громадського
транспорту.

Перевірили стан очистки доріг та
наявність умов для безпечного руху
автобусів перший заступник голови
Мукачівської РДА Андрій Данканич
та керівник ДП «Диспетчерської
служби пасажирських перевезень»
Георгій Горват.

Як зазначив перший заступник го�
лови адміністрації Андрій
Данканич, очисні роботи
продовжуються. Техніка
працює на проблемних
напрямках, розширюючи
дорожнє полотно між
віддаленими селами.

Директор державного
підприємства „Диспет�
черська служба паса�
жирських перевезень” Ге�
оргій Горват підкреслив,

що стан очистки доріг та надання без�
печних послуг з перевезення – речі
взаємозумовлені. То ж як тільки доро�
ги були очищені, перевізники відно�
вили автобусне сполучення у селах
Щасливе та Микулівці. Автобусні рей�
си здійснюються у відповідності до
графіку, а водії не ризикують безпе�
кою своїх пасажирів

Відзначимо, техніка дорожників
працювала у селах Шкуратівці, Мед�
ведівці, Кузьмино – у напрямку Каль�
ника, військові допомагали з доро�
гою між селами Дерцен та Форнош,
у населених пунктах Верхньокоро�
пецької сільради, а силами Мукачі�
вського міжрайонного управління
водного господарства забезпечено
розчистку доріг  Пузняковецької
сільради.

Питання щодо стану очистки та
підсипки доріг знаходиться на особи�
стому контролі голови адміністрації
Сергія Гайдая, за ініціативою якого до
очисних робіт долучилися військові,
надавши посилену гусеничну техніку та
грейдер.



Ñóñï³ëüñòâî ðîçä³ëåíî íà äâà êëàñè – òèõ, õòî ñòðèæå ³ ñòðèæåíèõ. (Òàëºéðàí).Ñóñï³ëüñòâî ðîçä³ëåíî íà äâà êëàñè – òèõ, õòî ñòðèæå ³ ñòðèæåíèõ. (Òàëºéðàí).Ñóñï³ëüñòâî ðîçä³ëåíî íà äâà êëàñè – òèõ, õòî ñòðèæå ³ ñòðèæåíèõ. (Òàëºéðàí).Ñóñï³ëüñòâî ðîçä³ëåíî íà äâà êëàñè – òèõ, õòî ñòðèæå ³ ñòðèæåíèõ. (Òàëºéðàí).Ñóñï³ëüñòâî ðîçä³ëåíî íà äâà êëàñè – òèõ, õòî ñòðèæå ³ ñòðèæåíèõ. (Òàëºéðàí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333326 ñ³÷íÿ 2017 ð.
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ñò.

Мукачівці, разом з усією
країною відзначили дві
знаменні дати в історії ук�
раїнського народу – День
Соборності України та 71�
у річницю утворення За�
карпатської області.

У приміщенні виконав�
чого комітету Мукачівської
міської ради, за участі
представників інститутів
громадянського суспіль�
ства та керівництва Мука�
чівської міської ради
відбувся урочистий круг�
лий стіл, присвячений
цим святковим подіям.

З доповіддю "День Со�
борності України та 71�а
річниця утворення Закар�
патської області" перед
присутніми виступив сек�
ретар Мукачівської

МУКАЧІВЦІ ВІДЗНАЧИЛИ ЗНАМЕННІ ПОДІЇ
В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

міської ради Іван Маняк.
Виступаючий зупинився
на головних віхах держа�
вотворення, звернувши
головну увагу на Акті злу�
ки Української Народної
Республіки та Західноук�
раїнської Народної Рес�
публіки, яка була проголо�
шена 22 січня 1919 року у
Києві на майдані біля Со�
фіївського собору, І�му
Всезакарпатському з'їзді,
який відбувся 21 січня
1919 року у місті Хусті, на
якому закарпатські деле�
гати проголосували про
возз'єднання з Україною,
Карпатській Україні 1939
року, Маніфесті І�го з'їзду
Народних Комітетів За�
карпатської України, який
було ухвалено 26 листо�

пада в приміщенні місько�
го кінотеатру Мукачева,
Договору між Чехосло�
вацькою республікою і
СРСР від 29 червня 1945
року про Закарпатську
Україну, який відіграв виз�
начальну роль в остаточ�
ному вирішенні долі За�
карпаття та Указі Пре�
зидії Верховної Ради
УРСР, затвердженого
Указом Президії Верхов�
ної Ради СРСР "Про утво�
рення Закарпатської об�
ласті в складі Української
РСР" з центром у місті
Ужгороді.

Доповідач також звер�
нув увагу на те, що і сьо�
годні ми повинні відсто�
ювати та зміцнювати
нашу державу, як робили

це наші предки, як роби�
ли наші сучасники – Герої
Майдану та АТО. Він зак�
ликав присутніх та всіх
мукачівців робити все для
того, щоб українська
земля була щасливою та
рідною для всіх людей
незалежно від їхньої на�
ціональності,  передав
щирі вітання зі святкови�
ми подіями від міського
голови Андрія Балоги,
Мукачівської міської
ради та її виконавчого
комітету.

Присутні хвилиною мов�
чання вшанували пам'ять
усіх загиблих борців за
волю України, після чого
Голова МО "Рада Почес�
них громадян міста Мука�
чева", Почесний громадя�

нин Мукачева Федів Євген
Теодорович, голова МО
ВУТ "Просвіта" ім.Тараса
Шевченка, Почесний гро�
мадянин Мукачева Со�
філканич Василь Ілліч, го�
лова МО ВУТ "Союзу украї�
нок" Оленушинець Люд�
мила Іванівна, заступник
голови МО ВУТ "Просвіта"
ім.Тараса Шевченка Ко�
лодій Роман Миколайо�
вич, депутат міської ради
Переста Олександр Ми�
хайлович, голова МО
"Клубу старійшин", По�
чесний громадянин Мука�
чева Маркулін Василь
Юрійович, голова МО ім.
О.Духновича Бисага
Сергій Костянтинович, го�
лова ГО "Молодіжні ініціа�
тиви Закарпаття", бронзо�

вий призер Пара�
лімпійських ігор Соболь
Денис Сергійович поділи�
лися думками з нагоди
святкових подій та при�
вітали мукачівців з віко�
помними датами.

На завершення при�
сутні виконали Держав�
ний Гімн України "Ще не
вмерла Україна" та
відвідали місця, пов'язані
з видатними діячами Ук�
раїни. Зокрема віночки в
національних барвах були
покладені до меморіаль�
них дощок Михайлу Гру�
шевському та Августину
Волошину, до пам'ятного
знаку "Усім борцям за
волю України" та пам'ят�
ного знаку "Героям Небес�
ної сотні".

За словами очільни�
ка управління охорони
здоров’я Мукачівсько�
го міськвиконкому, се�
ред головних досяг�
нень медичної сфери
міста за минулий рік �
це створення першої в
місті соціальної апте�
ки, яка дає можливість
придбати ліки за дос�
тупними цінами. Та�
кож минулоріч було
відкрито комунальний
заклад Центр первин�
ної медико�санітарної
допомоги. Окремо
Любов Мандзич наго�
лосила на 100% за�
безпеченні медика�
ментами хворих в стаціо�
нарі Мукачівської ЦРЛ.
«Мукачево минулоріч
витратило 119 млн. гри�
вень для надання медич�
ної допомоги. Ми унікаль�
не місто, оскільки на
100% забезпечуємо без�
коштовними ліками
пацієнтів у лікарні. Ми
100% профінансували ми�
нулоріч всі медичні про�
грами. На пільгові рецеп�
ти виділено 8 млн. гри�
вень. Місто виділяє 112
гривень на лікування од�
ного пацієнта в день», �

Любов Мандзич: «Мукачево унікальне місто,
оскільки на 100% забезпечуємо безкоштовними

ліками пацієнтів у лікарні»

констатувала Любов Ман�
дзич. Також очільниця уп�
равління охорони здоро�
в’я розповіла, що всі ме�
дичні працівники отрима�
ли всі виплати та надбав�
ки до заробітної плати в
повному обсязі, навіть ті
види виплат, які не випла�
чувалися впродовж ос�
танніх 20�ти років. “Ми не
допустили примусово�
добровільного виду відпу�
сток за свій рахунок або
добровільно�примусового
методу переходу праців�
ників на 0,75 посади з ме�

тою економії заробітної
плати, які мали практи�
ку в закладах охорони
здоров’я області. Окрім
того, всі медичні праці�
вники протягом року от�
римали 14 заробітних
плат”,� прокоментувала
Любов Мандзич. Як заз�
начила під час прес�
конференції Любов
Мандзич, минулого року
було розпочато роботи
з покращення умов пе�
ребування пацієнтів та
умов праці медичних
працівників комуналь�
них закладів охорони
здоров’я міста Мукаче�
ва. “У рамках програми

зміцнення матеріально�
технічної бази закладів
охорони здоров’я було
повністю оновлено облад�
нання в пологовому та
неонатологіному відді�
ленні ЦРЛ. Також по�
вністю обладнано на су�
часному рівні відділення
стерилізації, переливання
крові та фізіотерапії.
Придбано нове обладнан�
ня для операційного бло�
ку, відділення анестезії та
реанімації клінічної лабо�
раторії”, � резюмувала ке�
рівник управління.

Проведена реорганізація, придбано об�
ладнання на 7 млн. гривень, покращили
якість харчування та на 100% забезпечили
пацієнтів лікарні медикаментами, – підсу�
мував рік роботи Мукачівської ЦРЛ голов�
ний лікар Ярослав Луп’як.

Також він повідомив, що  і цього року лікар�
ню будуть оновлювати. Головна  проблема
сьогодення стосується фінансового забез�
печення лікування мешканців району в
лікарні міста.  За його словами  наразі рай�
он боргує лікарні 8 млн. за лікування меш�
канців району у 2016 році.

«Район скеровує субвенцію на забезпе�
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чення своїх дільничних лікарень, але меш�
канці району хочуть лікуватися саме в нашій
лікарні. Минулоріч більше 10 тисяч меш�
канців району лікувались в міській лікарні, а
в районних дільничних лікарнях – більше 2
тисяч. Натомість район виділяє в рази мен�
ше коштів, ніж це робить місто на лікування
пацієнтів в ЦРЛ», – констатує головлікар.

«Вірю, що здоровий глузд візьме верх, і
керівництво району вирішить проблему з
фінансуванням лікування мешканців райо�
ну і не буде робити мешканців району за�
ручниками ситуації, – резюмував Ярослав
Луп’як.

Таку суму місто передба�
чило на фінансування галузі
цьогоріч. Мукачівська рай�
онна лікарня, яка є комуналь�
ним закладом міста отримає
понад 99 млн. На утримання
центру первинної медико�
санітарної допомоги виділе�
но понад 15 млн. гривень.
Більше 23 мільйонів Мукаче�
во передбачило й на фінан�
сування міських медичних
програм, – зазначає началь�
ник відділу охорони здоро�
в’я Мукачівського міськви�
конкому Любов Мандзич. З
них 11,5 млн спрямовано на
забезпечення медикаментів
пільгових категорій насе�
лення, ще 12 млн. – на
зміцнення матеріально�тех�
нічного забезпечення зак�

В Мукачеві на фінансування медичної галузі
спрямують 131 млн.

ладів.
За її словами цьогоріч ви�

никли проблеми з фінансу�
ванням лікування мешканців
району у міській лікарні –
район для цього не перед�
бачив достатньо коштів.
Минулоріч половина паці�
єнтів міської лікарні  – це
саме мешканці районі. За їх
лікування ще за минулий рік
район й досі боргує місту 8
мільйонів гривень.

У 2017 році субвенція з
району для міської лікарні
забезпечує тільки на 70%
фонд зарплати медиків, які
обслуговують населення
району, передбачено лише
51 грн. на медикаменти та 5
грн. на харчування на один
ліжкодень мешканця району.

Цих коштів взагалі не виста�
чає навіть на використання
розхідних матеріалів для
проведення обстежень.

Любов Мандзич конста�
тує, що область рекоменду�
вала Мукачівській РДА пе�
редбачити в бюджеті 70%
державної медичної суб�
венції на район саме для
Мукачівської ЦРЛ, як закла�
ду другого рівня надання
меддопомоги.  Але в районі
для цього виділили удвічі
менше – лише 34% держав�
ної субвенції. Тобто в районі
коштів на лікування меш�
канців району в міській
лікарні є, але нема політич�
ного бажання виділяти для
цього коштів, – констатує
Любов Мандзич.
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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
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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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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 26  ñ³÷íÿ 2017 ð.
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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.



Ïëàòîí ìåí³ äðóã, àëå ³ñòèíà ùå á³ëüøèé äðóã. (Àðèñòîòåëü).Ïëàòîí ìåí³ äðóã, àëå ³ñòèíà ùå á³ëüøèé äðóã. (Àðèñòîòåëü).Ïëàòîí ìåí³ äðóã, àëå ³ñòèíà ùå á³ëüøèé äðóã. (Àðèñòîòåëü).Ïëàòîí ìåí³ äðóã, àëå ³ñòèíà ùå á³ëüøèé äðóã. (Àðèñòîòåëü).Ïëàòîí ìåí³ äðóã, àëå ³ñòèíà ùå á³ëüøèé äðóã. (Àðèñòîòåëü).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777726  c³÷íÿ 2017 ð.

3 (1156)3 (1156)3 (1156)3 (1156)3 (1156)

ñò.

ßê íå âàæêî ÷óòè, óñâ-
³äîìëþâàòè é ñïðèéìàòè
ñåðöåì, àëå ëþäè, â ïå-
ðåâàæí³é á³ëüøîñò³, ÷åðåç
êëÿò³ íåãàðàçäè, ùî ïî-
ãëèíàþòü äåðæàâó âñå
æîðñòê³øå é æîðñòê³øå,
çíàõîäÿòü ó ñîá³ ñèëè é
íåçãàñíó åíåðã³þ òâîðè-
òè çíà÷íå ³ ñèëüíå, ùî
áóäå æèòè íå îäíó åïîõó.
Òàê³ ñïîñòåðåæåííÿ
ï³äïëèâàþòü ïîòèõåíüêó,
êîëè çàãëèáèøñÿ ó êíèæ-
êó ç ïðîçà¿÷íîþ íàçâîþ,
õî÷à âîíà öüîãî ðàçó ïî-
åòè÷íà, – “ÌÓÊÀ×ÅÂÎ”
– ³ îõîïëþº òâîðè ç
ð³çíèõ ÷àñ³â, íàéá³ëüøå,
çâè÷àéíî, íàøèõ ñó÷àñ-
íèê³â, – çàãàëîì ïîíàä
÷îòèðüîõ äåñÿòê³â ïîåò³â,
â³ðø³ ÿêèõ ³ ï³ñí³, íàïè-
ñàí³ ì³ñöåâèìè êîìïîçè-
òîðàìè, óâ³éøëè äî
êíèæêè. Öå – á³ëüøå ñòà
òâîð³â, çâè÷àéíî, íå êëà-
ñè÷íèõ, àëå â³ä ñåðöÿ,
ùèðèõ, ïðèñòðàñíèõ.
Âîíè ïðèñâÿ÷óþòüñÿ
ì³ñòó, éîãî ëþäÿì.

Âïîðÿäêóâàëè öå âèäàí-
íÿ ìóêà÷³âñüê³ ïîåòè, àâ-
òîðè êíèæîê â³ðø³â Âà-
ñèëü ÏÀÃÈÐß òà Ìèõàé-
ëî ØÓØÊÅÂÈ× (çîâñ³ì
íåäàâíî íà 94-îìó ðîö³
æèòòÿ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷
ï³øîâ ³ç æèòòÿ, àëå öþ
êíèæêó âñòèã ïîòðèìàòè
â ðóêàõ).

À ïî÷èíàºòüñÿ çá³ðêà
òâîðàìè âåëèêîãî óãîðñü-
êîãî ïîåòà Øàíäîðà Ïå-
òåô³ “Ó Ìóêà÷³âñüêîìó
çàìêó”, íàïèñàíèì ó íà-
øîìó ì³ñò³ â 1847 ðîö³
(ïåðåêëàâ ðàçîì ç áàãàòü-
ìà ³íøèìè ïîåç³ÿìè çà-
êàðïàòñüêèé ïèñüìåííèê
Þð³é Øêðîáèíåöü). Öåé
â³ðø – íå ïðèñâÿòà, â³í –
ïðî ÷àñòêó ñòðàøíî¿ ïî-
åòîâî¿ äîë³:

Þíèé â’ÿçåíü,
òîé ë³ñîê çåëåíèé

Òîä³ öâ³ñòèìå
â øóì³ â³ò.

ßê íà âîëþ âèéäåø
ïîñèâ³ëèé,

Âêðèòèé ñí³ãîì
ìó÷åíèöüêèõ ë³ò.

Çâîðóøëèâî ïèøå ïðî
Ìóêà÷åâî ²âàí ²ðëÿâñü-
êèé. Â³í çàê³í÷èâ ó 1939
ðîö³ Ìóêà÷³âñüêó òîðãî-
âåëüíó øêîëó, à â ðîêè
ôàøèñòñüêî¿ óãîðñüêî¿
îêóïàö³¿ çìóøåíèé áóâ
æèòè â Þãîñëàâ³¿, ó
Ïðàç³. Àâòîð ê³ëüêîõ
çá³ðîê ïîåç³é (“Ãîëîñ
Ñð³áíî¿ Çåìë³”, “Ìîÿ âåñ-
íà”, “Âåðåñåíü”,
“Áðîñò³”). Éîãî â³ðø “Ìó-
êà÷³â”:

Ìóêà÷³â! Â êíèãó
çàãîðíóëàñü

² Í²ßÊÅ ÇËÎ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÅ
Çàáóòà ñëàâà

é ì³öü òâîÿ...
À ï³ä ãîðîþ,

áóéíèì ë³ñîì
Ñòàðèé âèäí³º

ìîíàñòèð,
Äå ñõîâóâàëè êíèãè

é êð³ñè,
ïåðãàìåíòè é ëèñòè.

Íàïèñàâ áè ùå íåìàëî,
òà ôàøèñòè ñõîïèëè éîãî
â Êèºâ³ é ðîçñòð³ëÿëè â
1942 ðîö³ â Áàáèíîìó
ßðó.

Ãëèáîê³ çà çì³ñòîì
â³ðø³ ïîåòà Çîðåñëàâà
(Ñòåïàíà Ñàáîëà), Â³êòî-
ðà Ïðîêîïåíêà. Õâèëþþ÷³
òâîðè Þð³ÿ Êåðåêåøà,
Ìèêîëè Ìàòîëè... À
ñê³ëüêè ë³ðèêè ïðî íàøå
ì³ñòî â òâîð÷îñò³ Ñîô³¿
Ìàëèëüî! “Ìóêà÷åâó”,
“Òè áàãàòîëèêèé”, “Òîá³,
Ìóêà÷åâî”, “Òè íà ðîç-
ïóòò³ âåëåëþäí³ì”,
“Êâ³òóé, Ìóêà÷åâî”, “Ìî-
ëèòâà çà Ìóêà÷åâî” òà ³íø³
òâîðè ñïîâíåí³ ëþáîâ³ é
ãîðäîñò³, ìóçèêè, ñâ³òëà,
ïðîñòî – æ³íî÷î¿ ÷àð³â-
íîñò³! ²ñòîð³þ ³ ñó÷àñíå
íàøîãî ì³ñòà îõîïèëè
â³ðø³ ïðî Ìóêà÷åâî Âàñè-
ëÿ Ïàãèð³. Íà îêðåì³ ç íèõ
íàïèñàëè ìóçèêó Ôåä³ð
Òóðÿíèí, ²ãîð Á³ëèê,
Àíäð³é Ìóíêà÷³... Çíàí³ é
ï³ñí³ ïðî Ìóêà÷åâî ²âàíà
×îïåÿ íà ìóçèêó òîãî æ
îðèã³íàëüíîãî ³ íåâòîìíî-
ãî Ôåäîðà Òóðÿíèíà – çàñ-
ëóæåíîãî ä³ÿ÷à ìèñòåöòâ,
âèêîíàâöÿ ï³ñåíü... Ìè
çíàéîì³ é ç òâîð÷³ñòþ Àí-
äð³ÿ Êàðàáåëåøà, Îìåëÿ-
íà Áàëåöüêîãî.

Ö³ëèé ðÿä ïîåç³é, ïðè-
ñâÿ÷åíèõ Ìóêà÷åâó, ïîäàâ
ïîåò, ãîëîâà ë³òîá’ºäíàí-
íÿ “Ð³äíå ñëîâî” Ìèõàé-
ëî Øóøêåâè÷. Âîíè – ç
ð³çíèõ êíèæîê – “Íåïîä-
³ëüíà ëþáîâ”, “Ö³ëþù³
äæåðåëà”, “Ñàä öâ³òå”,
“Æíèâîâå ïîëå”, “Íàìè-
ñòî ðîêó”, “Ñòåæèíè ³ äî-
ðîãè äîë³”, “Ðîñÿí³ ñâ³òàí-
êè”, “Âåðåñíåâ³ îáð³¿”,
“Ìåëîä³¿ Êàðïàò”, îêðåì³
òâîðè. Äîñèòü ïîäàòè òóò
îäèí êóïëåò ç â³ðøà “Ìó-
êà÷åâî”, ùîá çðîçóì³òè
àâòîðà:

Ìóêà÷åâî!
Â öâ³òó ïëàòàí³â,

Ó í³æíèõ ïàõîùàõ
 äóõìÿíèõ,

Â ëåãåíäàõ,
çðîøåíèõ â³êàìè,

Òâî¿ áóäèíêè,
ïëîù³, õðàìè...

À â áëîö³ ùå ïîåç³¿, ïðè-
ñâÿ÷åí³ âîëîäàðÿì
Ìó ê à÷ ³ â ñ ü êî ãî
çàìêó – êíÿçþ Ôå-
äîðó Êîðÿòîâè÷ó é
²ëîí³ Çð³í³, ì³ñòó ³
éîãî ëþäÿì, íà
äåÿê³ òâîðè íàïè-
ñàâ ìóçèêó ñàìî-
ä³ÿëüíèé êîìïîçè-
òîð Ìèõàéëî Ãåðö.

Ïîäàëè ñâî¿
ïîåç³¿ ïðî Ìóêà÷å-
âî ðåäàêòîð ãàçåòè
“Ìóêà÷åâî” Â³êòîð
Äâîðíè÷åíêî, ìè-
ñòåöòâîçíàâåöü
²âàí Ï³ðîâ, ïîåò
Áîãäàí Ñëèâ÷óê

(÷àñòèíó éîãî òâîð³â ïî-
êëàëè íà ìóçèêó Ìèõàé-
ëî Ãåðö òà ²ãîð Á³ëèê).

Ïîðàäóâàëà ñâî¿ìè òâî-
ðàìè æóðíàë³ñòêà é ïîåòå-
ñà, àâòîðêà ê³ëüêîõ êíèã
Ìàðãàðèòà Ìåäåíö³ – ¿¿
“Àíãåë êëè÷å â ìîíàñ-
òèð”, “Ðîñâèã³âñüê³ ëåëå-
êè” (“Íà âóëèö³ Óæãî-
ðîäñüê³é â Ìóêà÷åâ³ ïî-
ñåëèëàñÿ é áàãàòî ðîê³â
òóò ë³òóâàëà ïàðà í³æíèõ
á³ëèõ ëåëåê...”), “Ìè –
ìóêà÷³âö³”. Ùåìê³ ïîåç³¿,
â ÿê³ âêëàäåíî íå ò³ëüêè
ñëîâà, à é ìóçèêó, ïî÷óò-
òÿ.

Òàê³ æ òâîðè Þçåôè
Êîìàðíèöüêî¿, Ãàííè Æè-
ãàðåâè÷, ïîåòåñè ³ òâîðöÿ
ìóçèêè Ëþäìèëè Êîâà÷,
áàãàòî¿ íà õóäîæí³ñòü
Îëüãè Ñòàäíèê... ª ÷èìà-
ëî íîâèõ ë³ðè÷íèõ îáðàç³â
ó òâîðàõ ïèñüìåííèö³ Òå-
òÿíè Ðèáàð, îñîáëèâî ó
ïîåç³ÿõ “Ìóêà÷åâî â ñâ³ò³
ºäèíå...” ² ïîãîäèøñÿ ç
íåþ –

Ëþáëþ ð³äíå ì³ñòî,
ñóìíå ³ âðî÷èñòå,

Ó á³ëîìó êâ³ò³
 ³ çîëîòîëèñòå.

Çà âóëè÷êè òèõ³,
ð³÷êó øâèäêîïëèííó,

Çà òå, ùî Ìóêà÷åâî
â ñâ³ò³ ºäèíå!

Óïîðÿäíèêè Âàñèëü Ïà-
ãèðÿ òà Ìèõàéëî Øóøêå-
âè÷ – äóæå  ñóìë³íí³ â
ñòâîðåíí³ êíèæêè “Ìóêà-
÷åâî”. Ùå é âèçíà÷åííÿ
çðîáèëè ñâîº, àëå âäàëå
“Ë³ðè÷íèé ïîðòðåò”. Âè-
äàííÿ ñïðàâä³ º ÷óòòÿì
ñåðöÿ âñ³õ, õòî äîòîðê-
íóâñÿ äî ñòâîðåííÿ çá³ðêè
òâîð³â, ÿê³ ïðîñÿòüñÿ ñòà-
òè ï³ñíåþ, ìóçèêîþ. ²
äóæå âäàëî ï³ä³áðàíî äëÿ
îáêëàäèíêè êàðòèíó õó-
äîæíèêà Â³òàë³ÿ Ïàíàñþ-

êà “Äèõàííÿ ì³ñòà”, à âñþ
ïîåòèêó ñïîâíà äîïîâíþº
âåðñòêà Îëåêñàíäðè
Ñòðåæíåâî¿, íó é íàðåøò³,
êîæåí â³äçíà÷èòü ìèñ-
òåöüêèé ï³äõ³ä Âàñèëÿ Ïà-
ãèð³ é Ìèõàéëà Øóøêå-
âè÷à äî çáàãà÷åííÿ êíèæ-
êè ³ñòîðè÷íèìè ³ëþñòðà-
ö³ÿìè â êîëüîðàõ. Êíèæ-
êà âèéøëà â Ìóêà÷åâ³ ó
âèäàâíèöòâ³ “Êàðïàòñüêà
âåæà” ó 2016 ðîö³.

ª ùå íåìàëî àâòîð³â, ³
òàêèõ, ùî ïîäàëè ïî îä-
íîìó ÷è ê³ëüêà òâîð³â. Ìè
íàçèâàºìî âñ³õ, áî êîæåí
ç íèõ ùèðî ïèñàâ, à ñà-
ìîä³ÿëüí³ êîìïîçèòîðè
çàâçÿòî òâîðèëè ìóçèêó.
Öå Àíàñòàñ³ÿ-Àííà Ãîëóá,
Íàòàë³ÿ Ðèáàð, Ëàðèñà
Áåãóí, Íàòàë³ÿ Âåéêàø³-
Óæâà, Â³êòîð Ãí³äåíêî,
Íàòàëêà Ñåêåðåø, Ã³çåëëà
Ë³ìáàõ. Çâó÷èòü ñàìà ïî
ñîá³ â ìóçèö³ Íàòàë³¿ Âëà-
ñåíêî ïîåç³ÿ Àëëè Æåëîí-
ê³íî¿-Êóðóö, à ²ìà Ìèêó-
ë³íà ñàìà íàïèñàëà ìóçè-
êó äî ñâî¿õ ï³ñåíü ïðî
Ìóêà÷åâî. Íå îìèíóëà
ïîåç³ÿìè Îëåíà Äåðâàëü,
ìàºìî ³ “Ìóêà÷³âñüêèé
âàëüñ” – ìóçèêà Þð³ÿ
Øóòþêà, ìóçîáðîáêà Ñòå-
ïàíà Óäâàð³. Ïîåòè ³ êîì-
ïîçèòîðè Ìàð’ÿíà ³ Îêñà-
íà Ëèõîâèä ïðåçåíòóâàëè
ï³ñí³ ïðî Ìóêà÷åâî, “Ðîç-
äóìè ïðî ³ñòîð³þ ð³äíîãî
ì³ñòà”. Ê³ëüêà ô³ëîñîôñü-
êèõ ïîëîòåí ïîäàâ ìóêà-
÷³âñüêèé ïîåò Âîëîäèìèð
Ìàñëîâ, ó ÿêîãî âæå º
êíèæêè ë³ðèêè.

Ó ìóçè÷íîìó ñóïðîâîä³
Ìèõàéëà Ãåðöà òâîðè ïî-
åò³â Ìèõàéëà ²ñàºâè÷à ³
Âàëåíòèíè Ïîïåëþøêè,
ÿê³é äîïîì³ã “Ìóêà÷³âñü-
êèì âàëüñîì” ²ãîð Á³ëèê.
Ïîåòè Âàëåíòèíà Êóøí³ð,
Ìàãäàëèíà Âîëîíòèð, Âà-
ëåíòèí Ãàáîäà çàâåðøó-
þòü âèäàííÿ ïîåòè÷íèìè
äîá³ðêàìè ïðî ì³ñòî. À
ïðî ãåðá – ñõâèëüîâàíî ³
îáðàçíî ïèøå ïîåòåñà
Â³ðà-Âàñèëèíà Çàí³íà:

Ìóêà÷åâî, ïåðëèíó
ì³æ ãîðàìè,

ïëàùåì ïðèêðèâ
Ñâÿòèé Ìàðòèí,

âîÿê, ëåã³îíåð,
÷óæèíåöü,

à ïëàù – óñå äîáðî,
ùî ìàâ...

Ñòð³â á³äíÿêà,
ùîá ç³ãð³òè ñòàðöÿ,

ñâ³é ïëàù íàäâîº
ðîçðóáàâ.

Òàêå é öå ì³ñòî –
ùèðå ³ ïðèâ³òíå –

Ãîòîâå ïðèõèñòèòè
³ ç³ãð³òè.

Âàñèëü ÃÐÅÁÀ,
÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿

ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â
Óêðà¿íè

Öèìè äíÿìè ñâ³é þâ³ëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ ñâÿòêóº

Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ ÄÓÁ,
 ñåëèùíèé ãîëîâà ñìò. Êîëü÷èíî.

Øàíîâíèé  ³ìåíèííèêó!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàþ Âàì çä³éñíåííÿ íàé-

çàïîâ³òí³øèõ çàäóì³â, ùàñòÿ, òåïëà, íàñíàãè.
Íåõàé ìèð ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ çàâæäè áóäóòü ó
ð³äí³é õàò³, à çîð³ ðàäîñò³ ñèïëþòüñÿ ÿñêðàâèì
çîðåïàäîì íà æèòòºâ³é äîðîç³. Íåõàé Âàì æèò-
òÿ äàðóº äîâãîë³òòÿ, ÿêîìîãà á³ëüøå ñâ³òëèõ ³
ùàñëèâèõ äí³â, ç³ãð³òèõ ùèð³ñòþ íàøèõ ïî-
÷óòò³â. Çäîðîâ'ÿ Âàøå õàé çàâæäè áóäå ì³öíèì,
óñï³õè – âðàæàþ÷èìè, äðóç³ - â³ðíèìè, à ðîäè-
íà – áëàãîïîëó÷íîþ. Íåõàé òàëàíèòü Âàì ó
âñüîìó ùå ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.

Ç ïîâàãîþ Ñ. ÃÀÉÄÀÉ, ãîëîâà Ìóêà÷³â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÙÀÑÒÈ  ÒÎÁ²,  ÄÅÂ²ÄÅ!
Íàøîìó ëþáîìó, äîðîãåíüêîìó

ñèíî÷êó, ëàñêàâîìó, êðàñèâîìó
îíó÷êîâ³, í³æíîìó, äîáðîìó  ïëå-
ì³ííèêó

Äåâ³äó ÁÎÐÎÍ²
ç Ìóêà÷åâà  âèïîâíþºòüñÿ ð³ê.

Ìè óñ³ äðóæíî â³òàºìî ³ìåíèí-
íèêà ³ êàæåìî:  Ìèíàº ð³ê â³äòîä³,
ÿê íà íåá³ ç³ðîíüêà ç³éøëà. Íåäàð-
ìà êàæóòü ó íàðîä³: òà ç³ðêà ùà-
ñòÿ ïðèíåñëà. Áóäü äîáðèé òè
³ áóäü ùàñëèâèé, âåñåëèé,
ùèðèé ³ êðàñèâèé, ó ùàñò³-ðà-
äîñò³ ðîñòè, ³ áàòüêàì ñâî¿ì çàâæäè ïðîì³í÷èê ùàñ-
òÿ òè íåñè.

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå - ìàìà, òàòî, áàáóñÿ Â³îëà,
ä³äóñü Ìèõàéëî, ò³òêà Ñâ³òëàíà, äÿäüêî Îëåêñàíäð,
äâîþð³äí³ áðàòè Ñàøêî, Êð³ñò³àí, õðåñí³ áàòüêè…

СПАСИБІ  ВАМ,
ЗА  РУКИ  ЗОЛОТІ!

Наш синок Олександр Бако зламав руку. За його
лікування взялися дуже знаючі, сердечні хірурги�
травматологи  – завідуючий відділенням травма�
тології Мукачівської ЦРЛ Дмитро Ігоревич Білоус і
хірург�травматолог Ігор Михайлович Білоус. Не
дивлячись на складність перелому, вони діяли
уміло, високопрофесійно. Тепер наш син ходить
без гіпсу, за їх рекомендаціями розробляє руку,
відновлює усі функції.

Спасибі вам, дорогі рятівники, лікарі від Бога.
Хай Спаситель світу, наш Господь Ісус Христос об�
дарує вас, дорогі Дмитре Ігоревичу й Ігоре Михай�
ловичу, міцним здоров’ям, щастям, воздасть вам
сторицею за все добро, яке робите людям.

Сім’я Бако з Мукачева

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!
27 ñ³÷íÿ ñâÿòêóº Äåíü íîðîäæåííÿ

ìîÿ ëþáà äîíå÷êà
Ñâ³òëàíêà ÐÆÅÂÑÜÊÀ

Òåáå ÿ ìîæó ò³ëüêè ç êâ³òêîþ çð³âíÿòè
Äå òè ç'ÿâëÿºøñÿ- òàì â³äðàçó êâ³òíå ñâÿòî
Òàì áðèçêè ðàäîñò³ ðîçñèïàí³ ³ñêðèñò³,
Ïåðëèíîê ñì³õó ðîçêîòèëîñÿ íàìèñòî!
Õàé ñ³÷åíü ãàðíó äîëþ ïîäàðóº,
Â äóø³ òâî¿é ëèøå ëþáîâ ãîñïîäàðþº.
Áàæàþ ÿ òîá³ âçàºìíîãî êîõàííÿ,
Í³êîëè ñåðöå ùîá íå â'ÿëî

â³ä ç³òõàííÿ,
Ùàñëèâà áóäü

çàâæäè âðîäëèâà,
Õàé ñèíº Áîæå Íåáî áóäå òîá³

ïðèõèëüíèì.
Ëþáëÿ÷à òåáå ìàìî÷êà.

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!



Â²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜ
ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  15.12.2016 р.  по 21.01.2017 р.
1. Баблюк Катерина Степанівна  – 1955  р.н.
2. Свистун Петро Антонович  – 1949   р.н.
3. Бошко Іван Степанович – 1978   р.н.
4. Ярема Марія Михайлівна  – 1929  р.н.
5. Баскакова Ніна Всеволодівна  – 1928  р.н.
6. Горват Ласло Яношович  – 1944  р.н.
7. Орбан Міклош Яношович  – 1939  р.н.
8. Івановчик Микола Степанович  – 1947  р.н.
9. Штец Марія Мігалівна  – 1942  р.н.
10. Папп Ганна Гаврилівна  – 1946  р.н.
11. Горват Франтішек;Деже Йожефович – 1936  р.н.
12. Русин Світлана Іванівна  – 1963  р.н.
13. Папп Марія Іванівна  – 1937  р.н.
14. Ільницький Юрій Михайлович  – 1938  р.н.
15. Володіна Поліна Андріївна  – 1954  р.н.
16. Черненко Іван Дмитрович  – 1923  р.н.
17. Петльована Валентина Георгіївна  – 1950  р.н.
18. Ярова Марія Михайлівна  – 1940  р.н.
19. Зорій Марія Іванівна  – 1941  р.н.
20. Савченко Макар Володимирович  – 1997  р.н.
21. Смірнов Олександр Олександрович  – 1973  р.н.
22. Фогел Федір Фрідріхович  – 1961  р.н.
23. Клим Єне Ласлович  – 1939  р.н.
24. Герей Павло Йосипович  – 1953  р.н.
25. Квак Йолана Миколаївна  – 1930  р.н.
26. Манукян Ганна Яношівна  – 1943  р.н.
27. Басараб Олена Іванівна  – 1932  р.н.
28. Комят Степан;Йосип Михайлович  – 1935  р.н.

88888
ñò.

 ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÎÞ:      âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) . Òåë./ôàêñ: 5-47-68.

ТзОВ “Мукачівська швейна
фабрика” приймає на роботу
швачок й учнів трикотажного ви�
робництва. Працюємо в одну
зміну. Оплата праці достойна.
Зверт. по тел. 2;23;96

за адресою  Мукачево,
вул.  Р.Корсакова, 26

Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó
 Продаю терміново 1�кімн. 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 3;х кімн. квар;
тира на 4;му поверсі 9;ти по;
верх. будинку на Першотрав;
невій набережній. (Біля м;ну
“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 кімна;
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 ділян;

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

Тел.: 095;577;40;12.
 продається земельна ділян;

ка під  будівництво та обслуго;
вування жилого будинку пло;
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
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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. 050;203;67;78

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

  Îðåíäà

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

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

Звертатися: 050 5153540
     Здається 1 кімн. кварти�

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

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 р;ні Рос;

вигово, з дорогим ремонтом,
меблями та технікою, кухня сту;
дія, нова проводка, нове опа;
лення, кондиціонери, сигналі;
зація, 6/9 пов., Можливо купи;
ти 3 кімнатну квартиру, кварти;
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.Набе;

режна, , поруч є садочок, на;
бережна, 2002 року будівниц;
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 пло;
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. Зверта;
тися за тел. 095 383 42 56.
     Візьму в оренду будинок,

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

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

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

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

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

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

ПОТРІБЕН
ПРОДАВЕЦЬ
(жінка 35;55 р.) на

ринок ГІД з бажанням
працювати, без

шкідливих звичок.
Тел.: 099 666 34 00,

066 088 83 69.

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 про;
дається автомобіль
ВАЗ;21154, рік випус;
ку 2007. У надійному
стані.Т. 0668011800.

Àâòî

Ðîáîòà
     Зніму квартиру в м.Му;

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

Тел: 0959419922

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

     Втрачену Декларацію про готовність об’єкта до експлу�
атації (за адресою: Берегівський р�н, с. Яноші, вул. Головна, 80)
ЗК 142153222668 від 18.11.2015 р., видану ДАБІ України на ім’я
Денис Михайло Михайлович, вважати недійсною.
     Втрачено картку водія для цифрового тахографа на ім’я

Феделеша Володимира Івановича, номер UA D
0000005192000,  дійсна до 14.04.2017. Вважати недійсною у
зв’язку із втратою.
     Втрачену довідку про реєстрацію книги обліку розрахун�

кових операцій, видану  Мукачівською ОДПІ ФОП Тимощук Ма�
р’яні Вікторівні (ід.код 3384010924) вважати недійсною.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

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

по тел.: 095 940 51 45

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

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

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

ÏÎËÜÙÀ

Допомога в отриманні робочої польської візи
та реєстрація в консульстві

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

За даними міського Комбінату благоустрою.
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Існує тисячі професій, популярних
і не дуже. Але серед них помітно ви�
різняються працівники сільського
господарства. Вони дбають про за�
безпечення землян продуктами хар�
чування. Це – агрономи, ветерина�
ри, механізатори, фермери тощо.
Саме завдяки їм наші холодильники
повні та не виникає питання: що при�
готувати на сніданок (обід чи вече�
рю). Закарпатці завжди займалися
сільським господарством. У них у
генах любов до роботи на землі, дог�
ляду за худобою та птицею… Части�
на з них прагне професійно займа�
тися улюбленою справою і тому здо�
буває відповідну спеціальну освіту, у
тому числі й у Мукачівському аграр�
ному коледжі, який у вересні мину�
лого року відзначив своє 70�річчя. Саме його історії
присвячена книга директора ВП НУБіП України «Му�
качівський аграрний коледж», заслуженого працівни�
ка ветеринарної медицини України  Юрія Садварі «Гор�
димося пройденим шляхом», яка побачила світ у
видавництві «Карпатська вежа». У ній автори глибоко і
всебічно проаналізували здобутки цього навчального
заклади.

Вважаємо, дослідники поступили правильно: спо�
чатку охарактеризувавши особливості аграрного роз�
витку  Закарпаття в кінці ХІХ – на початку ХХ століть.
Вони розповіли про різні категорії селян, розміри їх
наділів, використання добрив, головні знаряддя праці,
малочисельність робочої худоби, вимушене ігноруван�
ня селекційної роботи, низьку врожайність, безробіт�
тя і, як наслідок, вимушену еміграцію частини насе�
лення за кордон на заробітки.

У рецензованому виданні досить детально висвіт�
лено роботу Домбоцької державної фахової госпо�
дарської школи, відкритої в листопаді 1921 року (зго�
дом була переведена у Мукачево і діяла до 1939 року).
Вона мала непогану матеріально�технічну базу. На її

Ë²ÒÎÏÈÑ ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÊÎËÅÄÆÓ
основі учні (абсольвенти) набували
агрономічно�зоотехнічних знань.
Викладачі навчали їх передових ме�
тодів агротехніки вирощування різно�
манітних землеробських культур,
прийомів відгодівлі свиней, великої
рогатої худоби та птиці.

У роки угорського панування на За�
карпатті (1939 – 1944) в Мукачеві
функціонувала так звана «моло�
чарська школа». Зрозуміло, що чис�
ло учнів скоротилося. Майбутні спец�
іалісти повинні були вміти організо�
вувати в краї пункти з переробки мо�
лока, переважно у вершкове масло,
яке забиралось для потреб армії. До
речі, у червні�липні 1944 року усе об�
ладнання школи, а також худоба,
пасіка та інвентар були вивезені в

Угорщину. У книзі сказано про це конкретно, мовою
цифр.

2 вересня 1946 року 105 студентів розпочали на�
вчання в Мукачівському сільськогосподарському тех�
нікумі (так тоді називався заклад). Дослідники М. Бей�
реш і Ю. Садварі на основі ґрунтовного опрацювання
чисельних документів (у тому числі й рідкісних) комп�
лексно розкрили історію професійного навчального
закладу. Вони детально простежили здобутки наступ�
них відділів: агрономічного, бухгалтерського, ветери�
нарної медицини, правознавства, туристичного, зоо�
технічного, механізації сільського господарства, за�
очного.

Автори рецензованої праці навели обширну інфор�
мацію: рік відкриття відділення, кількість студентів,
викладацький склад і його фаховий рівень, навчальні
плани, створення угорськомовних груп, організація
виробничої практики, дослідницька робота, діяльність
гуртків, студентське самоврядування, дозвілля мо�
лоді, працевлаштування випускників тощо. Зустрічає�
мо дані про студентів, які закінчили певне відділення
(загалом освіту в коледжі здобуло 17 176 осіб).

У книзі згадуються прізвища випускників коледжу,
які згодом здобули вищу освіту. Окремі з них стали
науковцями, політиками, працівниками партійних і
радянських органів, новаторами виробництва тощо.
Серед них є Герої Соціалістичної Праці (П. Пенчев, І.
Семеняк, Г. Пеца, О. Ткалич, М. Козарь, С. Мочкош),
народні депутати України (М. Данча, Д. Кельман, І.
Мигович), відомі спортсмени (футболісти Ф. Медвідь
і З. Мілес, фехтувальник В. Станкович). П’ять вихо�
ванців закладу (О. Мельничок, В. Кирлик, М. Заєць,
Ю. Ціптак, Я. Гондорчин) брали участь в антитерорис�
тичній операції на сході України.

Значну частину книги відведено аналізу роботи
бібліотеки, студентської профспілки, виховній та ме�
тодичній роботі, розвитку фізкультури і спорту, умо�
вам проживання в гуртожитку… Текстовий матеріал
добре проілюстрований світлинами.

У рецензованій праці можна знайти й біографічні
відомості про організаторів навчально�виховного про�
цесу в коледжі, фотографії усіх його директорів, заві�
дувачів навчальної частини, кращих випускників зак�
ладу (серед них є доктори наук, професори, академі�
ки; заслужені агрономи України; заслужені працівни�
ки сільського господарства України). Тобто, праця на�
вчального закладу була плідною, направленою на
підготовку потрібних народному господарству
фахівців.

Святкування закінчилось… А літопис Мукачівського
аграрного коледжу, який є відокремленим підрозді�
лом Національного університету біоресурсів і приро�
докористування України, продовжується. Заклад має
сучасну матеріально�технічну базу, досвідчений вик�
ладацький склад, чимало талановитих студентів. Усе
це дає підстави впевнено стверджувати, що провідна
кузня сільськогосподарських кадрів краю має май�
бутнє, їй під силу вирішувати найскладніші завдання
ХХІ століття. Тому бажаємо колективу нових успіхів у
благородній справі підготовки високофахових спец�
іалістів для народного господарства незалежної Ук�
раїнської держави.

Микола ОЛАШИН,
доктор філософії

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ  ПОСАД

Виконавчий комітет Мукачівської міської
ради  оголошує  конкурс

на  заміщення вакантної  посади
� Головний спеціаліст відділу бухгалтерського об�

ліку та звітності управління міського господарства
( тимчасово вакантної посади).

Вимоги до посади: громадянство України, вільне
володіння українською мовою, повна вища освіта
відповідного професійного спрямування за освітньо�
кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра,
стаж роботи за фахом в органах місцевого самовря�
дування або державній службі не менше 1�го року,
або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше
3�х років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі
документи:

�заяву про участь у конкурсі ;
�особову картку форми П�2 ДС, автобіографію;
�копії документів: про освіту з додатками, підви�

щення кваліфікації, присвоєння вченого звання, при�
судження наукового ступеня;

�копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
�копію військового квитка (для військовослужбовців

або військвозобов’язаних);
� декларацію особи, уповноваженої на виконання

функцій держави або місцевого самоврядування, у
порядку, визначеному Законом України «Про запобі�
гання корупції»;

�довідку про допуск до державної таємниці (у разі
його наявності).

� дві фотокартки розміром 4 Х 6 см.
Особи  можуть  подавати  додаткову  інформацію

стосовно  своєї освіти,  досвіду роботи, професій�
ного рівня і репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).

Додаткова інформація щодо основних функціональ�
них обов’язків, розміру та умов оплати праці надаєть�
ся відділом організаційної та кадрової роботи вико�
навчого комітету Мукачівської міської ради (каб.43).

Документи для участі у конкурсному відборі
приймаються протягом   30 календарних днів з
дня опублікування в газеті “Мукачево” за адре�
сою:  м.Мукачево пл. Духновича, 2,  каб. № 43.

Тел.2�14�17.

Предоставляем услуги по
проектированию, изготов�
лению, монтажу металло�
конструкций любой слож�
ности: решётки, ворота, ле�
стницы, перила,  двери, на�
весы, козырьки, беседки,
ограждения, кованная ме�
бель,  декор и т.д.

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Тел. 0951100348  Василий

Перелік юридичних послуг
профспілки "ПАРТНЕР"

� інформаційні та консультаційні послуги з питань кри�
мінального, цивільного, трудового, земельного, сімей�
ного, житлового та господарського права;
� оформлення заяв, скарг, претензій, угод та інших до�
кументів правового характеру;
� представництво інтересів фізичних та юридичних
осіб у суді та органах місцевого самоврядування;
� оформлення спадкових прав на майно;
� реєстрація створення, реорганізації та ліквідації
суб'єктів підприємницької діяльності;
� абонентне обслуговування суб'єктів підприємницької
діяльності.

Тел. 095 884 59 82 (Олег)

Мукачівська райрада ветеранів України
глибоко сумує з приводу раптової смерті
дружини голови ветеранської організації
с. Шенборн

Марії Василівни ШИМОН,
високопорядної, чесної, працьовитої

і авторитетної людини.
Висловлюємо рідним та близьким сер�

дечні співчуття. Сумуємо з приводу важкої
втрати.

Нехай її душа знайде вічний спокій і Гос�
подь прийме її у Царство Небесне, а земля
для неї буде легкою.

Качур І.Д., Горват Є.Й., Гонак В.В.,
Гонак В.В., Делеган М.В., Кінч Ф.В.,

Кельман    Д.І.,    Лані    В.Ю.,    Михайло
Т.П., РешетарО.В., Удут В.В.

Колектив Мукачівського міськрайонного
суду Закарпатської області  висловлює
щире співчуття секретарю суду БАЙ Олек�
сандрі Михайлівні з приводу тяжкої, неви�
мовної втрати – смерті її матері

ЛОГОЙДИ  Любові  Андріївни.
Нехай світла пам’ять про Маму назавжди

залишиться у Вашому серці.

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 ви�

сокопродуктивному обладнанні європейського та

японського виробництва.

Працюємо в одну зміну. Забезпечення амбулатор�

ним лікуванням лікарем підприємства та медикамен�

тами. Харчування за рахунок підприємства. Надання

безвідсоткових позик. Оплата праці достойна.

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



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
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Çà÷åì ñîâåòñêîìó ÷åëîâåêó àâòîìîáèëü? (Í. Õðóùåâ)Çà÷åì ñîâåòñêîìó ÷åëîâåêó àâòîìîáèëü? (Í. Õðóùåâ)Çà÷åì ñîâåòñêîìó ÷åëîâåêó àâòîìîáèëü? (Í. Õðóùåâ)Çà÷åì ñîâåòñêîìó ÷åëîâåêó àâòîìîáèëü? (Í. Õðóùåâ)Çà÷åì ñîâåòñêîìó ÷åëîâåêó àâòîìîáèëü? (Í. Õðóùåâ)

�

21.50 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³". 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè.
2.10 Ò/ñ "Öàð³âíà". 3.20 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ.

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 "Ì³íÿþ æ³íêó - 2". 11.00,
12.20, 5.10 "Ñïåö³àëüíèé âè-
ïóñê. Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 12.55
"Õî÷ó ó Â³à ãðó". 14.50
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 17.15 Ìå-
ëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.15 Êîìåä³ÿ "Îòæå,
â³éíà". 22.10, 1.00 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò - 8". 23.15 Õ/ô "Øåð-
ëîê - 4 (1)". 2.05 Õ/ô "Øåðëîê
- 4 (1) "Ìîâîþ îðèã³íàëó"

IÍÒÅÐ
5.10, 20.00, 1.15 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 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  ÿáëó÷êà. Æèòòÿ
òðèâàº". 15.50, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
23.40, 4.00 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø" (16+). 2.00 Õ/
ô "Äèêå êîõàííÿ"

ICTV
5.10, 4.45 Ïðîâîêàòîð. 5.55
Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðàíîê ó
âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâ-
äà. 11.05, 17.40 Ò/ñ "Æèòòÿ ³
ïðèãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà"
(16+). 12.00, 13.20 Õ/ô "Âèä íà
óáèâñòâî". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 15.05, 16.20, 21.25
Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ãðî-
ìàäÿíñüêà îáîðîíà. 23.25 Õ/
ô "Çì³¿ íà áîðòó ë³òàêà" (16+).
1.20 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-2" (16+).
3.55 Ñòîï-10. 4.15 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 4.20 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí. 4.25 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.30, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.15 "Ìîÿ ïðàâäà". 9.10 Õ/ô
"Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðèâàá-
ëèâ³øà". 10.55 Õ/ô "Ëàá³ðèí-
òè êîõàííÿ". 12.45 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.30, 23.25 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà". 20.00,
22.45 "ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2".
1.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

  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.Íîâèé
ñåçîí. 11.30, 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð 2" 1 ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð 2" 2 ñ. (12+).
18.00 Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" 17
ñ. (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâèé êâèòîê" 3, 4 ñ. (16+).
23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 2.10 Õ/
ô "Ñìåðòåëüíà ãîíêà: ²íôåð-
íî" (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, 21.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
13.55 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 Êàçêè
Ó Ê³íî. 0.00 Ò/ñ "Îòæå" (18+).
0.35 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (16+).
1.35 Ò/ñ "Ñïë³ò. Òàºìíèöÿ
êðîâ³" (16+). 2.00 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 5.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè êàï³òà-
íà Âðóíãåëÿ"

"Çà çàêîíàìè âîºííîãî ÷àñó".
18.00 Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" 16
ñ. (16+). 19.45, 2.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâèé êâèòîê" 1, 2 ñ. (16+).
23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Õ/ô
"Ñìåðòåëüíà ãîíêà: ²íôåðíî"
(16+). 3.20 Çîðÿíèé øëÿõ. 4.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 5.20 Ò/ñ "Àä-
âîêàò" (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, 21.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.55
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 Êàçêè Ó Ê³íî.
0.00 Ò/ñ "Îòæå" (18+). 0.35 Ò/
ñ "Ñâ³òëîôîð" (16+). 1.35 Ò/ñ
"Ñïë³ò. Òàºìíèöÿ êðîâ³" (16+).
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, 2.20 Çîíà íî÷³. 4.50,
18.00 Àáçàö. 5.43, 7.29 Kids
Time. 5.45 Ì/c "Òóðáî". 7.05 Ì/
c "²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 7.30
Õ/ô "Îñòàíí³é ê³íîãåðîé"
(16+). 10.10 Õ/ô "12 ðàóíä³â"
(16+). 12.20 Õ/ô "Õ³òìåí"
(16+). 14.20 Ëþáîâ íà âèæè-
âàííÿ. 19.00 Ðåâ³çîð. 21.55
Ñòðàñò³ çà ðåâ³çîðîì. 0.45 Õ/
ô "Íåäèòÿ÷å ê³íî" (16+). 2.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 31 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Åðà á³çíåñó. 6.15, 7.15,
8.15 Ñïîðò. 6.20, 8.20 Àãðî-
Åðà. 6.30, 23.00 Çîëîòèé ãó-
ñàê. 6.45, 7.45, 8.30 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 "Ï³øå. Ì³æ íåáîì ³
çåìëåþ". 12.00 ªâðîáà÷åííÿ
2017 ã. Öåðåìîí³ÿ æåðåáêó-
âàííÿ. 13.15, 4.10 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó 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, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
19.00, 1.55 Íîâèíè. Êóëüòó-
ðà. 19.20 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì
Ùóðîì. 19.55 Íàø³ ãðîø³.
20.20, 4.35 Ïðî ãîëîâíå.
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò.

  «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, 2.50 Çîíà íî÷³. 4.25,
18.00 Àáçàö. 5.19, 7.09 Kids
Time. 5.20 Ì/c "Òóðáî". 7.10 Ò/
ñ "Êë³í³êà" (16+). 9.20 Êè¿â
âäåíü ³ âíî÷³. 11.25 Ñåðöÿ
òðüîõ. 14.10 Õòî çâåðõó.
19.00 Ç³ðêè ï³ä ã³ïíîçîì. 22.50
Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â" (18+).

1.00 Õ/ô "Ñïóñê" (18+)

ÑÅÐÅÄÀ, 1 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 Àãðî-
Åðà. 6.25, 23.00 Çîëîòèé ãó-
ñàê. 6.45, 7.45, 8.25 Ñìàêîòà.
7.20, 23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà ñìàê.
9.25 Ä/ô "Æèâà âàòðà". 10.25
Ä/ô "Ãóöóëêà Êñåíÿ". 11.00
Çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè. 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,
2.10 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 17.30
Õî÷ó áóòè. 17.50 Ì/ñ "Ïîïå-
ëþøêà". 18.20, 1.20 Íîâèííèé
áëîê. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô "Ïðîñò³ð
òîëåðàíòíîñò³. Áàòüê³âùèíà
â ñåðö³". 19.55 Ñë³äñòâî. ²íôî.
20.20, 4.35 Ïðî ãîëîâíå.
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³". 22.40
Ìåãàëîò. 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.15 Ï³äñóìêè. 3.40 Íàäâå÷-
³ð'ÿ. Äîë³

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 "Ì³íÿþ æ³íêó - 2". 11.00,
12.20, 5.15 "Ñïåö³àëüíèé âè-
ïóñê. Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 12.50
"Õî÷ó ó Â³à ãðó".  14.50
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 17.15
Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.15 Òðèëåð "Âà-áàíê".
22.00, 1.10 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
8". 23.15 Õ/ô "Øåðëîê - 4 (2)".
2.15 Õ/ô "Øåðëîê - 4 (2) "Ìî-
âîþ îðèã³íàëó".

IÍÒÅÐ
5.00, 20.00, 1.15 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 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. Æèòòÿ òðèâàº". 15.50,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 23.40, 3.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø" (16+). 2.05
Õ/ô "Êàì³ííà äóøà"

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. 11.40,
17.40 Ò/ñ "Æèòòÿ ³ ïðèãîäè
Ìèøêà ßïîí÷èêà" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05 Õ/ô
"Çì³¿ íà áîðòó ë³òàêà" (16+).
15.05, 16.20, 21.25 Ò/ñ "Íà
òðüîõ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  23.00 Õ/ô "Âò³êà÷"
(16+). 1.35 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-2"
(16+). 2.55 Ñòîï-10. 4.10 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.15 Ôàêòè.
4.35 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
7.15, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.15 "Ìîÿ ïðàâäà". 10.15 "Ìà-
ñòåðØåô - 2". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.30, 23.25 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 20.00,
22.45 "ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2".
1.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

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

âîêàò" (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 2.50 Ïîä³¿. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15
Çîðÿíèé øëÿõ.Íîâèé ñåçîí.
11.30, 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
13.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð 2"
3 ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ "×åðãî-
âèé ë³êàð 2" 4 ñ. (12+). 18.00
Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" 18 ñ.
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâèé êâèòîê" 5, 6 ñ.
(16+). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30
Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó"
(16+). 3.40 Çîðÿíèé øëÿõ

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, 21.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.55
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 Êàçêè Ó Ê³íî.
0.00 Ò/ñ "Îòæå" (18+). 0.35 Ò/
ñ "Ñâ³òëîôîð" (16+). 1.35 Ò/ñ
"Ñïë³ò. Òàºìíèöÿ êðîâ³" (16+).
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-
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. 5.29, 7.03 Kids Time.
5.30 Ì/c "Òóðáî". 7.05 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+).  9.45 Êè¿â
âäåíü ³ âíî÷³. 11.40 Ñåðöÿ
òðüîõ. 14.05 Ç³ðêè ï³ä ã³ïíî-
çîì. 19.00 Õòî çâåðõó. 22.55

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 30 Ñ²×Íß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6 .00 ,  7 .00 ,  8 .00 ,  13 .00 ,
15.00, 21.00, 5.10 Íîâèíè.
6.10, 7.10, 8.10 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 Òåëåìà-
ãàçèí .  9 .00  Óêðà ¿íñüêèé
êîðò. 9.35 ×îëîâ³÷èé êëóá.
Ñïîðò.  10 .45  ×îëîâ ³÷èé
êëóá. 11.15 Ñïîðò. Òèæäåíü.
11.50 Îðåãîíñüêèé ïóò ³â-
íèê. 12.20 Ñóñï³ëüíèé óí³-
âåðñèòåò.  13 .15  Áîðõåñ .
14.00 Ä/ô "Óêðà¿íñüêà ðå-
âîëþö ³ÿ " .  15 .30  Ôîëüê -
mus ic .  16 .40  Ò /ñ  "Àííà
Ï³ëü" .  17 .30  Òâ ³é  ä ³ì -2 .
17.50, 4.10 Â³êíî â Àìåðè-
êó.  18.20,  1 .20 Íîâèííèé
áëîê. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüò óðà .  19 .20  Ïåðøà
øïàëüòà. 19.55 Âåðåñåíü.
20.20,  4 .35 Ïðî ãîëîâíå.
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò.
21 .50  Ò /ñ  "Åïîõà  ÷åñò ³ " .
22.35 Îáëè÷÷ÿ â³éíè. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè.
2.10 Ò/ñ "Öàð³âíà". 3.20 Íàä-
âå÷³ð'ÿ. Äîë³

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, 12.25 "Ñïåö³àëüíèé âè-
ïóñê.  Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
12.20 "Íàëàøòóâàííÿ íîâèõ
ïàðàìåòð³â ñóïóòíèêîâîãî
ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó 1+1
øëÿõîì ïåðåñêàíóâàííÿ
òðàíñïîíäåðà 11766 H íà
ñóïóòíèêó Astra 4A (Sir ius
4).". 12.45 Ìåëîäðàìà "×îëî-
â³÷à ³íòó¿ö³ÿ". 14.50 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 17.15 Ìåëîäðàìà
"Êîõàííÿ ïðîòè äîë³". 20.15
Áîéîâèê "Êîëîìá³àíà". 22.10
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 8". 23.10,
2.55 Õ/ô "Øåðëîê - 3 (3):
Éîãî îñòàííÿ êëÿòâà". 1.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ.  Íîâî-
ð³÷íèé êàðíàâàë 2017"

IÍÒÅÐ
5.05, 20.00, 1.20 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 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,
12.25 Ò/ñ "Âóçüêèé ì³ñò".
15.15 "Æäè ìåíÿ". 18.00, 19.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 21.00 Ò/ñ "Ðàéñüê³ ÿáëó÷-
êà. Æèòòÿ òðèâàº". 23.40,
3.45 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî
çìîæåø" (16+). 2.10 Õ/ô
"Ì³ñüêèé ðîìàíñ"

 ICTV
5.00 Äèâèòèñü óñ³ì!. 5.45,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
6.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.05 Àíòèçîìá³.
11.05, 13.15 Õ/ô "Ëþäèíà ëè-
ñòîïàäó" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.35 Õ/ô "Çãà-
äàòè âñå!" (16+). 16.05 Õ/ô
"Ãîäçèëà". 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ"
(16+). 22.25 Ñâîáîäà ñëîâà.
0.40 Õ/ô "Í³íäçÿ: Ò³íü ñëüî-
çè" (18+). 2.10 Ò/ñ "Ëàñ-Âå-
ãàñ-2" (16+). 3.35 Ñòîï-10.
4.50 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.45 "Ìîÿ ïðàâäà". 9.40 Õ/ô
"Íà ìîñòó". 11.40 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â 14". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè".  18.30 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà". 20.00, 0.30
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 22.35 "Äàâàé ïîãîâîðèìî
ïðî ñåêñ 3".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïà-
íþòîþ. 6.50, 7.15, 8.15 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 1.30 Ïîä³¿. 9.15
Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí.
11.10 Õ/ô "Ïðèêìåòà íà ùàñ-
òÿ". 13.10 Ò/ñ "Çà çàêîíàìè âîº-
ííîãî ÷àñó" 9, 10 ñ.. 15.30 Ò/ñ

Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â" (18+).
1.10 Õ/ô "Ñïóñê 2" (18+).

×ÅÒÂÅÐ, 2 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10,
7.10, 8.10 Åðà á³çíåñó. 6.15,
7.15, 8.15 Ñïîðò. 6.20, 8.20
ÀãðîÅðà. 6.30, 23.00 Çîëîòèé
ãóñàê. 6.45, 7.45, 8.30 Ñìà-
êîòà. 7.25, 23.35 Íà ñëóõó.
8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 9.25 Õ/ô "Íîðòåíãåðñü-
êå àáàòñòâî". 11.05 Ä/ô "Ïðî-
ìåí³ òåìíîãî ïðîñòîðó".
11.40 Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê.
12.10 Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñè-
òåò. 12.40, 21.30, 5.35 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 13.15 Ñë³äñòâî.
²íôî. 14.00 Ä/ô "Âàñèëü
Ñòóñ. Ôåíîìåí ñóòîê". 15.30,
3.40 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 16.25
Íà ïàì'ÿòü. 16.40, 2.10 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 17.30 Øêîëà Ìåð³
Ïîïï³íñ. 17.50 Ì/ñ "Ïîïåëþø-
êà". 18.20, 1.20 Íîâèííèé
áëîê. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Áîðõåñ.
19.55 "Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ
Ñåäëåöüêîþ. 20.20, 4.35 Ïðî
ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ "Åïîõà
÷åñò³". 22.35 Îáëè÷÷ÿ â³éíè.
22.55, 5.50 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
"Ì³íÿþ æ³íêó - 2". 11.00, 12.20,
5.05 "Ñïåö³àëüíèé âèïóñê.
Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 12.55 "Õî÷ó
ó Â³à ãðó". 14.50 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³". 20.15 Áîé-
îâèê "ß, ðîáîò". 22.20 Õ/ô
"Øåðëîê - 4 (3)". 0.15 Äåòåê-
òèâ "Øåðëîê. Áðèäêà íàðå÷å-
íà". 2.00 Õ/ô "Øåðëîê - 4 (3)
"Ìîâîþ îðèã³íàëó"

IÍÒÅÐ
5.00, 20.00, 1.20 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 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
"Ðàéñüê ³  ÿáëó÷êà.  Æèòòÿ
òðèâàº". 15.50, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî" .
23.40, 3.40 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø" (16+). 2.05 Õ/
ô "Çàõàð Áåðêóò"

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. 11.00, 17.40 Ò/
ñ "Æèòòÿ ³ ïðèãîäè Ìèøêà
ßïîí÷èêà" (16+). 12.05, 13.20
Õ/ô "Âò³êà÷" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.00,
16.20, 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 23.25 Õ/
ô "Ñëóæèòåë³ çàêîíó" (16+).
1.55 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-2" (16+).
3.25 Ñòîï-10. 4.05 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 4.10 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí. 4.15 Ôàêòè. 4.40
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.45 "Ìîÿ ïðàâäà". 9.40 "Ìàñ-
òåðØåô - 2". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.30, 0.40 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 20.00,
22.45 "ß ñîðîìëþñü ñâîãî
ò³ëà 4". 1.40 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àäâî-
êàò" (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 2.50 Ïîä³¿. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15
Çîðÿíèé øëÿõ.Íîâèé ñåçîí.
11.30, 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
13.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð 2"
5 ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ "×åðãî-
âèé ë³êàð 2" 6 ñ. (12+). 18.00
Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" 19 ñ.
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ñò.

(30.01.2017 - 5.02.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

13.45 "Ãîëîñ êðà¿íè 7". 16.00,
21.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà". 20.15 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.10, 5.00
Êîìåä³ÿ "Ïîãðàáóâàííÿ ïî-
àíãë³éñüêîìó". 1.50 "Âå÷³ðí³é
êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.10, 10.00 Äîê. ïðîåêò "Â
ãîñò³ äî Â'ÿ÷åñëàâà Òèõîíî-
âà". 6.15 "Ìóëüòô³ëüì". 6.55,

20.00, 1.30 "Ïîäðîáèö³". 7.50
Õ/ô "Ïîæèâåìî-ïîáà÷èìî".
9.30 "Óêðà¿íà âðàæàº". 11.00,
2.40 Õ/ô "Âîíè âîþâàëè çà
Áàòüê³âùèíó". 14.00, 20.30 Ò/
ñ "×îòèðè ïîðè ë³òà" (16+).
21.45 Õ/ô "Àëüï³í³ñò" (16+).
23.30 Õ/ô "Ðàéñêèé ïðîåêò"
(16+). 2.00 Äîê.ïðîåêò "Êëàðà
Ëó÷êî. Òðè çóñòð³÷³"

ICTV
6.40 Äèâèòèñü óñ³ì!.  7.35
Êðàùå íå ïîâòîðþé!. 8.35 ß
çíÿâ! Ïðåì'ºðà. 10.30 Äè-
çåëü-øîó. Äàéäæåñò. 11.25
Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 12.20, 13.00 Õ/ô "Çëè-
âà" (16+). 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.25 Õ/ô "Ìèñëèâö³ íà ãàíã-
ñòåð³â" (16+). 16.25 Õ/ô "Øà-
êàë" (16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Ïðèíö"
(16+). 21.55 Õ/ô "Ñïàñ³ííÿ"
(16+). 23.40 Õ/ô "Çàêîíî-
ñëóõíÿíèé ãðîìàäÿíèí"
(16+). 1.35 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-2"
(16+). 3.00 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿí-
òèíà" (16+). 4.55 Ôàêòè

ÑÒÁ
5.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55,
21.30 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
11.15 Õ/ô "Íàðå÷åíà ìîãî
äðóãà". 13.20 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2". 19.00 "ªâðîáà÷åííÿ
2017". 22.30 "ªâðîáà÷åííÿ
2017. Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ".
23.20 Õ/ô "Íå ï³äãàíÿé êîõàí-
íÿ". 1.45 "Äàâàé ïîãîâîðèìî
ïðî ñåêñ 3"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.20

Ïîä³¿. 7.10, 5.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.00 Ò/ñ "Ùàñëèâèé
êâèòîê" 1, 6 ñ. (16+). 15.20
Ò/ñ "Ùàñëèâèé êâèòîê"
(16+). 17.50 Ò/ñ "ß í³êîëè íå
ïëà÷ó" 1, 2 ñ. (12+). 19.40 Ò/
ñ "ß í³êîëè íå ïëà÷ó" (12+).
22.45 Ò/ñ "Äî÷êè - ìàòåð³".
3.00 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷è-
íó" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 7.10
Áàéäèê³âêà. 7.35 Ì/ñ "Åëâ³í ³
áóðóíäóêè". 8.00 ÌóëüòÌ³êñ.
9.50 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 10.45 Ì/ô "Óñ³ ñîáàêè ïî-
òðàïëÿþòü äî ðàþ". 12.10 Õ/
ô "Îñòð³â ÌàêÊ³íñ³". 13.55,
4.30 Â³òàëüêà.  15.40 Õ/ô
"Ïðàâäèâà áðåõíÿ" (16+).
18.10 Ì/ô "Ðîáîòè". 19.50
Êàçêè Ó Ê³íî. 20.50 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 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.

(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâèé êâèòîê" (16+). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+). 3.40 Çîðÿíèé
øëÿõ

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, 21.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
13.55 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
Êàçêè Ó Ê³íî. 0.00 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 0.35 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(16+). 1.35 Ò/ñ "Ñïë³ò. Òàºì-
íèöÿ êðîâ³" (16+). 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 "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, 7.03 Kids
Time. 5.25 Ì/c "Òóðáî". 7.05 Ò/
ñ "Êë³í³êà" (16+). 9.50 Êè¿â
âäåíü ³ âíî÷³. 11.50 Ñåðöÿ
òðüîõ. 14.00 Õòî çâåðõó.
19.00 Ç³ðêè ï³ä ã³ïíîçîì. 22.40
Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â" (18+).
0.50 Õ/ô "Ïîìåðòè ìîëîäèì"

(16+)

Ï’ßÒÍÈÖß, 3 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
6.45, 7.45, 8.25 Ñìàêîòà. 7.20,
23.35 Íà ñëóõó. 8.35 Òåðèòî-
ð³ÿ çàêîíó. 8.40 Ïàñïîðò.Ua.
8.45, 0.20 Òåëåìàãàçèí. 9.00
Ä/ô "Ëåãåíäè òîôó". 9.30 Â³çè-
ò³âêà Ïîëòàâùèíè. 10.30 Ä/ô
"Æèòòÿ ³ ñìåðòü ó Ãóöóë³¿, àáî
ïðî òðüîõ áðàò³â, ìàíäð³âíèõ
ìóçèê ³  âóéêà-íåá³æíèêà".
11.15 Ä/ô "ªâðîáà÷åííÿ. Äè-
õàé ãëèáøå". 11.40 Îðåãîíñü-
êèé ïóò³âíèê. 12.10 Ñóñï³ëü-
íèé óí³âåðñèòåò. 12.40, 21.30,
5.35 Íîâèíè. Ñïîðò. 13.15
"Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöü-
êîþ. 14.00 Ä/ô "Âîëîäèìèð
²âàñþê. Ùîá íàðîäèòèñÿ çíî-
âó". 15.30, 3.45 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ. 16.25 Ïóò³âíèê ïðî÷à-
íèíà. 16.40, 3.00 Ò/ñ "Àííà

Ï³ëü". 17.30 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?. 17.50 Ì/ñ "Ïîïåëþøêà".
18.20, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
19.00, 1.50 Íîâèíè. Êóëüòó-
ðà. 19.25 Â³éíà ³ ìèð. 20.20,
4.35 Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ä/ô
"ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ Êàðîëÿ Âîéòè-
ëè". 22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè. 2.05 Ìóçè÷íå òóð-
íå

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 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 9.30 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 2". 11.00, 12.20
"Ñïåö³àëüíèé âèïóñê.
Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
12.55 "Õî÷ó ó Â³à ãðó".
14.50,  22.15,  1.50
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³" .
20.15 "Âå÷³ðí³é êè¿â".
0.10, 3.10 Áîéîâèê "Íî-
êàóò"

IÍÒÅÐ
6.00 "Ìóëüòô³ëüì".

6.20, 14.10 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.15, 8.10 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 9.20 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ". 11.10,
12.25 Ò/ñ "Ðàéñüê³ ÿáëó÷êà.
Æèòòÿ òðèâàº". 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
0.45 "Ïîäðîáèö³". 21.00
"×îðíå äçåðêàëî". 23.00 Õ/
ô "Àëüîøê³íà ëþáîâ". 1.40
Õ/ô "Âñüîãî îäèí ïîâîðîò".
2.55 Õ/ô "Öèãàíêà Àçà". 4.25
"Æäè ìåíÿ".

ICTV
5.35 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³ .  8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 ²íñàé-
äåð. 11.05, 17.40 Ò/ñ "Æèòòÿ ³
ïðèãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà"
(16+). 12.05, 13.20 Õ/ô "Ñëó-
æèòåë³ çàêîíó" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü. 15.00,
16.20 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Àíòèçîìá³. 21.25 Äè-
çåëü-øîó. 23.25 Õ/ô "Ìèñ-
ëèâö³ íà ãàíãñòåð³â" (16+).
1.30 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-2" (16+).
3.05 Ñòîï-10. 4.05 Ôàêòè. 4.25
Õ/ô "Âîñüìèí³æêà"

ÑÒÁ
5.45 "Ìîÿ ïðàâäà". 7.40 Õ/ô
"Ìîÿ ñòàðøà ñåñòðà". 9.35 Õ/
ô "Øâèäêà äîïîìîãà". 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.30,
0.50 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 19.50
Õ/ô "Äâ³ ³ñòîð³¿ ïðî êîõàííÿ".
22.35 Õ/ô "Íàðå÷åíà ìîãî äðó-
ãà". 1.50 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
2.50 Ïîä³¿. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 9.15 Çîðÿíèé øëÿõ.-
Íîâèé ñåçîí. 11.30, 3.40 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 13.30 Ò/ñ "×åð-
ãîâèé ë³êàð 2" 7 ñ. (12+). 15.30
Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð 2" 8 ñ.
(12+). 18.00 Ò/ñ "Ðàéñüêå
ì³ñöå" 20 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Ëÿëüêè" 1, 2 ñ. (16+). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ "Ëÿëüêè"
(16+). 1.20 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî-
÷èíó" (16+). 5.10 Çîðÿíèé øëÿõ

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 "Ëàñêà-
âî ïðîñèìî íà áîðò" (16+).
12.25, 18.55 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.25, 14.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 13.55 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.30 Â³òàëüêà.
16.50, 2.50 Êðà¿íà Ó. 17.50
Ðîçñì³øè êîì³êà. 20.00 Ì/ô
"Ðîáîòè". 21.40 Õ/ô "Ïðàâäè-
âà áðåõíÿ" (16+). 0.10 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 0.35 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (16+). 1.35 Ò/ñ "Ñïë³ò.
Òàºìíèöÿ êðîâ³" (16+). 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, 2.40 Çîíà íî÷³. 4.50, 18.00
Àáçàö. 5.43, 7.00 Kids Time.
5.45 Ì/c "Òóðáî". 7.02 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+). 9.05 Êè¿â âäåíü
³ âíî÷³. 11.10 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè. 19.00 Õòî çâåðõó.
22.45 Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â" (18+).
0.55 Õ/ô "Ëþáëþ òâîþ äðóæè-
íó" (16+)

ÑÓÁÎÒÀ, 4 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 8.10 Ñìàêîòà. 8.35
Òåïëî. Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 9.55 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.15 Õî÷ó áóòè. 11.00
Ôîëüê-music. 12.25 Ò/ñ "Á³ëèé
òàíåöü". 16.05 Ä/ô "Ìàðêî
Âîâ÷îê. Òàºìíè÷à ç³ðêà". 16.30
Êíèãà.ua. 17.00, 2.20
×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò. 18.25,
3.35 ×îëîâ³÷èé êëóá. 19.00,
22.00 Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð
ó÷àñíèêà â³ä Óêðà¿íè íà
Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé
êîíêóðñ "ªâðîáà÷åííÿ-2017" ²
òóð. 21.00, 5.35 Íîâèíè. 21.30
Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè.
22.45 Ìåãàëîò. 23.00 Ñâ³ò on
line. 23.25, 23.50 Çîëîòèé
ãóñàê. 1.20 Ìóçè÷íå òóðíå. 4.05
Õ/ô "Âå÷îðè íà õóòîð³ á³ëÿ
Äèêàíüêè".

Êàíàë «1+1»
6.00 Êîìåä³ÿ "Âîäíå æèòòÿ".
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
10.00, 19.30 ÒÑÍ. 11.00, 23.10
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 12.00 Ìå-
ëîäðàìà "Âåëèêà ð³çíèöÿ".

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" (ïîâòîð).

11.35 - ïðîãðàìà "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 11:45 -
ïðîãðàìà "Ìóçè÷íèé
ôàºòîí". 12:25 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -  Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðî-
ãðàìà "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïîâòîð). 13.45 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55
- Ãîðîñêîï. 15:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 16:55 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 17:05 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 19:00 - Íîâèíè
"×àñ". 19:35 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:45-  Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:00 - Òåëåñåð³-
àë. 21:30 - Íîâèíè

"×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" .
00.00 - íîâèíè "×àñ". 00:30 -
Õóäîæí³é ô³ëüì . 1:55 - Í³÷ ç
Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.33, 7.50 Kids
Time. 5.35 Ì/c "Òóðáî". 6.55 Ì/
c "²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 7.55
Ïîëîâèíêè. 9.50 Ðåâ³çîð. 12.45
Ñòðàñò³ çà ðåâ³çîðîì. 15.35
Õ/ô "Íîâ³ ïðèãîäè Àëàää³íà".
17.35 Ì/ô "Àëàää³í". 19.10 Õ/
ô "Ìàíäðè Ãóëë³âåðà". 21.00
Õ/ô "Åðàãîí". 23.00 Õ/ô
"Ñïóñê" (18+). 0.50 Õ/ô "Ïî-

ìåðòè ìîëîäèì" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 5 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35
Íà ñëóõó. 7.05 Òåïëî. Ua.
7.20, 23.30 Çîëîòèé ãóñàê.
8.15 Ñìàêîòà. 8.35 Ïàñïîð-
òíèé ñåðâ³ñ. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Íàö³îíàëüíèé
â³äá³ð ó÷àñíèêà â³ä Óêðà¿íè
íà Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé
êîíêóðñ "ªâðîáà÷åííÿ-
2017" ² òóð. 11.40 Ñïîãàäè.
12.00 Òåàòðàëüí³  ñåçîíè.
12.50 Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿. 13.10
Ôîëüê-music. 14.35 Õ/ô "Ö³íà
ëþäèíè". 16.35 Òâ³é ä³ì-2.
17.00 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò ³ " .
20.30 Ïåðøà øïàëüòà. 21.00,
1.20 Íîâèíè. 21.30 Ñïîðò.
Òèæäåíü. 21.55 Óòåîäèí ç
Ìàéêëîì Ùóðîì. 22.30 Ä/ô
"Ëåãåíäè òîôó". 23.00 Ñâ³ò
on line. 23.20 Òåðèòîð³ÿ çà-
êîíó.  1.40 Ä/ô "Ôîðìóëà
æèòòÿ Îëåêñàíäðà Ïàëëàä³-
íà".  2.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ
ÊÀÍÀËÓ

 Êàíàë «1+1»
6.20 Ìåëîäðàìà "Âåëèêà

ð³çíèöÿ". 8.00 "Ñí³äàíîê.
Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.05
ÒÑÍ. 11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò".
16.20 Õ/ô "Åê³ïàæ". 19.30,
5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 7". 23.15 Ìå-
ëîäðàìà "Ï³ä ñîíöåì òîñ-
êàíè". 1.20 "Àðãóìåíò êiíî".
1.55 Êîìåä³ÿ "Âîäíå æèòòÿ"

IÍÒÅÐ
6.00 "Ìóëüòô³ëüì". 6.30
"Ïîäðîáèö³". 7.15 Õ/ô "Àëü-
îøê³íà ëþáîâ". 9.00 "Ãîòóº-
ìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³
ðåøêà. Íàâêîëîñâ³òíÿ ïîäî-
ðîæ". 11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Øîï³íã". 12.00 Îðåë ³ Ðåø-

êà. Þâ³ëåéíèé ñåçîí. 13.00
Õ/ô "Àëüï³í³ñò" (16+). 14.50,
1.15 Õ/ô "Ïîãàíà ñóñ³äêà".
16.50 Ò/ñ "Ñ³ëüñüêèé ðî-
ìàíñ". 20.00 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 21.30 Ò/ñ "Áàòüê³âñü-
êèé ³íñòèíêò" (16+)

 ICTV
5.20 Âåëèê³ àâàíòþðèñòè. 6.10
Õ/ô "Æèâ³ âîãí³". 8.50 Íå äàé
ñåáå îáäóðèòè. 9.50 Âäâ³÷³
äåøåâøå!. 10.45 Ñòîï-5.
12.35, 13.00 Õ/ô "Ñïàñ³ííÿ"
(16+). 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.25
Õ/ô "Øàêàë" (16+). 16.50 Õ/ô
"Ïðèíö" (16+). 18.45 Ôàêòè
òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.35 Õ/ô
"Òðè äåâ'ÿòêè" (16+). 23.00 Õ/
ô "Çàêîíîñëóõíÿíèé ãðîìàäÿ-
íèí" (16+). 0.55 Õ/ô "Òþðÿãà"
(16+). 2.50 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòè-
íà" (16+)

ÑÒÁ
6.00 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 7.05
"Âñå áóäå äîáðå!". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 11.00 "Êàðàî-
êå íà Ìàéäàí³". 12.00 "ªâðî-
áà÷åííÿ 2017". 15.35, 22.10
"ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4".
18.00, 0.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 "Îäèí çà
âñ³õ". 2.00 Ïðîô³ëàêòèêà

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ïîä³¿. 7.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
9.20 Ò/ñ "Äî÷êè - ìàòåð³".
13.10 Ò/ñ "Ëÿëüêè" (16+).
17.00 Ò/ñ "Ïðî¿çíèé êâèòîê" 1,
2 ñ. (16+). 19.00, 5.50 Ïîä³¿
òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ.
20.00 Ò/ñ "Ïðî¿çíèé êâèòîê"
(16+). 21.45 Ò/ñ "ß í³êîëè íå
ïëà÷ó" (12+). 1.50 Ò/ñ
"Ðàéñüêå ì³ñöå" 16, 20 ñ. (16+)

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 7.10
Áàéäèê³âêà. 7.35 Ì/ñ "Åëâ³í ³
áóðóíäóêè". 8.00 ÌóëüòÌ³êñ.
9.35 Ì/ô "Óñ³ ñîáàêè ïîòðàï-
ëÿþòü äî ðàþ". 11.00 Õ/ô
"Îñòð³â ÌàêÊ³íñ³". 12.45 Õ/ô
"Ëàñêàâî ïðîñèìî íà áîðò"
(16+). 14.35, 4.30 Â³òàëüêà.
16.40, 20.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 17.45 Êàçêè Ó
Ê³íî. 22.00, 2.50 Êðà¿íà Ó.
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. 6.03, 8.23 Kids
Time. 6.05 Ì/c "Òóðáî". 7.05 Ì/
c "²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 8.25
Ò/ñ "Îäíàæäè â êàçö³". 12.10
Ì/ô "Àëàää³í". 14.00 Ì/ô
"Àëàää³í ³ êîðîëü ðîçá³éíèê³â".
15.45 Õ/ô "Ìàíäðè Ãóëë³âåðà".
17.15 Õ/ô "Åðàãîí". 19.15 Õ/ô
"Ïåðëèíè äðàêîíà: Åâîëþö³ÿ".
21.00 Õ/ô "Çíàðÿääÿ ñìåðò³:
Ì³ñòî ê³ñòîê" (16+). 23.40 Õ/ô
"Ñïóñê 2" (18+). 1.35 Õ/ô
"Ëþáëþ òâîþ äðóæèíó" (16+)
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òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ОВЕН (21.03�20.04).
Не виключені усклад�
нення з діловими
партнерами, можли�

вий розумний компроміс, але
не більш того. Будьте обе�
режні при спілкуванні з коле�
гами та начальством, не всі
ваші плани і вислови прий�
дуться їм до душі.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Імовірне по�
рушення зобов'язань
і, як наслідок, кон�

флікт з партнерами. Не вар�
то його розвивати і підсилю�
вати. Вам удасться допомог�
ти родичам, але для цього
прийдеться прикласти чима�
ло зусиль.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Чим оптимі�
стичнішим буде ваш
настрій, тем легше ви
досягнетеся бажано�

го успіху. Деякі важливі орган�
ізаційні питання будуть вирі�
шуватися з труднощами і те
лише в тому випадку, якщо ви
прикладете максимум зу�
силь.

РАК (22.06�23.07).
Не відмовляйтеся від
запрошення друзів,
ви добре проведете

час. Ваша сумлінна робота
має всі шанси бути відзначе�
на похвалою або підвищен�
ням.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Ваша зібраність і до�
тепність будуть доб�
ре діяти на навко�

лишніх. Задайте чіткий ритм
роботи і неухильно дотри�
муйтеся його.

ДІВА (24.08�23.09).
Можливо, вам зроб�
лять пропозицію, яка
дозволить вам при�
стойно заробити.

Тільки краще не вагатися за�
надто довго, інакше можна
втратити прихильність Фор�
туни. Можливі претензії на�
чальника та колег по роботі
через дрібні прорахунки.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Перед вами
можуть відкритися
блискучі перспекти�

ви, варто тільки бути уваж�
ним і не лінуватися. У спра�
вах шукайте для себе ко�
ристь, але не забувайте вра�
ховувати інтереси партнерів.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ви можете
здійснити практично
всі задуми в сфері

бізнесу, укладайте необхідні
договори і контракти. На вас
чекає прибуток і премія. Ви
будете повні оптимізму, но�
вих ідей і планів. Боріться з
зневірою, і ваші зусилля бу�
дуть нагороджені.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Є ймовірність,
що ваші плани
ввійдуть в протиріччя
з планами вашого

начальства. Варто знайти
розумний компроміс. У
вихідні не мучте себе домаш�
німи турботами – краще
знайдіть час для відпочинку.
КОЗЕРІГ (22.12�20.01). Ба�

жано не відкладати
завершення важли�
вих справ і, нарешті,
прийняти остаточне
рішення у про�

фесійній сфері. Вам прида�
сться така якість як комуніка�
бельність.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Прийшов час
зміцнення вашого ав�
торитету. Ви відчуєте

якусь силу, яка дозволить вам
братися за справи, які рані�
ше викликали непевність,
бути товариським і розкріпа�
ченим у будь�який ситуації.

РИБИ (20.02�20.03).
Птах удачі може при�
летіти прямо на руки.
Тепер важливо не
злякатися раптової

радості і не почати зайво ме�
тушитися.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 18
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 8
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

7 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè.
ïîìåðëî – 28 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
30.01.2017 – 5.02.2017

Ñòóä³ÿ òàíöþ
«Âàëåð³»
Çàïðîøóº
ÞÍÀÊ²Â

ÒÀ Ä²Â×ÀÒ
íà áàëüíó, ñó÷àñíó,

íàðîäíó õîðåîãðàô³þ
Òàêîæ: ìàìáà, òàíãî,

ñàëüñà, ÷à-÷à-÷à,
ðóìáà, âàëüñ

099-75-35-901;
066-88-27-993

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐÄÐÀÌÒÅÀÒÐÄÐÀÌÒÅÀÒÐÄÐÀÌÒÅÀÒÐÄÐÀÌÒÅÀÒÐ

Шановні прихильники
театрального

мистецтва!

Àäì³í³ñòðàö³ÿ Çàêàð-
ïàòñüêîãî îáëàñíîãî
òåàòðó Äðàìè òà Êî-
ìåä³¿ ëàñêàâî çàïðîøóº
Âàñ:

â íåä³ëþ, 29 ñ³÷íÿ
2017 ð., î 12:00 â³äáó-
äåòüñÿ êàçêà äëÿ ä³òåé

Ã.À. Ëèñåíêî
"Ê³çîíüêà".

Â öåé æå äåíü î 17:00 –
ñöåíè-äèâåðòèñìåíòè
Î. Óàéëüäà

"²äåàëüíèé
÷îëîâ³ê".

ÛÛÛÛÛ
– Â÷åðà ïðèøåë ñ ðà-

áîòû äîìîé, à æåíà ñ
ôðàíöóçîì êàêèì-
òî...

– Íó è ÷òî òû ñêà-
çàë?

– À ÷òî ÿ ìîã ñêà-
çàòü? ß â øêîëå àíã-
ëèéñêèé ó÷èë.

Ïîëåçíûå ñîâåòû.
Âàøå ïëàòüå ïðîñëó-
æèò âàì äîëãèå ãîäû,
åñëè âàø ìóæ ïîëó÷à-
åò ìàëåíüêóþ çàðïëà-
òó.

Ó ìàëü÷èêà ñïðàøè-
âàþò:

– Êåì òû õî÷åøü
áûòü?

– Ïðèäóðêîì!
– Ïî÷åìó ïðèäóð-

êîì?!
– Ïîòîìó ÷òî âñå

ãîâîðÿò: "Ïîñìîòðè,
êàêàÿ ìàøèíà ó òîãî
ïðèäóðêà!"

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Â Ìóêà÷åâ³ æ³íî÷ó êîíñóëüòàö³þ
îáëàøòóþòü â ïîë³êë³í³ö³

Â Ìóêà÷åâ³ çàïëàíîâàíà ðåêîíñòðóêö³ÿ äðóãîãî
ïîâåðõó ïîë³êë³í³êè ï³ä æ³íî÷ó êîíñóëüòàö³þ. Ðî-
áîòè ðîçïî÷íóòü âæå ç íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà.  Ïðî
öå ïîâ³äîìëÿº íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè çäîðî-
â’ÿ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó Ëþáîâ Ìàíä-
çè÷. «Öå â ïåðøó ÷åðãó ðîáèòüñÿ äëÿ çðó÷íîñò³
â³äâ³äóâà÷³â. Ïàö³ºíòè çìîæóòü îòðèìàòè ìåäè÷íó
äîïîìîãó â ìåæàõ îäí³º¿ áóä³âë³», – êîíñòàòóº î÷-
³ëüíèöÿ ãàëóç³.

Òàêîæ ïëàíóºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ õàð÷îáëîêó ðàé-
îííî¿ ë³êàðí³. “Â ïðèéäåøíüîìó ðîö³ ìè ïëàíóºìî
çàâåðøèòè ïðîãðàìó åëåêòðîííîãî îáë³êó ïàö³ºíò³â,
ïðîäîâæèòè ðîáîòó ç³ çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íî¿ áàçè ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, óòðèìàòè íà ïîïå-
ðåäíüîìó ð³âí³ ð³âåíü áåçêîøòîâíîãî ìåäèêàìåí-
òîçíîãî ë³êóâàííÿ æèòåë³â ì³ñòà òà ðîçïî÷àòè ðî-
áîòó ç³ ñòâîðåííÿ õîñï³ñó ó Ìóêà÷åâ³”, – ðåçþìó-
âàëà Ëþáîâ Ìàíäçè÷.

ßê ðîçðàõîâóâàòèìåòüñÿ ñóäîâèé
çá³ð ç 01 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó?

Згідно з Законом від 06.12.2016 р. №1774�VІІІ, з 1
січня 2017 року судовий збір розраховуватиметься
від прожиткового мінімуму для працездатних осіб
(раніше – від мінімальної заробітної плати), встанов�
леного законом на 1 січня календарного року, в яко�
му відповідна заява або скарга подається до суду, – у
відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксо�
ваному розмірі.

Згідно зі ст. 7 Закону про держбюджет�2017, розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб          з
1 січня 2017 року становить 1600 грн. Отже, саме
від цієї суми й буде тепер розраховуватися розмір су�
дового збору.

Наприклад, якщо до суду подає фізична особа або
підприємець, то вони сплатить 1% ціни позову, але
не менше 640 і не більше 8000 грн (0,4 і 5 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб відпо�
відно).

Додаткову інформацію можна отримати на сайті
Мукачівського міськрайонного суду та за посилан�
ням http://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707/publish/tax/

Прес,служба Мукачівського
міськрайонного суду

У 2016 році коштом міського бюджету два відділення
лікарні – неонатологічне та пологове отримали обладнан�
ня на суму 3 млн. 148 тисяч гривень. Для неонатологічного
відділення було придбано два кювези для новонародже�
них, білітест фотометричний, концентратор кисню, три
двоканальні шприцеві насоси, два пульсоксиметри та дві
лампи фототерапії на загальну суму 1 млн. 411 тис. гри�
вень. Пологове відділення отримало обладнання на суму 1
млн. 737 тис. грн. Зокрема придбано: дві системи моніто�
рингу пацієнта, три фетальні монітори, відсмоктувач опе�
раційний, три відкриті реанімаційні системи, кисне�
вий концтентратор стіл операційний та інше обладнання.

Â Ìóêà÷åâ³ ïîëîãîâå òà íåîíàòîëîã³÷íå
â³ää³ëåííÿ ë³êàðí³ îòðèìàëè
îáëàäíàííÿ íà 3 ìëí. ãðí.

Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêèé
öåíòð çàéíÿòîñò³ ïî÷àâ
àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè
íîâ³òí³ ìóëüòèìåä³éí³ ñåð-
â³ñè ç ï³äáîðó êàäð³â. Çà
äîïîìîãîþ ôàõ³âö³â
öåíòð³â çàéíÿòîñò³ ðîáîòî-
äàâö³ çà ì³í³ìàëüí³ òåðì³-
íè çíàõîäÿòü â³äì³ííèõ
ïðàö³âíèê³â. Ïðîôåñ³éíèé
â³äá³ð çä³éñíþºòüñÿ íà
îñíîâ³ ñåðòèô³êîâàíèõ
îñîáèñò³ñíèõ online-
òåñò³â òà ïñèõîô³ç³îëîã³-
÷íèõ ìåòîäèê.

«Ñó÷àñíèé îð³ºíòèð â
ðîáîò³ ñëóæáè – öå íå
âèïëàòà äîïîìîãè ïî áåç-
ðîá³òòþ, à ñåðâ³ñíå îá-
ñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â.
Ìè ïðîïîíóºìî ðîáîòî-
äàâöÿì ðåêðóòèíã, òîáòî
íà çàìîâëåííÿ äîáèðàºìî
ïîòð³áíîãî ñï³âðîá³òíèêà
ó øòàò. Ñòâîðþºìî â³-
äåî- âàêàíñ³¿ – öå ðîëèê,

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ²ÍÔÎÐÌÓª
Новації в роботі служби зайнятості м. Мукачева

ùî çíàéîìèòü øóêà÷à
ðîáîòè ç ì³ñöåì ³ óìî-
âàìè ïðàö³. Ïðîïîíóºìî
êë³ºíòàì êîâîðê³íã –
â³ëüíèé ðîáî÷èé
ïðîñò³ð.

Îêð³ì ïðîôåñ³éíîãî
ï³äáîðó êàäð³â, ôàõ³âö³
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî
öåíòðó çàéíÿòîñò³ àêòèâ-
íî âèêîðèñòîâóþòü ùå
îäèí ç íîâ³òí³õ ñåðâ³ñ³â
–  â³äåîðåçþìå øó-
êà÷³â ðîáîòè. Ñåðåä
ïðåòåíäåíò³â íà ðîáîòó º
ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè,
áóõãàëòåðè, ìåíåäæåðè,
åêîíîì³ñòè, àäì³í³ñòðà-
òîðè, ³íæåíåðè...

Â³äåîðåçþìå  ðîçì³-
ùåí³ ó Ôåéñáóê, ðîçñè-
ëàþòü íà åëåêòðîíí³
ñêðèíüêè ðîáîòîäàâö³â,
âèêîðèñòîâóþòü ï³ä ÷à-
ñ ñêàéï-ñï³âáåñ³ä òà ïðè
ïðîâåäåíí³ ì³í³-ÿðìàðîê

âàêàíñ³é.
Ç ñ³÷íÿ 2017 ðîêó Äåð-

æàâíà Ñëóæáà çàéíÿòîñò³
çàïóñòèëà â ðîáîòó
ñåðâ³ñ, çà äîïîìîãîþ
ÿêîãî êîæåí ìîæå ñàìî-
ñò³éíî, íå âèòðà÷àþ÷è
çàéâîãî ÷àñó, çàïèñàòèñü
íà ³íäèâ³äóàëüíèé ïðèéîì
äî ôàõ³âöÿ áóäü-ÿêîãî
öåíòðó çàéíÿòîñò³ Óêðà¿-
íè. Çà äîïîìîãîþ ñåðâ³-
ñó ìîæíà íå âèõîäÿ÷è ³ç
äîìó çàïèñàòèñü íà ïåð-
âèííèé ïðèéîì äî öåíòðó
çàéíÿòîñò³ àáî îòðèìàííÿ
êîíñóëüòàö³¿. Ó ðàç³, ÿêùî
îñîáà çàðåçåðâóâàëà äëÿ
ñåáå ÷àñ, ¿é íå ïîòð³áíî îò-
ðèìóâàòè òàëîí íà â³äâ³äó-
âàííÿ, à íåîáõ³äíî áåçïî-
ñåðåäíüî çâåðíóòèñÿ äî
ôàõ³âöÿ öåíòðó çàéíÿòîñò³
ó âèçíà÷åíèé ÷àñ. Ïîñëó-
ãà åëåêòðîííî¿ ÷åðãè
ðåºñòðàö³¿ áåçðîá³òíèõ äî-

ñòóïíà ãðîìàäÿíàì íà
ïîðòàë³ Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè çàéíÿòîñò³ www.
dcz.gov.ua ÷åðåç ðóáðèêó
«Åëåêòðîíí³ ïîñëóãè».

Öå ëèøå ÷àñòèíà âåëè-
êî¿ ìîäåðí³çàö³¿ Ñëóæáè
çàéíÿòîñò³. Âæå â ïåðøî-
ìó êâàðòàë³ öüîãî ðîêó
çàïðàöþº íîâèé ñàéò ÄÑÇ.
Öåé ³íôîðìàö³éíèé ðå-
ñóðñ ñòàíå íàéá³ëüøèì
ìàéäàí÷èêîì äëÿ ïîøóêó
ðîáîòè â Óêðà¿í³. Äî ðîç-
ðîáêè éîãî êîíöåïö³¿ áóëè
çàëó÷åí³ êðàù³ ì³æíà-
ðîäí³ åêñïåðòè, â òîìó
÷èñë³ — ïðåäñòàâíèêè
ÌÎÏ ³ ÎÎÍ. Ñàéò ïîêëè-
êàíèé ñóïðîâîäæóâàòè
êàð’ºðó ëþäèíè ïðîòÿãîì
óñüîãî æèòòÿ. Â³í äàº
ìîæëèâ³ñòü ñòâîðþâàòè
³íòåðàêòèâí³ ïðîô³ë³ êîðè-
ñòóâà÷³â, îñîáèñò³ âåá-êà-
á³íåòè.


