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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

БОЙОВИКИ  забороненоЇ "Ісламської держави"
продовжують вандалізм  на сірійській території.  Цими
днями  вони  зруйнували  відомі античні пам'ятники
сірійської Пальміри – тетрапілон і фасад  амфітеатру.

ЛІДЕР французьких правих  Ле Пен  заявила, що
вихід Англії з Євросоюзу  створить  "ефект  доміно"–
потягне за собою вихід з об’єднання інших країн. А ще
вона пообіцяла, що за умови обрання її президентом,
вона визнає Крим російською територією

ПЕЧЕРСЬКИЙ   суд  Києва дозволив  Головній
військовій прокуратурі  проведення  заочного роз0
слідування  по справі  державної зради  В. Януковича.

ЗА  ДАНИМИ Держстатистики, у грудні 2016 р. оф0
іційний  рівень безробіття  в Україні  зріс на 1,5 про0
цента.

На початку 2017 року  у  країні було зареєстровано
390,8 тис. безробітних громадян з  яких 307 тис. от0
римували допомогу по безробіттю. Середній розмір
такої допомоги  за грудень станов ив 1997 грн.

 КОРПОРАЦІЯ  "Рошен", власником якої є украї0
нський президент П.Порошенко  прийняла рішення
зупинити виробничу  діяльність Ліпецької кондитерсь0
кої  фабрики.

ПРАЦІВНИКИ   зоопарку в Індії  послалися на складні
погодні  умови і попросили  місцевих жителів  допо0
могти  слонам. Для тварин пошили теплі піжами, щоб
вони не мерзли по ночах.

покоївка9адміністратор у міні9готель
— Ми шукаємо позитивну, відповідальну, охайну, енерг0

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

Досвід роботи: бажано.
Вимоги: акуратність, охайність, чесність, відпові0

дальність, комунікабельність, вміння швидко вчитись, умін0
ня швидко злагоджено реагувати на будь0якого роду ситу0
ації, активна життєва позиція, висока працездатність

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

Т.: +3809677971975942; +3809956931974935

ПОТРІБНА  НА  РОБОТУ

Ïèøàºìîñÿ äðóæáîþ ç Òîáîþ!
Ïðåêðàñíèé þâ³ëåé íàéáëèæ-

÷èìè äíÿìè â³äçíà÷àòèìå îäíà
ç íàéÿñêðàâ³øèõ íàøèõ ïîäðóã –

Òåòÿíà Äìèòð³âíà
ÙÅÐÁÀÍ:

äîêòîð ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê, ïðî-
ôåñîð, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñ-
â³òè Óêðà¿íè, ðåêòîð Ìóêà÷³âñüêî-
ãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, äåïó-
òàò ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ñï³ëêà æ³íîê ì³ñòà Ìóêà÷åâî äàðóº ¿é íàéùèð³ø³ ïîáàæàí-
íÿ ç íàãîäè ïåðøîãî 50-ð³÷÷ÿ.

Ñïðàâæíÿ ïîäðóãà ç äîáðèì ñåðöåì, í³æíà ³ òåíä³òíà æ³íêà,
â³äïîâ³äàëüíèé ôàõ³âåöü, ùî äèíàñò³éíî ïðèñâÿòèëà ñâîº æèòòÿ
îñâ³ò³. Ñüîãîäí³ äîñòîéíî î÷îëþº íàéá³ëüøèé õðàì íàâ÷àííÿ
â ì³ñò³. Çàñëóãîâóº íà íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ: äîáðà Òîá³ ³ ïðî-
öâ³òàííÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³ ³ äîñòàòêó. Õàé äîëÿ ìàëþº
ç áóäí³â ñâÿòî ³ äàðóº áàãàòî ë³ò íàòõíåííÿ é ðàäîñò³, êðàñè ³
ëþáîâ³!

Ñï³ëêà æ³íîê ì³ñòà Ìóêà÷åâî ãîðäà ç òîãî, ùî Òè ñåðåä íàñ
— ïèøàºìîñÿ äðóæáîþ ç Òîáîþ!

Ñï³ëêà æ³íîê ì³ñòà Ìóêà÷åâî

Â ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ ØÊÎËßÐ²
ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÏÎÂÅÐÍÓËÈÑß

ÍÀ ÍÀÂ×ÀÍÍß
В понеділок

всі школи на
навчально0
виховні комп0
лекси міста
від0новлюють
н а в ч а н н я
після каран0
тину та зимо0
вих канікул.
Карантин бу0
де відпрацьовуватися методом ущ0
ільнення програмового матеріалу,
по суботах навчання проводитися
не буде, – повідомляє начальник уп0
равління освіти Мукачівського
міськвиконкому Катерина Криші0
нець0Андялошій. Натомість навчан0
ня триватиме до 3 червня. Водно0
час наприкінці березня – цілий тиж0
день школярі відпочиватимуть на
шкільних канікулах.

НЕЗМІННА РОЗДРІБНА ЦІНА
ОДНОГО ЕКЗЕМПЛЯРА ГАЗЕТИ
“МУКАЧЕВО” З 19го ЛЮТОГО –

3.00 грн.

Âàæêîõâîð³ ìóêà÷³âö³ îòðèìàëè
278 òèñ. íà ë³êóâàííÿ

Міський голова Андрій Балога підписав
розпорядження про надання матеріальної
допомоги мешканцям міста в розмірі 278
тисяч гривень за рахунок програми «Додат0
кового соціально0медичного захисту му0
качівців».

Допомогу  отримають 18 містян для про0
ведення дороговартісного лікування. Кош0
ти також передбачили й для військовослуж0
бовців, які перебували в зоні АТО та містя0
нам, які опинилися у важких життєвих об0
ставинах, на придбання підгузників дітям з
особливими потребами.

Мукачівська міськрада

ЗА ТЕЛЕФОН ПЛАТІТЬ БІЛЬШЕ
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’яз9

ку та інформатизації, підвищила розцінки за користування ста9
ціонарним телефоном. Для населення і бюджетних організацій
вони збільшилися на 10,6%.

“З 1 грудня “Укртелеком” підвищив вартість у більшості тарифних
планів, — каже Михайло Шуранов, директор з корпоративних комун0
ікацій цієї компанії. — У середньому зростання вартості послуг теле0
фонії становитиме для населення 8%”.

Отже, хто і скільки платитиме? Абонентська плата за телефон для
населення відтепер становитиме 40,93 гривні на місяць без пого0
динної оплати та  39,31 гривні з погодинною оплатою. Населення
селищ міського типу і сіл платитиме за стаціонарний зв’язок 34,74
гривні на місяць без погодинної оплати і 33,12 гривні

—  з погодинною оплатою.
Небюджетні організації в містах і райцентрах викладатимуть за

такий зв’язок, відповідно, 50,96 та 50,62 гривні на місяць, а в селі
— 48,52 грн. без погодинної оплати і 42,48 грн. з погодинною. Од0

нак уже з 1 січня бюджетні організації сплачуватимуть ще більше —
на 21,2%.

За словами Михайла Шуранова, нинішнє підвищення відбулось у
зв’язку з економічною ситуацією, зростанням вартості енергоносіїв
та обслуговування мережі.

Світлана ОЛІЙНИК

ПОТРІБЕН  НА  РОБОТУ  ПРОДАВЕЦЬ
(жінка 35955 р.) на ринок ГІД з бажанням

працювати та без шкідливих звичок.
Тел.:  099 666 34 00, 066 0888 369.
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Перше у цьому році засідання колегії
Мукачівської РДА відбулося 25 січня. Провів
засідання очільник району Сергій Гайдай.
У роботі колегії взяли участь: голова Мука$
чівської районної ради Іван Михайло, пер$
ший заступник голови Мукачівської РДА
Андрій Данканич, заступник голови адмін$
істрації Олександр Богів, керівники
сільрад, очільники управлінь, відділів,
структурних підрозділів адміністрації та
служб району.

Засідання колегії розпочалося з при$
ємного моменту: від імені Президента Ук$
раїни та за дорученням голови обласної
державної адміністрації, відповідно до Ука$
зу Президента України від 08 грудня 2016
року № 548/2016 головою райдержадміні$
страції Сергієм Гайдаєм та головою рай$
онної ради Іваном Михайлом вручено на$
грудний знак та посвідчення до наговори
«Мати$героїня» восьми матерям з Мукачі$
вщини.

Сергій Володимирович щиро подякував
жінкам та зазначив, що їхнє життя, яке при$
свячено вихованню дітей, може бути при$
кладом для всього суспільства.

Всього по Мукачівському району почес$
ного звання України «Мати$героїня» удос$
тоєні 274 жінки, із них протягом 2016 року
цього звання удостоєно 19 жінок.

Розгляду питань порядку денного пере$
дувало офіційне представлення керівникам
сільрад новопризначеного заступника голо$
ви адміністрації Олександра Богіва.

Під час роботи колегія розглянула два
питання порядку денного:

1. Про забезпечення організаційно $ пра$
вових умов соціального захисту дітей сиріт

Çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ â³äáóëîñÿ ó Ìóêà÷³âñüê³é
ðàéîíí³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿

та дітей, позбавлених батьківського
піклування на 2017 рік.

2. Про роботу туристично$рекреацій$
них закладів району.

Доповідаючи з першого питання, на$
чальник служби у справах дітей Мукачі$
вської РДА Наталія Булеца навела стати$
стичні дані. Так, станом на 1 січня 2017
року на обліку служби у справах дітей
перебуває 289 дітей$сиріт, дітей позбав$
лених батьківського піклування.

Протягом 2016 року службою у справах
дітей надано статус та взято на облік 46
таких дітей, знято 36 дітей, з них: 12 – у
зв’язку з усиновленням, 23 – по досяг$

ненню повноліття, 1 – у зв’язку з визнанням
судом батька.

Наталія Володимирівна наголосила, що
позбавлення батьківських прав – це крайні
міри, які приймаються для захисту інтересів
дітей. Важливо всіляко допомагати родинам
з групи ризику, сприяти тому, щоб діти ви$
ховувалися в рідних сім’ях. Для вчасного ви$
явлення таких родин потрібна максимальна
співпраця з боку сільських та селищних рад,
закладів медицини та освіти, небайдужих
громадян.

По другому питанню порядку денного до$
повідав начальник відділу з питань євро$
пейської інтеграції, зовнішньоекономічних
зв’язків та туризму Василь Шкріба.

За 2016 рік загальний показник кількості
туристів склав більш, ніж 32 тисячі чоловік,
– йшлося у доповіді, – це свідчить про те,
що показник кількості туристів стабільно$
зростаючий.

Серед найбільш популярних здравниць та
відпочинкових комплексів: санаторії «Карпа$
ти», «Синяк», ГРК «Вікенд», ГК «Магнат», оз$
доровчий комплекс «Водограй», «Білочка»,
де відпочивають та оздоровлюються діти.

У минулому році достатня кількість снігу
дозволила запустити СТК «Синяк», де тури$
сти катаються на лижах.

Разом з тим, нестабільні погодні умови
підтверджують необхідність впровадження
технології штучного снігу, без якої перспек$
тива функціонуванні підйомників СТК «Си$
няк» стає неможливою.

В цілому від діяльності закладів туристич$
но$рекреаційної галузі Мукачівщини за 2016
року до бюджетів різних рівнів надійшло 13
млн. 250 тис. грн., туристичний збір склав
55 тисяч грн.

Нарада з керівниками
соціальних служб району, що
відбулася під головуванням
очільника району Сергія
Гайдая, була скерована на
визначення пріоритетних
напрямків та максимально
ефективних шляхів щодо по$
кращення реалізації соц$
іальної політики.

У нараді взяли участь: за$
ступник голови адмініст$
рації Олександр Богів, кер$
івники соціальних служб
району – начальник Управ$
ління соцзахисту населення
Олександр Немйо, началь$
ник служби в справах дітей
Наталія Булеца, директор
Мукачівського районного
територіального центру
соціального обслуговування
Василь Голод, директор Му$
качівського районного цен$
тру соціальних служб сім’ї,
дітей та молоді Інна Туряни$
ця.

Під час наради кожен з
керівників структурних
підрозділів окреслив головні
напрямки діяльності на по$
точний рік. Спільно визначе$
но перелік заходів, до реал$
ізації яких долучаються
представники всіх соціаль$
них служб району. До суміж$
них завдань відноситься
блок питань, орієнтований на
захист прав дітей та конт$
роль за сумлінним виконан$
ням батьківських обов’язків
у так званих родинах групи
ризику.

Зазначимо, що відповідно
до Розпорядження голови
адміністрації Сергія Гайдая,
при Мукачівській РДА діє
комісія з розгляду даних пи$
тань, з числа якої сформо$
вано мобільну виїзну групу,
яка займається моніторин$
гом сімей соціально враз$

Ïðî ðîáîòó ñîö³àëüíèõ ñëóæá ðàéîíó
ãîâîðèëè ó Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ

ливої групи.
Даний напрямок роботи у

поточному році буде про$
довжено та вдосконалено,
враховуючи також і зміни до
діючого законодавства у
соціальній сфері, – каже на$
чальник Управління соцза$
хисту населення Олександр
Немйо.

На захисті прав дітей та
допомозі родинам з склад$
ними соціаль$
но$побутовими
й життєвими
обставинами
а к ц е н т у в а л и
Наталія Булеца
та Інна Туряни$
ця.

О к р е м и м
питанням обго$
ворили й поси$
лення роботи з
питання інтег$
рації ромсько$
го населення до суспільства.
По даному напрямку долу$
чаться й Управління освіти,
молоді та спорту адмініст$
рації, а також медпрацівни$
ки району. Також налагодже$
на співпраця з громадськи$
ми правозахисними органі$
заціями.

Питання інтеграції ромсь$
кого населення до суспіль$
ства має багато складових,
– наголошує заступник голо$
ви адміністрації Олександр
Богів, – це і якісне медичне
забезпечення, освіта, соц$
іальні питання, а також пи$
тання господарського ха$
рактеру, такі як реєстрація
за місцем перебування, ввід
житла в експлуатацію, та
інші. По мірі можливості та
за допомогою неурядових
організацій, ми сприятиме$
мо у вирішенні цих питань.

Як наголосив голова Мука$

чівської РДА Сергій Гайдай,
у даному питанні дуже важ$
ливо максимально ефектив$
но співпрацювати з
сільськими та селищними
головами та лідерами
ромських поселень, які най$
краще знають ту проблема$
тику, яка є у повсякденному
житті ромських сімей.

Василь Голод – директор
районного тер центру  про$

інформував присутніх про
роботу соціальної установи,
додавши, що у зимовий пе$
ріод на базі закладу діє ціло$
добовий пункт обігріву, де
можна не лише зігрітися, а
й отримати невідкладну ме$
дичну допомогу у разі потре$
би.

«Робота соціальних зак$
ладів району, різних за на$
прямками, об’єднує спільна
мета – у повній мірі реалі$
зувати соціальну політику
держави у Мукачівському
районі, яка полягає у захисті
та підтримці всіх вразливих
верст населення Мукачів$
щини,– підсумовує Сергій
Гайдай, – тому плануємо ро$
боту з використанням всім
наявних ресурсів та альтер$
нативних методів моніто$
рингу, які допоможуть пра$
цювати максимально ефек$
тивно».

У Мукачівській РДА відбулася нарада щодо врегулюван$
ня проблеми навколо медичного обслуговування мешканців
району у Мукачівській ЦРЛ.

В малому залі засідань зустрілися представники району
та міста, щоб знайти шляхи до вирішення гострої пробле$
ми, пов’язаної з ненаданням медичної допомоги мешкан$
цям району, яка вже набула суспільного резонансу.

У нараді взяли участь: очільник Мукачівської РДА Сергій
Гайдай, голова Мукачівської районної ради Іван Михайло,
головний лікар Центру первинної медико$санітарної допо$
моги району Вікторія Лані, головний лікар Мукачівської ЦРЛ
Ярослав Луп’як та начальник відділу охорони здоров’я Му$
качівського міськвиконкому Любов Мандзич.

Також були присутні керівники лікувально$профілактич$
них закладів району, депутати Мукачівської райради та
Мукачівської міськради, представники громадськості та
журналісти.

Нагальна потреба зібратися у такому складі виникла у
зв’язку з ситуацією щодо ненадання медичних послуг меш$
канцям району у Мукачівській ЦРЛ з початком нового 2017
року.

Пацієнтів з сіл Мукачівщини лікарі ЦРЛ просто відправ$
ляли назад до сільських лікарень, амбулаторій та ФАПів,
мотивуючи відмову у прийомі та лікуванні недостатнім
фінансуванням лікарні з боку Мукачівського району, хоча
для потреб мешканців району Мукачівська райрада виді$
лила 26 мільйонів гривень.

Мукачівська ЦРЛ – об’єкт комунальної власності міста,
який надає медичне обслуговування мешканців міста та
району ІІ рівня та співфінансується з двох бюджетів : рай$

У Мукачівській ЦРЛ і надалі лікуватимуть пацієнтів з району
онного та міського за рахунок коштів державної субвенції.

Нарада тривала понад три години, протягом яких і кер$
івники району, і представники закладів охорони здоров’я
міста Мукачева, мали можливість висловити свою точку
зору щодо причин виникнення проблеми та шляхи її вирі$
шення. Не обійшлося без експресивних виступів, лунали
звинувачення та емоційні репліки, звучали навіть вислови
політичного забарвлення…

Акцентуючи, що головна мета – це здоров’я мешканців
Мукачівщини, Сергій Гайдай, звертаючись до присутніх,
зазначив, що Мукачівська ЦРЛ – єдина у всій Україні лікар$
ня, яка є на балансі міста та єдина у якій виникають такі
проблеми!

Очільник району наголосив, що за ненадання медичної
допомоги існує кримінальна відповідальність. Так, Мукачі$
вською місцевою прокуратурою вже порушено криміналь$
не провадження щодо ненадання мешканцю району медич$
ної допомоги.

Головний лікар Мукачівської ЦРЛ Ярослав Луп’як зазна$
чив, що медичні послуги для мешканців району можуть на$
даватися, відповідно до укладеної Угоди та спів фінансу$
вання з районного бюджету, яке вважає недостатнім.

За укладання Угоди відповідає Мукачівська районна рада,
голова якої Іван Михайло зазначив, що над Угодою працю$
ють, її укладання стає можливим з дати набуття чинності
рішення про виділення коштів.

Проте відсутність такої Угоди станом на 1 січня минулого
року не заважала лікарям Мукачівської ЦРЛ лікувати меш$
канців району. Угода була укладена 29 січня 2016 року.

Вікторія Лані озвучила статистику пролікованих хворих з

Мукачівського району. Так, 47$48% від загальної кількості
пацієнтів стаціонарно проліковано у відділеннях Мукачівсь$
кої ЦРЛ та 20$25% – пройшли консультування у поліклініці
та жіночій консультації.

Також є ще пацієнти, які їдуть на лікування за кордон, та
хворі, які не звертаються до лікарів.

«Це найбільш небезпечна ситуація, – зазначила Вікторія
Лані, коли медичні заклади та лікарі втрачають довіру лю$
дей».

Остаточне резюме зустрічі у широкому форматі підвів
голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай:

1. Мешканцям Мукачівщини й надалі будуть надаватися
медичні послуги в ЦРЛ.

2. Для напрацювання оптимальних шляхів вирішення про$
блеми за ініціативи очільника району створюється робоча
група, до складу якої увійдуть представники медичної сфе$
ри міста та району, а також представники депутатських кор$
пусів. Завданням робочої групи стане напрацювання ме$
ханізмів виходу з проблемної ситуації.

Також голова Мукачівської адміністрації Сергій Гайдай
запропонував власне бачення виходу з ситуації:

«Обов’язково потрібно провести підрахунки кількості меш$
канців району, які працюють у місті, сплачуючи податки до
міської казни. Ще один шлях до вирішення проблеми – це
оновлення даних приросту населення. В свою чергу, пози$
тивна динаміка – це підстава для звернення до Уряду Ук$
раїни та відповідних міністерств щодо збільшення розміру
державної медичної субвенції, – зазначив голова адмініст$
рації».
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Сьогодні на засіданні
Мукачівського міськви�
конкому аналізували
стан виконавської дис�
ципліни в структурних
підрозділах. Головне до�
сягнення – Мукачево
першим в області пе�
рейшло на електронний
документообіг. В
міськвиконкомі відмови�
лися від паперового об�
ігу документів. Залиши�
лися в обігу лише ті до�
кументи, які повинні по�
даватися на папері за
вимогами безпеки. Си�
стема в автоматичному режимі
дозволяє контролювати якість і
хід виконання рішень. Систе�
мою охоплені процеси реєст�
рації, відпрацювання та контро�
лю вхідних, вихідних, норматив�
них документів і звернень гро�
мадян.

Як зазначив заступник
міського голови�керуючий спра�
вами виконкому Олександр Га�
лай, минулоріч до виконавчого
комітету надійшло 3619 доку�
ментів, 3191звернень грома�
дян, 19878 заяв до Центру на�
дання адміністративних послуг.
Від органів влади вищого рівня
надійшло 174 розпоряджень, 15
доручень, 788 листів. Було
прийнято 50 розпоряджень
міського голови, затверджено
10 заходів. Від силових струк�
тур за рік надійшло 926 доку�

Минулоріч до ЦНАПу міста
звернулося майже 20 тисяч містян

менти; з закладів культури,
спорту та громадських органі�
зацій – 316 документів; з питань
житлово�комунального госпо�
дарства – 256 документів; від
закладів освіти – 150; з промис�
лових організацій, організацій
транспорту, зв’язку та енерге�
тики – 142 документ.

Загальним відділом виконав�
чого комітету контролюється
стан виконання всіх документів.
На періодичному контролі зна�
ходиться 199 документів, з них
щорічного інформування – 53;
щоквартального інформування
– 75; щомісячного інформуван�
ня – 66; щотижневого інформу�
вання – 5.

У визначені терміни, посадо�
вими особами виконавчого ко�
мітету, його відділів та управлінь
упродовж звітного періоду пода�

Ïî÷àòê³âö³ òà øêîëÿð³ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ó Ìóêà÷åâ³
õàð÷óâàòèìóòüñÿ â ¿äàëüíÿõ áåçêîøòîâíî

Відповідне рішення «Про організацію харчування учнів  загально�
освітніх навчальних закладів» прийнято на засіданні виконкому. Рішен�
ням передбачено виділити по 12 гривень  на безоплатні обіди для всіх
учнів  1�4 класів загальноосвітніх навчальних закладах; учнів 1�11 класів
з  числа дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відпо�
відно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабез�
печеним сім’ям”, дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу�
вання, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклю�
зивних класах; учнів 1�11 класів, батьки яких учасники АТО; учнів 5�11
класів з числа дітей�інвалідів, дітей із сімей учасників Афганської та
інших локальних воєн, дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Міський голова Андрій Балога провів зустріч з
керівником проекту «Мукачево – веломісто №1»
Євгеном Новаком. Останній презентував проект,
який розроблено Асоціацією велосипедистів
Мукачева коштом гранту ЄС в рамках програми
малих грантів для велосипедних активістів. За
словами Євгена Новака, мета проекту – створи�
ти концепцію велосипедної інфраструктури
міста, зокрема проект велодоріжок, навігаційних
знаків та велопарковок різного призначення.
Пропонується і розроблено сім веломаршрутів
загальною протяжністю понад 48 кілометрів.
Велоактивіст зазначає, що в Мукачеві з кожним
роком все більше містян надають перевагу цьо�
му виду транспорту. Мукачево активно проводить
велоподії різного формату: квести, велопоходи,
масові заїзди. Проект «Мукачево�веломісто №1»
Євген Новак пропонував презентувати громадсь�
кості, в тому числі й на сесії міськради.

Міський голова Андрій Балога зазначив, що Му�
качево підтримуватиме велоактивістів. Запропо�
нований проект буде передано на розгляд євро�
пейським фахівцям, які завершують розробку
схеми руху в місті.

Îáãîâîðåíî ìîæëèâ³ñòü
ñòâîðåííÿ âåëîìàðøðóò³â

Відповідне рішення прийнято на чер�
говому засіданні міськвиконкому.

Керівникам підприємств, установ,
організацій міста  доручено організува�
ти роботи з організації тимчасової зай�
нятості  зареєстрованих безробітних в
Мукачівському міському центрі зайня�
тості, працівників, які втратили частину
заробітної плати та осіб, які шукають ро�
боту за рахунок коштів міського бюджету
та коштів фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на
випадок безробіття на спеціально ство�
рених для цього тимчасових робочих
місцях.

Міському центру зайнятості  пропону�
ватимуть за письмовим зверненням
підприємств, установ, організацій про�
вести роботу щодо забезпечення тимча�
сової зайнятості зареєстрованих безро�
бітних, працівників, які втратили части�
ну заробітної плати та осіб, які шукають
роботу з  залучення їх до  громадських
робіт  у 2017 році, відповідно до переліку
видів робіт:

� упорядження меморіалів, пам’ятників,
братських могил та інших місць похован�
ня загиблих захисників Вітчизни і утри�
мання у належному стані цвинтарів;

УМІСТІ  ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ
ОРГАНІЗУЮТЬ ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ

� благоустрій та озеленення територій
населених пунктів, об’єктів соціальної
сфери;

� роботи з відновлення та по догляду
заповідників, пам’яток архітектури,
історії та культури;

� інформування населення стосовно
порядку отримання житлових субсидій,
підготовка пакету необхідних документів
та розповсюдження інформаційних ма�
теріалів щодо отримання житлових суб�
сидій;

� роботи з відновлення бібліотечного
фонду;

� роботи в архівах з документацією;
� супровід осіб з інвалідністю по зору.

Також  затверджено перелік установ та
організацій на яких планується проведен�
ня громадських робіт :

� Управління міського господарства;
� Архівний відділ виконавчого коміте�

ту Мукачівської міської ради;
� КП Мукачівське РБУ;
� Відділ культури;
� Управління праці та соціального за�

хисту населення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради.

За несвоєчасне прибирання снігу
в Мукачеві працівники муніципальної
поліції   склали 45 приписів підприє�
мцям. Біля їх закладів була неприб�
рана територія, як це передбачено
правилами благоустрою.  Притягну�
то до відповідальності 12 підприємців
– після попереджень вони не навели
лад на прилеглій території і на них
було складено протоколи. Працівни�
ки поліції й надалі проводять роз’яс�
нювальну роботу і в разі відсутності
реагування — складають приписи, а
згодом і  протокол. Рішення про
штраф ухвалює адмінкомісія.

Штраф нині становить 340�1360
гривень для фізичних осіб і 850�1700
гривень для керівників підприємств і
організацій.

Мукачівських школярів безкоштовно
вчитимуть кататися на лижах

Школярі Мукачева зможуть безкоштовно вчитися кататися на лижах на
гірськолижному курорті «Синяк». Керівництво міста  – міський голова Андрій
Балога домовився про такі навчання для учнів шкіл Мукачева.  Для цього в
школах вже формуються групи учнів, які мають бажання вчитися цьому виду
спорту. З ними на комплексі працюватимуть два інструктори, безкоштовно
працюватимуть для дітвори бугельні підйомники.   Сам комплекс знаходить�
ся в 28 кілометрах від  Мукачева, а школярів возитимуть в комплекс безкош�
товно автобусами, – повідомляє перший заступник міського голови Ростис�
лав Федів.

Çà íåïðèáðàíèé ñí³ã
ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ ñêëàëà

45 ïðèïèñ³â

Ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ ñï³éìàëà
«íà ãàðÿ÷îìó» îñ³á,
ÿê³ âèðóáóâàëè äåðåâà

Працівники муніципальної поліції опе�
ративно відреагували на звернення
мешканців міста про незаконні вирубки
дерев на вулиці Василя Проніна. При
виїзді ними було зафіксовано чотири
випадки незаконної рубки дерев. Також
«муніципали» склали протоколи на по�
рушників. Їм як мінімум загрожує фінан�
сове покарання.

31 січня 2017 року відбулося
засідання виконавчого коміте�
ту Мукачівської міської ради, на
якому були розглянуті 19 питань
порядку денного.

Члени виконкому заслухали
питання про організацію харчу�
вання учнів загальноосвітніх
навчальних закладів, про зат�
вердження вартості надання
платних медичних послуг, що
надаються Мукачівською ЦРЛ,
про організацію громадських
робіт для безробітних  осіб у
2017 р., та інші.

Також з метою упорядкуван�
ня назв площ, вулиць, провулків
та проїздів міста Мукачева було
прийнято рішення “Про затвер�
дження (уточнення) Переліку
назв площ, вулиць, провулків та
проїздів у місті Мукачево. З ме�
тою упорядкування назв площ,
вулиць, провулків та проїздів
міста Мукачева”, яким відпові�

Ó Ìóêà÷åâ³ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ
ì³ñüêâèêîíêîìó

дно до Порядку ведення слов�
ників Державного реєстру речо�
вих прав на нерухоме майно,
назви вулиць в офіційних доку�
ментах повинні бути єдиного
зразка. Дуже часто установи та
організації, а також громадяни
пишуть одну й ту ж саму вулицю
по�різному. Тому, щоб не вини�
кало непорозумінь, було зат�
верджено загальний перелік ву�
лиць міста Мукачева, яким по�
винні керуватися всі організації
міста.

З цих та інших питань поряд�
ку денного були прийняті
відповідні рішення, з якими де�
тальніше можна познайомити�
ся на сторінках ЗМІ та офіцій�
ному сайті Мукачівської міської
ради.

Відділ з питань
 внутрішньої політики

Мукачівського
міськвиконкому

но 1783 інформацій про
хід виконання звернень
депутатів, розпоряд�
жень голови облдер�
жадміністрації, листів
управлінь та відділів
облдержадміністрації.

Переважна біль�
шість документів зна�
ходиться на контролі  в
управлінні міського
господарства, уп�
равлінні праці та соц�
іального захисту насе�
лення, управлінні еко�
номічного розвитку та
транскордонного спів�

робітництва та відділі архітек�
тури та містобудування.

На постійному контролі зна�
ходиться питання щодо вико�
нання Закону України “Про до�
ступ до публічної інформації”. За
2016 рік надійшло 204 звернень
від юридичних осіб та грома�
дян.

Переважна більшість доку�
ментів та звернень стосується
вирішення соціально�економіч�
них проблем, своєчасного роз�
рахунку за спожиті енергоносії,
виконання дохідної частини
міського бюджету, підготовки
господарського комплексу до
роботи в осінньо�зимовий пері�
од, благоустрою та санітарної
очистки міста, питань створен�
ня ОСББ, вдосконалення робо�
ти Центру надання адміністра�
тивних послуг.
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Çîðåþ ñÿþòü    ó æèòò³ â³äì³ííè-
êà àãðàðíî¿ îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿-
íè, ãîëîâè öèêëîâî¿ êîì³ñ³¿
â³ää³ëåííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöè-
íè ÂÏ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè «Ìóêà÷³-
âñüêèé àãðàðíèé êîëåäæ»
Â.Ï.Áîãäàíà ë³òà.  Çîðÿ îòà –
ëþäñüêà ïîâàãà, çäîáóòà ñàìî-
â³ääàíîþ âèêëàäàöüêîþ  ïðàöåþ,
ïîñò³éíîþ ãîòîâí³ñòþ ïðèõîäèòè
íà äîïîìîãó ñòóäåíòàì, ³ êîëå-
ãàì-âèêëàäà÷àì, ÿê³ ò³ëüêè-íî ïî-
÷èíàþòü ñâîþ çàã³íêó íà îñâ³-
òÿíñüê³é íèâ³.  Çäàºòüñÿ, ùî Â’ÿ-
÷åñëàâ Ïàâëîâè÷ í³ íà ìèòü íå
ïîêèäàâ ñò³í ð³äíîãî êîëåäæó. Òóò
â³í ó ñòóäåíòñüê³ ðîêè  çàê³í÷èâ
â³ää³ëåííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöè-
íè é çäîáóâ äèïëîì ç â³äçíàêîþ
âåòåðèíàðíîãî  ôåëüäøåðà. À â
1986 ðîö³ çàê³í÷èâ Ëüâ³âñüêèé çîî-
âåòåðèíàðíèé ³íñòèòóò ³ ðîçïî÷àâ
âèêëàäàöüêó ðîáîòó  â êîëåäæ³.

²í³ö³àòèâíîãî, çä³áíîãî, òîâà-
ðèñüêîãî,  çíàþ÷îãî âåòåðèíàðíî-
ãî ë³êàðÿ îáèðàþòü çâ³ëüíåíèì
ñåêðåòàðåì êîìñîìîëüñüêî¿
îðãàí³çàö³¿. Ï³ä éîãî  êåð³âíèöò-
âîì ï³äíåñëàñü, çàáóÿëà ïèøíèì
öâ³òîì ðîáîòà ç ìîëîääþ. Ïîë-
³ïøèëàñü íàâ÷àëüíî-âèõîâíà,
ñïîðòèâíà,  ãðîìàäñüêà ðîáîòà.
Íåâèäàíîãî çëåòó äîñÿãëà ñòó-
äåíòñüêà õóäîæíÿ ñàìî-
ä³ÿëüí³ñòü. Ñòóäåíòñüêèé õîð
«Ìîëîäîãâàðä³ºöü» ñòàâ ëàóðåà-
òîì îáëàñíîãî, â³äòàê ðåñïóáë³-
êàíñüêîãî êîíêóðñó. Äóõîâèé îð-
êåñòð ïîñ³â òðåòº ì³ñòî â îáëàñò³
ñåðåä îðêåñòð³ íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â. Âîêàëüíî-³íñòðóìåíòàëü-
íèé àíñàìáëü, ä³âî÷èé âîêàëüíèé
àíñàìáëü ïîñ³ëè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ íà
ðàéîííîìó ³ îáëàñíîìó îãëÿäàõ.
Çâàííÿ êàíäèäàò³â ó ìàéñòðè
ñïîðòó çäîáóëè ñåìåðî êîëåäæ³-

 ÍÀ ÄÎÂÃÈÉ Â²Ê, ÍÀ ÙÀÑÒß,
ÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß!

Â’ÿ÷åñëàâó  Ïàâëîâè÷ó  ÁÎÃÄÀÍÓ  –  60.

âñüêèõ ñïîðòñìåí³â.  Îñîáëèâî¿
ãîðäîñò³ çäîáóâ ñòóäåíòñüêèé
³íòåðíàö³îíàëüíèé êëóá «Ìèð»,
ÿêèé íàëàãîäèâ ò³ñíó ñï³âïðàöþ ç
á³ëüø ÿê ï³âñîòíåþ àãðàðíèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè, Ðîñ³¿,
Ãðóç³¿, Îñåò³¿,  ×å÷åíî-²íãóøåò³¿,
ðåñïóáë³ê Ïðèáàëòèêè, Êàçàõñòà-
íó, êðà¿í-ñóñ³ä³â Óêðà¿íè.

Çàê³í÷èâøè ó 1990 ðîö³ ïåäàãî-
ã³÷íèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâñüêî¿ âå-
òåðèíàðíî¿  àêàäåì³¿ ³ìåí³
Ê.².Ñêðÿá³íà, à â 2003 ðîö³ çäî-
áóâøè çâàííÿ ìàã³ñòðà ó
Ëüâ³âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³-
âåðñèòåò³  âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöè-
íè ³ á³îòåõíîëîã³¿ ³ìåí³ Ñ.Ç.Ãæèöü-
êîãî Â’ÿ÷åñëàâ Ïàâëîâè÷  ïðèñâÿ-
òèâ ñåáå âèñîêîÿê³ñí³é ï³äãîòîâö³
ôåëüäøåð³â âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöè-
íè. Íå ïðèïèíÿº â³í ³ ñâîº¿ íàóêî-
âî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íå ïåðøèé ð³ê äîñ-
ë³äæóº ñòàíîâëåííÿ âåòåðèíàðíèõ
àïòåê ó íàøîìó êðà¿. Â.Ï.Áîãäàí
º ÷ëåíîì Âñåñâ³òíüî¿ àñîö³àö³¿ âå-
òåðèíàðíèõ ë³êàð³â-óãîðö³â. Öå
äîïîìàãàº éîìó ãîòóâàòè íàä-
³éíèõ ñïåö³àë³ñò³â âåòåðèíàðíî¿
ìåäèöèíè â  óãîðñüêîìîâíèõ ãðó-

ïàõ. ßê ³ â ïîïåðåäí³ ðîêè Â’ÿ÷åñ-
ëàâ Ïàâëîâè÷ ´ðóíòîâíî â÷èòü
ñòóäåíò³â îñíîâàì ôàðìàêîëîã³¿.
Éîãî çàñëóãà ó ï³äãîòîâö³ ôåëüä-
øåð³â âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè –
íåçàïåðå÷í³. Ñóìë³ííó ïðàöþ
ñïåö³àë³ñòà  âèùî¿ êàòåãîð³¿, âèê-
ëàäà÷à-ìåòîäèñòà  â³äçíà÷åíî
Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ ÍÓÁ³Ï Óê-
ðà¿íè, Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Äåð-
æàâíî¿ ô³òî-ñàí³òàðíî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè…

   60-ð³÷íèé þâ³ëåé Â.Ï.Áîãäà-
íà  îçíà÷àº âñòóï äî êîãîðòè ìóä-
ðèõ. Âò³ì, òàêèì â³í áóâ óñåíüê³
ðîêè íà âèêëàäàöüê³é íèâ³. Íà í³é
â³í çóì³â çáåðåãòè, íå ðîçòðàòèòè
í³ æìåíüêè, ùèð³ñòü, â³äêðèò³ñòü
äî íîâîãî, ÷åñí³ñòü, äóøåâíó  ÷è-
ñòîòó,  â óñ³ ÷àñè ï³äòðèìóâàòè
ñòóäåíò³â ³ ìîëîäèõ êîëåã-âèêëà-
äà÷³â. Àäæå âèêëàäà÷  – êðèíèöÿ,
ùî ïî¿òü æèòòºäàéíîþ âîëîãîþ
ñïðàãëó ñòóäåíòñüêó äóøó, â³í
âîãíèùå, ùî çàïàëþº â þí³ ³ñêðó
ìóäðîãî.

Â³òàþ÷è Â’ÿ÷åñëàâà Ïàâëîâè-
÷à Áîãäàíà ³ç 60-ð³÷÷ÿì êàæåìî:
áàæàºìî Âàì, äîðîãèé þâ³ëÿðå,
äîáðî¿ æèòòºâî¿ åíåðã³¿, ùèðîñò³
êîëåã òà ðîçóì³ííÿ îäíîäóìö³â.
Ïðèéì³òü âäÿ÷í³ñòü çà ùåäðó
äóøó, ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü ³
ñèëó âîë³. Õàé ³ íàäàë³ Âàøà æèò-
òºâà ñòåæêà áóäå âñòåëåíà êâ³òà-
ìè âäÿ÷íîñò³, à Ãîñïîäü äàðóº
Âàì ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñòü,
ñ³ìåéíå áëàãîïîëó÷÷ÿ íà äîâã³
ðîêè, àæ äî ñòîð³÷÷ÿ!

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – êîëåãè-
âèêëàäà÷³ âåòåðèíàðíîãî
â³ää³ëåííÿ ÂÏ ÍÓÁ³Ï «Ìóêà-
÷³âñüêèé àãðàðíèé êîëåäæ»,
ìàìà, áàòüêî, ñåñòðà Íàòàë³ÿ
ç ñ³ì’ºþ, ð³äí³, äðóç³…

Цього року в Мукачеві відкриє свої двері оновлений Будинок шко�
ляра. Його з минулого року капітально ремонтують.  Будівельники
облаштували шатровий дах, замінили системи опалення, водопос�
тачання та каналізації.  Для обігріву закладу зводитимуть котельню,
яка працюватиме на твердому паливі– повідомив перший заступ�
ник міського голови Ростислав Федів.

Також передбачається провести капремонт внутрішніх приміщень
першого та другого поверхів, підвалу, утеплення фасаду. Облашту�
ють актовий зал, фотолабораторію, радіотехнічний гурток, хореог�
рафічний зал.

До реалізації проекту долучилося й учнівське самоврядування
міста. Вони вносили свої пропозиції з облаштування закладу.

Буде проведено  і бла�
гоустрій території. Тери�
торію вимостять троту�
арною плиткою, вста�
новляють огорожу та
розсувні ворота. Вста�
новлять інформаційний
борд. Проведуть й озе�
ленення території – вис�
іють парковий газон, ви�
садять дерева та кущі.

Öüîãîð³÷ â Ìóêà÷åâ³ â³äêðèþòü
îíîâëåíèé  Áóäèíîê øêîëÿðà

ТДВ “ЗАКАРПАТСЬКИЙ
РИБОКОМБІНАТ”

 має намір отримати дозвіл на вики�
ди забруднюючих речовин в атмос�
ферне повітря стаціонарними дже�
релами. Адреси розташування ви�
робничих майданчиків: майданчик
№ 1 – Закарпатська обл., Мукачівсь�
кий район, село Залужжя, вул.  Пуш�
кіна, 61; майданчик № 2� Закарпатсь�
ка обл., Мукачівський район, село
Залужжя, вул.  Пушкіна, 9 а. Підприє�
мство спеціалізується на розведенні
прісноводних риб. Джерелами ви�
кидів шкідливих речовин в атмосфе�
ру є труби твердопаливних котлів, ус�
тановки копчення та автотранспорту.
Внаслідок діяльності підприємства у
атмосферне повітря потрапляють
пил, продукти спалювання твердого
палива (дрова) та автомобільного
палива у кількостях, що не переви�
щують встановлені чинним законо�
давством нормативи. Контактна осо�
ба для звернень – Олексик В.І.
тел.: (03131) 31533. Зауваження та
пропозицій прохання надсилати до
Мукачівської РДА 89600, м. Мукаче�
во, вул. Горького, 21 тел.: (03131)
22400.

Тридцятого січня минає два роки з дня загибелі бійця
АТО Олександра Тербана, родом з селища Чинадієво,
що на Мукачівщині.

Пам’ять про бійця вшанували відкриттям меморі�
альної дошки у школі, де вчився Олександр. Меморі�
альну стеллу відривали під час сумного, але урочис�
того заходу.

Участь у відкритті меморіальної дошки взяли: очіль�
ник Мукачівщини Сергій Гайдай, голова Мукачівської
райради Іван Михайло, заступник голови адміністрації
Олександр Богів, селищний голова смт. Чинадієво Іван
Мошак, сільський голова с. Н. Давидково Євген Ка�
чур, депутати селищної ради, військовослужбовці,
мешканці селища, вчителі та учні школи. Була присут�
ня також родина загиблого бійця: мати, дружина На�
талія та двоє дітей.

Право відкрити пам’ятну дошку надали селищному
голові Чинадієва Івану Мошаку, після чого стеллу ос�
вятив місцевий священик.

Виступаючі не приховували емоцій, що переповню�
вали душу, вчителі зі сльозами згадували свого учня,
який пішов у дорогу життя з світлих класів рідної шко�
ли.

Низько вклонився та подякував родині загиблого оч�
ільник району Сергій Гайдай, який звернувся до учнів
школи:

«Ніколи не забувайте, що всі ми, працюючи, навча�
ючись під мирним небом зобов’язані їм, героям, які
віддали життя за Україну. Серед полеглих героїв Олек�
сандр Тербан – випускник вашої школи, світлу пам’�
ять якого всі ми вшанували сьогодні, у роковини його
загибелі , але пам’ятатимемо завжди. Він загинув не
дарма, він загинув за мирне майбутнє кожного з нас».

Образ героя постав перед присутніми з рядків вірша,
який зачитала його дружина Наталія. У рядках – неви�
мовний сум за єдиним сином, чоловіком та батьком,
за молодим життям, яке вже не повернути..

Під виконання учнями пісенних композицій, таких
як «Молитва» та «Плине кача», присутні поклали квіти
до пам’ятної дошки Олександру Тербану.

Довідка:
Олександр Васильович Тербан народився 16 серп�

ня 1981 р., в смт. Чинадієво Мукачівського району.
Військовий обов’язок виконував у складі 128�ї Закар�
патської ОГПБ.

Загинув у віці 33 років 30 січня 2015 р. в результаті
обстрілу з РСЗВ БМ�21 «ГРАД» базового табору підроз�
ділу в районі м. Дебальцеве, Донецька область.

Указом Президента України № 282/2015 від 23 трав�
ня 2015 року, “за особисту мужність і високий про�
фесіоналізм, проявлені у захисті державного сувере�
нітету та територіальної цілісності України, вірність
військовій присязі”, нагороджений орденом «За
мужність» III ступеня (посмертно).

Ó ×èíàä³¿âñüê³é øêîë³ â³äêðèëè
ìåìîð³àëüíó äîøêó âèïóñêíèêó –

çàãèáëîìó á³éöþ ÀÒÎ
Îëåêñàíäðó Òåðáàíó
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Êðàºçíàâñòâî: äîëó÷åííÿ äî ³ñòîð³¿

Хочете щоби ваші діти роз�
ширили свої знання з гео�
графії та історії рідного краю,
одночасно й зміцніли здоро�
в’я та росли патріотами? До�
лучить їх до занять туризмом
і краєзнавством! Адже наша
минувшина вельми різнома�
нітна і надзвичайно цікава.
Ось, для прикладу, цей рік

оголошений Президентом
роком Української революції
1917�1921 років. 22 січня
1919 року на Софійській
площі у Києві посол Західно�
української Народної Респуб�
ліки Лонгін Цегельський пере�
дав грамоту Національної
Ради „Про об’єднання Захід�
ноукраїнської Народної Рес�
публіки з Великою Східною
Україною” голові Директорії
Володимиру Винниченку.
Після урочистого проголо�
шення злуки відбувся військо�
вий парад під керівництвом
полковника Івана Чмоли.

Гуртківці Мукачівського клу�
бу спортивного орієнтування
„Товариш” дослідили зв’язок
між тими подіями і Закарпат�
тям.

Катерина Цепурдей: – Ми
досліджували бойовий шлях
Легіону українських січових
стрільців на Закарпатті. Знай�
шли історичні праці та джере�
ла, що були опубліковані у
міжвоєнний період, спогади
учасників. Іван Чмола під час
Першої світової війни був сот�
ником – командиром одного
з підрозділів, який стримував
наступ російської імпера�
торської армії під Абранкою і
Підполоззям, у Збинах та
Жденієві.

Для себе я відкрила багато
нового. Дізналася, що до Ле�
гіону, який з вересня 1914
проходив вишкіл на Мукачів�
щині у селах Страбичово і Го�
ронда, входили лише добро�
вольці, абсолютна більшість
стрільців була учнями або сту�
дентами у віці до 22 років.
Повна аналогія з сьогоден�
ням: і зараз у перших рядах
захисників України молодь і
добровольці.

Олексій Шорін: – У чистоті
помислів добровольців, їхніх
патріотизмі, бажанні виборо�
ти для України державну не�
залежність сумніватися не
приходиться. Одна із дівчат–
добровольців, студентка
філософського факультету ун�
іверситету в Граці Софія Галеч�
ко у своєму щоденнику 11 ве�
ресня 1914 р. зазначала: – „Я
на Закарпатті, в рядах Січо�
вих Стрільців. Дивний якийсь
сон. Вісім днів їзди поїздом,
три дні голодування, приму�
сові мандри по Мункачу від 3�
ї ночі до 8�ї ранку та приїзд
до Ґоронди... Мої мрії
здійснилися – я працюю для
України, йду кувати кращу
долю... Кинула я книжки, на�
уку, старий спокійний Грац,
забула про рідню, про іспити
й увесь світ... Крила вистріли�
ли з рамен і лечу на стрічу сон�
цю золотому. Чи спалить
воно мене, чи зігріє своїм вог�
нем? Завтра, позавтра може
підемо вже в поле, хто вер�

неться з дороги, не знаємо.
Що там! Поки кров грає в жи�
лах і серце б’ється сильно в
грудях – вперед! Поломимо
скали, перепливемо ріки, спа�
лимо вогнем молодої душі всі
твердині, всі замки, всі ворожі
думки і діла”.

Людмила Калчева: –
Влітку ми ходили у багато�

денний похід Бескидами,
пішки пройшли з Ужка до
Сваляви, місцями, де набува�
ли військового досвіду
підрозділи юних стрільців. На
Ужоцькому перевалі українці
прийняли бойові хрестини:
понад 7 годин сотня Осипа
Семенюка, разом з іншими
частинами стримувала на�
ступ росіян. Стрільці відходи�
ли з поля бою останніми, вже
тоді, коли ворог обійшов їх з
усіх боків. „Наступного дня
москалі перейшли галицько�
мадярську границю між Клим�
цем і Вербяжем (Верб’яж) та

атакували сотню Дідушка у
Ракочі Шаляс (так угорці на�
зивали село Завадка) і Ве�
рецьких (Нижні Ворота). Сот�
ня вдержалася на становищах
до вечора й завзято борони�
ла Верецькі обабіч дороги.
Жертви бою були: 10 убитих,
11 ранених, 8 потрапило в
полон” – записано у хроніці
УСС .

У Бескидах й досі можна зу�
стріти чимало слідів тієї війни.
Гори Ближня, Старостина, Ли�
сткованя, Нондаг, Пікуй, пере�
вали Кут, Хрести та Руський
Путь, які ми подолали у по�
ході, оперезані траншеями та
залишками бліндажів. Саме
українські стрільці, образно
висловлюючись, були „оком
фронту”: проводили розвідку,
слідкували за переміщеннями
супротивника. Вони заходи�
ли у далекі тили ворога, нищи�

ли обози, нападали на менші
підрозділи російського
війська і нерідко добували
відомості, які викликали
справжнє захоплення у ко�
мандирів.

Олександр Ткачук:  – Мене
найбільш вразили спогади
учасників зимового переходу
по Боржаві. Зима 1915 року,

як і цьогорічна, була трива�
лою і сніжною, багатою на не�
сподівані відлиги протягом
дня і жорстокі морози, що
вночі досягали до �30о. На
фронті не вистачало харчів і
боєприпасів. На передовій
діяла заборона на розпалю�
вання багать, тож від морозу,
хвороб і голоду загинуло не
менше бійців, ніж від куль,
багнетів чи ворожої арти�
лерії. З�за холоду часом
навіть не спрацьовували зат�
вори у гвинтівок і це означа�
ло, що у багатьох сутичках з
ворогом переможців визна�
чали буквально „на багнетах”.

Ось як описують ті події їх
безпосередні учасники: � „В
Мальмоші (Стройне) стрінула
ся сотня Дудинського з сот�
нею Чмоли і Горуком. У Зайго
(Дусино) застали отамана
Коссака і сотню Букшовано�

го.
Ввечері відбулося в Зайго

нагородження. Генерал
Р.Дрда вручив сотникові
срібну медаль І класу і прий�
няв парад УССусів.

По закінченні урочистостей
дістали дві сотні наказ відійти
17 грудня на лісничівку Ба�
ляйті, де сотня Дудинського

мала залишитися, а сотня
Букшованого повинна була
піти дальше до лісничівки на
вершині гори Зеньова (1367
м, на південно�західному
ребрі Стою). Дорога була не�
звичайно важкою. Харчі вез�
ли на в’ючних конях. Сотні
прийшли на місце пізно вве�
чері і заночували в просторій
стайні побіч лісничівки графа
Шенборна. Наступного дня
стрільці намагалися пройти
далі, однак з�за страшної за�
вірюхи у високих горах завер�
нули. 19 грудня, коли настала
гарна погода, сотня Букшова�
ного відійшла через Стой
(1679 м) на Боржаву. На го�
рах лежав скрізь глибокий
сніг. 20 грудня пішла сотня
Дудинського у страшну заві�
рюху на гору Плай над Волов�
цем, де вже застала 129 бри�
гаду. Опісля прийшли туди
сотні Чмоли і Носковського і
всі розмістилися разом з
іншими австрійськими
відділами у стайнях двох
сусідніх лісничівках графа
Шенборна. Того ж дня сотня
Букшованого вже брала
участь у наступі на село Зуґо
(Гукливе).

Наступного дня атаку на
Зуґо повторили. Сотні Букшо�
ваного і Носковського під
проводом Коссака атакували
на лівому фланзі. Стрільці Ду�
динського стояли на правим
крилі. Сотня Чмоли, ведена
Горуком, дістала приказ піти
до Волівця. Москалі були у

великій перевазі. Армія
відступила, а сотні, втратив�
ши чимало бійців, 22 грудня
відійшли назад на гору Плай
до лісничівок.

З 23 грудня стрілецькі сотні
тримали оборону на Плаю і
Темнатику, поперемінно не�
сли патрульну службу і виси�
лали розвідку. 1 січня з Бор�

жави стрільці спустилися на
станцію Занька і відійшли до
Сваляви”.

Яна Брунцвик: – Після
впертих і завзятих боїв січові
стрільці були відведені до сіл
Ізвор (Родниківка), Сарваш�
кут (Оленьово), Дицьковиця,
(нині частина Поляни) і Кіра�
лісалляч (Солочин), де діста�
ли частковий відпочинок на
Різдвяні Свята. Та вже 8 січня
відійшла сотня Букшованого
зі сотнею Носковського до
Порошки (Порошково), а на
другий день до Туріямезе (Ту�
р’я Поляна), звідки виконува�
ли розвідчу службу в сторону
Гавашкес (Люта) і Збуня (Зби�
ни).

23 січня у Карпатах розпо�
чався австро�німецький на�
ступ. Після кількаденних боїв
союзники зломили оборону
царських військ і тим самим
відкинули ворога поза межі
Закарпаття – на Галичину.

Ніна Цепурдей: � Неодно�
разово був на Закарпатті і
Лонгін Цегельський, якому 22
січня 1919 року у Києві була
надана честь зачитати Акт
злуки українських земель. Як
член Бойової управи січових
стрільців він приїжджав до
Мукачева, де у Варпаланці
знаходилися штаб Легіону і
Кіш – його навчальна части�
на. Збереглося фото від 11
травня 1915 року, де Л. Це�
гельський промовляє до
стрільців на терасі Мукачівсь�
кого замку. Ми відвідали Па�
ланок під час канікул і знайш�
ли місце того мітингу – це
відбувалося на західному ба�
стіоні замку.

Валерія Смочко: � Вважаю,
краєзнавство – це цікаво і ко�
рисно. Під час канікул ми за�
гартовували своє тіло у похо�
дах засніженими горами, а
дух – пізнавальними лекція�
ми. У День Соборності згада�
ли всіх, хто віддав своє жит�
тя, захищаючи нашу Батьків�
щину. Українські січові
стрільці, як і сучасні герої Ук�
раїни, захоплюють своєю хо�
робрістю та силою духу!

Пресс�служба
 “ТОВАРША”
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Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Íàø³ íàéêðàù³ â³òàííÿ òà íàéùèð³ø³ ïîáàæàííÿ

àäðåñóºìî ñó÷àñí³é, ä³ëîâ³é, ìóäð³é, åíåðã³éí³é,
³í³ö³àòèâí³é, ñàìîâ³ääàí³é ó ðîáîò³, ÷àð³âí³é æ³íö³. 2
ëþòîãî ñâÿòêóº ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ  ðåêòîð Ìó-
êà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, äîêòîð ïñè-
õîëîã³÷íèõ íàóê, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè Óê-
ðà¿íè.

Òåòÿíà Äìèòð³âíà ÙÅÐÁÀÍ
Øàíîâíà Òåòÿíà Äìèòð³âíà!
Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî þâ³ëåþ!
Áàæàºìî Âàì íîâèõ ïðîôåñ³éíèõ çäîáóòê³â, íåç-

ãàñíî¿ åíåðã³¿ òà íåâòîìíîñò³ ó Âàø³é ïîâñÿêäåíí³é
ä³ÿëüíîñò³.

Íåõàé  Âàøà òâîð÷à åíåðã³ÿ ³ æèòòºëþáí³ñòü, îðãàí-
³çàòîðñüêèé òàëàíò, â³ääàí³ñòü ñïðàâ³ ³ âèñî-
êèé ïðîôåñ³îíàë³çì ³ íàäàë³ ïë³äíî ñëó-
ãóþòü íàøîìó óí³âåðñèòåòó.

Áàæàºìî  Âàì ì³öíîãî  çäîðîâ'ÿ, íà-
ñíàãè ó Âàø³é íåëåãê³é ïðàö³, äîñ-
òàòêó é áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Íåõàé çä³éñíÿòüñÿ âñ³ Âàø³ ìð³¿
òà ñïîä³âàííÿ!

Ç ïîâàãîþ ðåêòîðàò ³ êîì³òåò ïðîôñï³ëêè
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

Ïðîéøîâ ÷àñ, à ÿ ïåðå-
áóâàþ ï³ä ìàæîðíèì âðà-
æåííÿì õâèëþþ÷îãî þâ-
³ëåþ çíàíî¿ Ëþäèíè íàøî-
ãî êðàþ, Ãîðâàòà ªâãåíà
²âàíîâè÷à, ÿêèé ñâîþ òðó-
äîâó ñòåæèíó ïðèñâÿòèâ
ä³ÿëüíîñò³ â îðãàíàõ
âíóòð³øí³õ ñïðàâ.

ªâãåí ²âàíîâè÷ íàðî-
äèâñÿ 7 ñ³÷íÿ 1932 ðîêó â
ñ. Ì³äÿíèöÿ, ²ðøàâñüêîãî
ðàéîíó. Íàâ÷àâñÿ â øêî-
ëàõ ²ðøàâùèíè, ì. Ìóêà-
÷åâà, ñëóæèâ â àðì³¿, äå
çàê³í÷èâ îô³öåðñüêó øêî-
ëó. Ï³ñëÿ àðì³¿ ï³çíàâ äóõ
â ð³çíèõ ãàëóçÿõ íàðîäíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà. ßê ïåðå-
äîâèê âèðîáíèöòâà áóâ
íàïðàâëåíèé â îðãàíè
âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Ïðîé-
øîâ âåëèêó åêçàìåíàö³þ
â ì³ë³ö³¿ íà ð³çíèõ ïîñà-
äàõ. Ñòèëü éîãî ä³ÿëüíîñò³
– âåðòèêàëü, âåðòèêàëü äî
êðàùîãî çà óñï³õè â ðî-
áîò³. Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî
×åñòü, Ðîçóì ³ Ã³äí³ñòü
áóëè ³ çàëèøàþòüñÿ ôóí-
äàìåíòàëüíèìè ðèñàìè
éîãî ä³éñòâà. Àâòîð öèõ
ñïîãàä³â ìàº ëþäñüêå çà-
äîâîëåííÿ áóòè ïàðàëåë-
ëþ æèòòÿ ªâãåíà ²âàíîâè-
÷à òîìó, ùî ó â³äïîâ³äíèé
ïåð³îä ÿâëÿâñÿ êóðàòîðîì
ñèëîâèõ ñòðóêòóð íàøîãî

ÄÎ ÑÒÀ ÐÎÊ²Â Â ÄÎÁÐÎÌÓ ÍÀÑÒÐÎ¯

ì³ñòà. Ïðèºìíà ñï³âïðàöÿ
ç Ãîðâàòîì ªâãåíîì çàëè-
øàºòüñÿ åëåêñ³ðíèìè ³ íå-
çàáóâàþ÷èìè ñïîãàäàìè.

Æèòòÿ, ä³ÿëüí³ñòü Ãîðâà-
òà ª.². â îðãàíàõ ì³ë³ö³¿ öå
åíöèêëîïåä³ÿ ì³ë³ö³îíåðà,
ÿêèé ïîáóâàâ â óñ³õ  êó-
òî÷êàõ êîëèøíüî¿ äåðæà-
âè â³ä ×îïà äî Ñàõàë³íà,
çàõèùàþ÷è ëþäñòâî â³ä
ïðîÿâ³â çëî÷èííîñò³  òà
ïðàâîïîðóøåíü, çà ùî
íàæàëü, ³ ïîïëàòèâñÿ âàæ-
êèì ïîðàíåííÿì ïðè çàò-
ðèìö³ ÿðîãî çëî÷èíöÿ. Çà
ñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî âè-
êîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáî-
â’ÿçê³â Ãîðâàò ª.². áàãà-
òî÷èñëåíî íàãîðîäæóâàâ-
ñÿ äåðæàâíèìè íàãîðîäà-
ìè. Â äàëåêîìó 1986 ðîö³
Ãîðâàò ªâãåí â çâ’ÿçêó ç
õâîðîáîþ òà âèñëóãîþ

ðîê³â ï³øîâ íà çàñëóæå-
íèé â³äïî÷èíîê. Àëå éîãî
ãåíåòè÷íà åíåðãåòèêà, àêó-
ìóëþº éîãî â ãðîìàäñüê³é
ä³ÿëüíîñò³. Â³äïîâ³äíèé
ïåð³îä î÷îëþâàâ ðàäó âå-
òåðàí³â ðàéîííîãî â³ää³ëó
ì³ë³ö³¿, ÿâëÿºòüñÿ ÷ëåíîì
Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ âå-
òåðàíñüêî¿ ðàäè. Ïîâàæíî
³ àâòîðèòåòíî ïðåäñòàâ-
ëÿºòüñÿ ãîðâàò ª.². â
íàø³é ì³ñüê³é ãðîìàä³
«Ðàäè ñòàð³éøèí» ì. Ìó-
êà÷åâî

Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ,
âèñëîâëþþ ñëîâà âäÿ÷-
íîñò³ ãîëîâ³ ðàéâåòðàäè
²âàíó Äìèòðîâè÷ó Êà÷ó-
ðó, ñåêðåòàðþ äàíîãî âå-
òåðàíñüêîãî îñåðåäêó Ôå-
äîðó Âàñèëüîâè÷ó Ê³í÷ó

çà ¿õíþ ìîá³ëüíó
ä³ÿëüí³ñòü,  çà âì³ííÿ òðè-
ìàòè â æèòòºâîìó òîíóñ³
â³êîâèõ Ëþäåé ÿê³ ðîçáó-
äóâàëè ñüîãîäåííÿ.

Â³òàþ÷è Âàñ ç ìèíóëèì,
çãàäóþ÷è 85 ð³÷íèé þâ³-
ëåé ªâãåíà ²âàíîâè÷à Ãîð-
âàòà íà íåçàáóòí³é òðàïåç³,
ïîçäîðîâëåííÿ áàãàòî÷èñ-
ëåíèõ òîâàðèø³â, ÿê³ çãà-
äóâàëè ïîçèòèâè, äîñòî¿-
íñòâà êîëèøíüîãî ì³ë³-
ö³ñòà, íà äóìêó ïðèéøëè
ñëîâà â³äîìîãî ïîåòà ìè-
íóëîãî ñòîë³òòÿ : «Ïðèðî-
äî-Ìàòè! ßêáè òàêèõ Ëþ-
äåé òè ³íîä³ íå ïîñèëàëà
ñâ³òîâ³, çàãëóõëà á íèâà
æèòòÿ». Ñëàâà Áîãó, æèòòÿ
ó  ªâãåíà ²âàíîâè÷à Ãîð-
âàòà ïðîäîâæóºòüñÿ.

Øàíîâíèé ªâãåí ²âàíîâè÷!
Ïàì’ÿòàéòå, ùî 85 – íå ê³ëüê³ñòü ïðîæè-

òèõ ðîê³â, à ñóìà íàêîïè÷åíèõ  âðàæåíü,
äîñâ³ä êîðèñíèõ ñïðàâ… Ñëàâà Áîãó, Âè öå
ä³ºòå…

Â Áîæîìó Ïèñàíí³ âêàçóºòüñÿ, ùî ï³ñëÿ 70
ðîê³â êîæåí äåíü äàºòüñÿ â³ä Áîãà! Îòæå Âàì
Âñåâèøí³é â³ääÿ÷èâ âæå 31025 äí³â.  Ö³ ðîêè
ï³äòâåðäæóþòü, ùî Âè íàðîäèëèñü 7 ñ³÷íÿ,
êîëè Õðèñòîñ íàðîäèâñÿ. Ñëàâ³ìî Éîãî…

Çà äîðó÷åííÿì, ïîâàãîþ ³ íàéêðàùèìè
ïîáàæàííÿìè â³ä íàøîãî â³êîâîãî çàãîíó

Ãîëîâà «Ðàäè ñòàð³éøèí» ì. Ìóêà÷åâî
Â.Þ. ÌÀÐÊÓË²Í

ÍÀ ÌÍÎÃÀß ÁËÀÃÀß Ë²Ò!
Á³ëîñí³æíèé  ñ³÷åíü 70-ì þâ³ëåéíèì Äíåì

íàðîäæåííÿ  çàâ³òàâ  öèìè äíÿìè äî
Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à ßÖÊÀÍÈ×À –

íàøîãî ëþáèìîãî  é øàíîâíîãî ÷îëîâ³êà,
 òóðáîòëèâîãî áàòüêà, ñâàòà, ùèðîãî òîâàðèøà.
Ç ö³º¿ ïðåêðàñíî¿ ³ õâèëþþ÷î¿ íàãîäè ïðèéì³òü â³ä

íàñ, äîðîãèé þâ³ëÿðå, çà òóðáîòó é äóøåâíå òåïëî,çà
íåâòîìíó âäà÷ó ³ ðîáîòÿù³ ðóêè íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ³
áîæó áëàãîäàòü íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà. Íåõàé ìèð,
ðàä³ñòü ³   çëàãîäà  ó ð³äí³é äîì³âö³, íàøà ëþáîâ ³
ëþäñüêà ïîâàãà äîäàþòü Âàì îïòèì³ñòè÷íîãî íà-
ñòðîþ, à æèòòÿ  äàðóº  áàãàòî, àæ äî ñòîð³÷÷ÿ  ñâ³òëèõ
³ ðàä³ñíèõ äí³â, ùåäðèõ íà ì³öíå çäîðîâ’ÿ ³ áàäüîð³ñòü.
Ùàñëèâîãî  Âàì äîâãîë³òòÿ .

Ç ëþáîâ’þ ³ øàíîþ –
äðóæèíà, ä³òè, ñâàòè, íàéáëèæ÷³ äðóç³.

- çàâ³äóâà÷à  êàôåäðè  ô³ëîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í – 1 âàêàíòíà ïîñàäà;
- äîöåíòà êàôåäðè òåîð³¿ òà ìåòîäèêè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè – 1 âàêàíòíà ïîñàäà;
- äîöåíòà êàôåäðè ïåäàãîã³êè äîøê³ëüíî¿ òà ïî÷àòêîâî¿  îñâ³òè – 1 âàêàíòíà ïîñà-

äà;
- ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè ïñèõîëîã³¿ – 1 âàêàíòíà ïîñàäà;
- ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè àíãë³éñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ òà ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ³íî-

çåìíèõ ìîâ – 1 âàêàíòíà ïîñàäà;
- ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè ïåäàãîã³êè ìóçè÷íî¿ îñâ³òè ³ âèêîíàâñüêîãî ìèñ-

òåöòâà  – 1 âàêàíòíà ïîñàäà;
- ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè ñï³âó, äèðèãóâàííÿ ³ ìóçè÷íî-òåîðåòè÷íèõ äèñ-

öèïë³í –  1 âàêàíòíà ïîñàäà:
- àñèñòåíòà êàôåäðè ïåäàãîã³êè ìóçè÷íî¿ îñâ³òè ³ âèêîíàâñüêîãî ìèñòåöòâà –
1 âàêàíòíà ïîñàäà.
Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ:
–  íà ïîñàäó çàâ³äóâà÷à êàôåäðè – îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàóêîâèé ñòóï³íü òà/àáî

â÷åíå(ïî÷åñíå) çâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïðîô³ëþ êàôåäðè ³ ñòàæ íàóêîâî-ïåäàãîã³-
÷íî¿ ðîáîòè çà ïðîô³ëåì êàôåäðè;

– íà ïîñàäó äîöåíòà:
1) îñîáè, ÿê³ ìàþòü â÷åíå çâàííÿ äîöåíòà àáî ñòàðøîãî äîñë³äíèêà (ñòàðøîãî

íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà) çà ïðîô³ëåì êàôåäðè;
2) îñîáè, ÿê³ ìàþòü:
– íàóêîâèé ñòóï³íü äîêòîðà ô³ëîñîô³¿ (êàíäèäàòà íàóê) àáî äîêòîðà â³äïîâ³äíèõ

íàóê;
– ìàþòü ñòàæ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè íå ìåíøå ÿê 4 ðîê³â íà ïîñàä³ àñèñòåí-

òà, âèêëàäà÷à, ñòàðøîãî âèêëàäà÷à, äîöåíòà, ïðîôåñîðà, çàâ³äóâà÷à êàôåäðè;
– ìàþòü íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ïðàö³, â òîìó ÷èñë³, ï³äðó÷íèê àáî íàâ÷àëüíèé

ïîñ³áíèê, ï³äãîòîâëåíèé îäíîîñ³áíî ÷è â ñêëàä³ àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó (àâòîðñüêèé
âíåñîê íå ìåíøå 3 äð. àðê.);

– ìàþòü íå ìåíøå 4 íàóêîâèõ ïðàöü ó ôàõîâèõ âèäàííÿõ Óêðà¿íè òà/àáî ³íîçåìíèõ
(ì³æíàðîäíèõ) ðåöåíçîâàíèõ ôàõîâèõ âèäàííÿõ, ç ÿêèõ íå ìåíøå 1 ïóáë³êàö³¿ ó ïåð-
³îäè÷íèõ âèäàííÿõ, âêëþ÷åíèõ äî íàóêîìåòðè÷íèõ áàç Scopus àáî Web of Science, òà
ÿê³ íå º ïåðåêëàäàìè ç ³íøèõ ìîâ. (Â³äñóòí³ñòü äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ íàóêîâèõ ïðàöü ó

Ìóêà÷³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ  âàêàíòíèõ ïîñàä

ôàõîâèõ âèäàííÿõ Óêðà¿íè ìîæå áóòè çàì³íåíà îòðèìàíèìè ïàòåíòàìè íà âèíàõ³ä.
Êîæåí îòðèìàíèé ïàòåíò íà âèíàõ³ä, ÿêèé ïðîéøîâ êâàë³ô³êàö³éíó åêñïåðòèçó ³ áåç-
ïîñåðåäíüî ñòîñóþòüñÿ íàóêîâèõ íàïðÿì³â êàôåäðè ïðèð³âíþºòüñÿ äî 2 ñòàòåé ó
ôàõîâèõ âèäàííÿõ Óêðà¿íè).

– áåðóòü ó÷àñòü ó íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ (íå ìåíøå 5, â òîìó ÷èñë³ 3 ì³æíàðîä-
íèõ);

– áåðóòü ó÷àñòü ó âèêîíàíí³ íàóêîâî¿ ðîáîòè çà êîíêðåòíîþ ôîðìàë³çîâàíîþ òå-
ìîþ (äåðæáþäæåò, ãîñïäîãîâîðè, ì³æíàðîäí³ ãðàíòè òà ³íøå);

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

– íà ïîñàäó ñòàðøîãî âèêëàäà÷à – îñîáè, ÿê³:
1) ìàþòü ñòàæ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè íå ìåíøå ÿê 3 ðîêè íà ïîñàä³ àñèñòåí-

òà àáî ³íø³é ïîñàä³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïðàö³âíèêà;
2) º àâòîðàìè (ñï³âàâòîðàìè) íå ìåíøå 3 íàóêîâèõ ïðàöü ó ôàõîâèõ âèäàííÿõ Óê-

ðà¿íè òà/àáî ³íîçåìíèõ (ì³æíàðîäíèõ) ðåöåíçîâàíèõ ôàõîâèõ âèäàííÿõ (â³äñóòí³ñòü
äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ íàóêîâèõ ïðàöü ó ôàõîâèõ âèäàííÿõ Óêðà¿íè ìîæå áóòè çàì³íåíà
îòðèìàíèìè ïàòåíòàìè íà âèíàõ³ä Êîæåí îòðèìàíèé ïàòåíò íà âèíàõ³ä, ÿêèé ïðîé-
øîâ êâàë³ô³êàö³éíó åêñïåðòèçó ³ áåçïîñåðåäíüî ñòîñóþòüñÿ íàóêîâèõ íàïðÿì³â êà-
ôåäðè ïðèð³âíþºòüñÿ äî 2 ñòàòåé ó ôàõîâèõ âèäàííÿõ Óêðà¿íè).

3) áåðóòü ó÷àñòü ó íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ;
4) âèêëàäàþòü íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè íà âèñîêîìó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó ð³âí³, ùî

ï³äòâåðäæåíî âèñíîâêîì êàôåäðè;
– íà ïîñàäó àñèñòåíòà – îñîáè, ÿê³:
1)  ìàþòü ñòóï³íü ìàã³ñòðà çà ïðîô³ëåì êàôåäðè;
2)  çäàòí³ñòü âåñòè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íó ðîáîòó.

Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ – ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó  êîíêóðñ³  òà  ìàòåð³àëè  ïðî ïðåòåíäåíò³â (çàÿâà  íà ³ì’ÿ

ðåêòîðà, îñîáîâèé  ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â, àâòîá³îãðàô³ÿ,  äîêóìåíòè ïðî îñâ³òó,
íàóêîâèé ñòóï³íü, â÷åíå çâàííÿ, ñïèñîê íàóêîâèõ ïðàöü, âèíàõîä³â,ïóáë³êàö³é òà äî-
êóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñòàæ íàóêîâî – ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè) ïîäàâàòè äî â³ää³ëó
êàäð³â ÌÄÓ.

Äîêóìåíòè ïîäàâàòè çà àäðåñîþ:
89600,  ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Óæãîðîäñüêà, 26, â³ää³ë êàäð³â, òåë. (03131) 2-11-09.
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777772 ëþòîãî 2017 ð.
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ñò.

ÙÀÑÒß ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ
² ÐÎÄÈÍÍÎÃÎ!

Çèìîâ³ ñâÿòà ïðèíîñÿòü
çàâæäè ïðèºìí³ íåñïîä³-
âàíêè, ïîäàðóíêè, ïîçäî-
ðîâëåííÿ, ùî ñóïðîâîä-
æóþòüñÿ ïîáàæàííÿìè
äîáðà ³ ùàñòÿ. Ëóíàþòü
îðèã³íàëüí³, íåïîâòîðí³
ï³ñí³-êîëÿäêè, ð³âíîö³íí³
ìîëèòâ³, ùî âîçâåëè÷óº
íàðîäæåííÿ Õðèñòà. Âæå
ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ â
äí³ Ð³çäâÿíèõ ñâÿò ïðîâî-
äèòè ôåñòèâàëü öåðêîâíèõ
õîð³â ï³ä íàçâîþ «Ð³çäâ’ÿ-
íà êîëÿäêà» â ãðåêî-êàòî-
ëèöüêîìó õðàì³ Óñï³ííÿ
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.
Õî÷ ñ³÷åíü 2017ð. ïðèí³ñ
ìóêà÷³âöÿì áàãàòî ñí³ãó,
òð³ñêó÷îãî ìîðîçó, à çà
íèì áàãàòî êëîïîòó òà áà-
æàííÿ ïîñëóõàòè ³ ïî-
ñï³âàòè ð³çäâÿí³ êîëÿäêè
äîëàº óñ³ ïåðåøêîäè.

Ðîçïî÷àâñÿ êîíöåðò çâî-
ðóøëèâèì âèñòóïîì íà-
ñòîÿòåëÿ ãðåêî-êàòîëèöü-
êîãî õðàìó Óñï³ííÿ Ïðå-
ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ îòöÿ
Éîñèïà Ëîâñêè ç³ ñâîºþ
ñ³ì’ºþ. Äðóæèíà Â³êòî-
ð³ÿ, ñèíè ³ äî÷êè î.Éîñè-
ïà ìàéñòåðíî âèêîíàëè
ñòàðîâèíí³ ³ ñó÷àñí³ êî-
ëÿäêè, ï³äòâåðäèâøè òèì,
ùî Ð³çäâî - öå ñâÿòî ðî-
äèííå. Àäæå âñ³ì â³äîìî,
ùî ì³öíîþ º òàêà ñ³ì’ÿ, â
îñíîâ³ ÿêî¿ ãëèáîêà â³ðà ³
äóõîâí³ñòü, ëþáîâ ³ âçàº-
ìîïîâàãà, ùî º îñíîâîþ
öåðêâè ³ ì³öíî¿ äåðæàâè.

×àð³âíà âåäó÷à Ðåáåêêà
Ëîâñêà îãîëîøóº ó÷àñ-
íèê³â êîíöåðòó ³ îñü ëóíàº

Óêðà¿íà êîëÿäóº, êîëÿäóº âñÿ Çåìëÿ...
íåïîâòîðíèé, â³äîìèé íà
âåñü ñâ³ò «Ùåäðèê» Ì.Ëå-
îíòîâè÷à, ÿêîìó âæå 100
ðîê³â, ó âèêîíàíí³ õîðó
Ìóêà÷³âñüêîãî Ñâÿòî-Ìè-

êîëà¿âñüêîãî ìîíàñòèðÿ
îòö³â Âàñèë³àí «Âàõ³³åèç»
(Áàç³ëåóñ), êåð³âíèê Ìà-
ð³àííà ×îâð³é. Êðèøòàëå-
âî ÷èñòî, ÷àð³âíî ïðîçâó-
÷àëè òàêîæ ³íø³ êîëÿäêè
ó âèêîíàíí³ öüîãî ìîëîä-
³æíîãî êîëåêòèâó. À íà
³ìïðîâ³çîâàí³é ñöåí³ âæå
ãîòîâ³ äî âèñòóïó õîðèñ-
òè Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâî-
ñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêî-
ãî Ïàòð³àðõàòó ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Îëåãà Êàðï³íñü-
êîãî. Ñð³áíî çâó÷èòü
äçâîíèê ³ ëóíàº Òðîïàð
Ð³çäâà, êîëÿäêè «Íîâà
ðàä³ñòü ñòàëà», «À â ªðó-
ñàëèì³», òà ³íø³.

Ïîðàäóâàâ ñëóõà÷³â êî-
ëåêòèâ õîðó õðàìó Ç³ñëàí-
íÿ Ñâÿòîãî Äóõà, êåð³â-
íèê Ë³ë³ÿ Öàïîâñüêà, ùî
âèêîíàâ «Ïàòåðèê» ðàçîì
ç íàñòîÿòåëåì õðàìó î.Âà-

ñèëåì Êîïèíîì, ³íø³ êî-
ëÿäêè, à â ïîäàðóíîê äëÿ
íàñòîÿòåëÿ ñâîãî õðàìó –
«Î, Âàñèë³º Âåëèêèé».

Õîð «Â³äãîì³í», êåð³â-

íèê Íàòàë³ÿ Äîáðà, ÿêà
ùîðîêó ïðèêëàäàº áàãàòî
çóñèëü äëÿ îðãàí³çàö³¿ ³
ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ,
ðîçïî÷àâ ñâ³é âèñòóï
í³æíî âèêîíàâøè íîâó
êîëÿäêó «Â ñòàºíö³ íà ñ³í³
Õðèñòîñ ñÿ ðîäèâ». Ïîò³ì
ó âèêîíàíí³ öüîãî õîðîâî-
ãî êîëåêòèâó ñëóõà÷³ ñå-
ðåä ³íøèõ êîëÿäîê ïî÷ó-
ëè Òðîïàð ïåðåäïðàçäåí-
ñòâà Áîãîÿâëåííÿ. Ùèð³
â³í÷óâàííÿ ÷îëîâ³÷à ãðó-
ïà õîðó ïîäàðóâàëà âñ³ì
ñëóõà÷àì ï³ñëÿ âèêîíàííÿ
êîëÿäêè «Áëàãîñëîâè,
Áîæå, íàì íà Íîâèé Ð³ê».
Àëå ïðèñóòí³ì íàéá³ëüøå
ñïîäîáàëîñÿ âèêîíàííÿ
ùåäð³âêè «Ùåäðèé âå÷³ð»
ùî äîäàëà ðîäèííîãî òåï-
ëà äî çàãàëüíîãî ñâÿòêî-
âîãî íàñòðîþ.

ßê çàæäè âåëè÷íî, ìàé-

ñòåðíî çàâåðøèâ êîíöåðò
õîð ãðåêî-êàòîëèöüêîãî
Óñïåíñüêîãî Ñîáîðó, êå-
ð³âíèê Îëüãà Á³ëèíåöü,
õîðìåéñòåð Îëüãà ×îõð³é.
Ôàíòàñòè÷íî, íåïåðåâåð-
øåíî ïðîçâó÷àâ Òðîïàð
Ð³çäâà, êîëÿäêè «Îé, âè-
äèòü Áîã», «Ãîñïîäü Áîã
Ïðåäâ³÷íèé». Çàê³í÷óºòü-
ñÿ êîíöåðò, ÿêèé îá’ºäíàâ
óñ³õ ïðèñóòí³õ ó ñï³ëüí³é
ìîëèòâ³-êîëÿäö³ ³ äîäàâ
ðîäèííîãî òåïëà êîæí³é
äóø³.  Óðî÷èñòî, âåëè÷íî
çâó÷èòü ï³ñíåñï³â «Ç íàìè
Áîã» ó âèêîíàíí³  î.Éîñè-
ïà Ëîâñêè ³ ñåì³íàðèñò³â.
Ëóíàþòü îïëåñêè, à ÷àð³-
âíà Ëþ÷³ÿ Ëîâñêà ç ñåñò-
ðè÷êîþ Ðåáåêêîþ ïðèãî-
ùàº âñ³õ ñîëîäîùàìè.
Øâèäêî ³ íåïîì³òíî ïðî-
ëåò³â ÷àñ äëÿ âèêîíàâö³â ³
ñëóõà÷³â ð³çäâÿíîãî êîí-
öåðòó, ÿê³ ïîáóâàëè â ïî-
ëîí³ ãëèáîêî äóõîâíî¿
ï³ñí³-êîëÿäêè, ùî íåñå
âñ³ì áåçö³ííèé äàð – â³ðó
ñåðöÿ òà ùèðó ëþáîâ. Âèñ-
ëîâëþºìî ïîäÿêó âñ³ì
ó÷àñíèêàì ³ îðãàí³çàòîðàì
ôåñòèâàëþ. Àäæå äóæå
âàæëèâî äëÿ íàøîãî íà-
ðîäó, ùîá â³í êîëÿäóâàâ,
ìîëèâñÿ, â³ðèâ â äîáðî,
ïðîñëàâëÿâ Áîãà ³ ïðîñèâ
Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ ³
ìèðó äëÿ ñåáå òà Óêðà¿íè.

Âäÿ÷í³
ñëóõà÷³ ôåñòèâàëþ

öåðêîâíèõ õîð³â.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
Â ö³ ÷óäîâ³ çèìîâ³ äí³ ñâ³é æèò-

òºâèé Þâ³ëåéíèé äåíü íàðîä-
æåííÿ ñâÿòêóº ãàðíà, ÷àð³âíà
æ³íêà – çàâ³äóâà÷ ìåòîäè÷íîãî
êàá³íåòó óïðàâë³ííÿ îñâ³òè âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  –

ÌÀÐ’ßÍÀ
²ÐÆ²¯ÂÍÀ

ÐÓÁÅÖÜ!
Øàíîâíà
Ìàð’ÿíî ²ðæ³¿âíî!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà ïîáàæàííÿ ç íàãî-

äè Âàøîãî þâ³ëåþ!
Âèñëîâëþºìî ùèðó âäÿ÷í³ñòü çà íåâòîìíó ïðà-

öþ,  ïðîôåñ³îíàë³çì. Ñâîºþ íàïîëåãëèâîþ ïðàöüî-
âèò³ñòþ, îðãàí³çàòîðñüêèìè çä³áíîñòÿìè, Âè çàñëó-
æèëè ãëèáîêó ïîâàãó ñåðåä îñâ³òÿí ì³ñòà, äàðóþ÷è
¿ì ñâî¿ çíàííÿ, äîñâ³ä, áàæàííÿ äîïîìîãòè, íàäàþ÷è
ïðàâèëüíó ìåòîäè÷íó ïîðàäó.

Â öåé ñâÿòêîâèé äåíü áàæàºìî Âàì äîâãèõ ðîê³â
æèòòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, áåçìåæíî-
ãî ùàñòÿ,  äîáðà,  äîñòàòêó, ìèðó ³ çëàãîäè.

Íåõàé Âàøå ñåðöå ëèøå ìîëîä³º, æèòòÿ áóäå áàãà-
òèì íà ðàä³ñí³ òà ñâ³òë³ ïîä³¿, à òåïëî ³ çàòèøîê ðî-
äèííî¿ îñåë³ íàä³éíî çàõèùàþòü â³ä íåãàðàçä³â! Íå-
õàé áëèñê óäà÷³ áóäå çàâæäè ïîðó÷, à ëþáîâ áëèçü-
êèõ òà ð³äíèõ Âàì ëþäåé ç³ãð³âàº í³æíèì ïîãëÿäîì!

Õàé ñîíå÷êî ñâ³òèòü ³ç ÿñíîãî íåáà,
Áàæàºìî âñüîãî, ÷îãî ò³ëüêè òðåáà.
Õàé Ãîñïîäü äàðóº äîâãîãî â³êó,
Â óñüîìó óäà÷ó ³ ùàñòÿ áåç ë³êó!

Ç ïîâàãîþ, ïðàö³âíèêè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè,
ì³ñüêèé êîì³òåò Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè,

ïðàö³âíèêè ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó, îñâ³òÿíè ì³ñòà.

СИЛА Є – ДЛЯ ЧОГО РОЗУМ?
У Мукачеві кримінальна поліція затримала 26�річного мукачівця, який

пошкодив щелепу місцевому мешканцю. За даним фактом розпочато
слідство, підозрюваному за скоєне загрожує кримінальна відповідальність

 Правоохоронці встановили, що 35�річний мукачівець у продуктовому
магазині вступився за жінку, до якої чіплялися дві особи. Тих обурила по�
ведінка відвідувачів магазину, які стояли в черзі, і через це на одну із жінок
нападники стали кричати та навіть бити.  За потерпілу заступився не�
знайомець, якого побили на виході з магазину.

 Потерпілий звернувся по допомогу до медиків та поліцію. Лікарі діагно�
стували у нього перелом щелепи. Чоловік описав нападника,  в ході про�
ведення оперативно�розшукових заходів поліцейські кримінальноі поліції
знайшли та затримали 26�річного чоловіка, який побив мукачівця.

 Мукачівські правоохоронці за даним фактом розпочали кримінальне
провадження за ознаками ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України «Умис�
не середньої тяжкості тілесне ушкодження», карається виправними ро�
ботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Наразі тривають
слідчі заходи.

КРИМІНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ МУКАЧЕВА ЗАТРИМАЛА
ЖІНОК, ЯКІ ВКРАЛИ ГАМАНЕЦЬ

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили та затримали двох
мукачівок, які серед білого дня в центрі міста витягли з сумки жінки гаманець

  До поліціі Мукачева із заявою про крадіжку звернулася 22�річна мешканка с.
Ключарки Мукачівського району і повідомила, що в неї з сумки зник гаманець.
Сума завданих збитків становить близько 2800 гривень. Потерпіла пояснила, що
сумка весь час була в полі зору, тому зникнення гаманця вона пояснити не може.

Камери відеоспостереження зафіксували біля місця події двох жінок, 24 та 50
років, які вже мали проблеми з законом за аналогічні злочини. Правоохоронці
швидко розшукали підозрюваних.

 Речовий доказ частково вилучено. Жінки встигли обміняти  іноземну валюту.
Вирішується  питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 Кримінально�
го кодексу України, тобто крадіжка. Таємне викрадення чужого майна карається
штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або вип�
равними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до
трьох років.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області
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Співробітники відділу «Лужан�
ка» Мукачівського загону затри�
мали чоловіка, який намагався
втекти від прикордонників Угор�
щини.

Затриманим виявився грома�
дянин Угорщини, який під час
проходження контролю в пункті
пропуску «Лужанка» в міжнарод�
ному розшуку не значився. Але,
прибувши до угорського пункту
пропуску «Берегшурань»,
відносно нього відбулось спра�
цювання угорської бази даних,
де він перебував у розшуку на
території Угорщини. Після чого
чоловік вдався до втечі в бік Ук�
раїни.

Угорські охоронці кордону
про факт втечі негайно повідо�
мили українських колег, які зат�
римали втікача вже на території
пункту пропуску «Лужанка».

Наразі іноземця передано
співробітникам прикордонної
служби Угорщини.

Прес.служба Мукачівсько.
го прикордонного загону

ЗВЕРНЕННЯ ДО МУКАЧІВЦІВ
 Шановні  мешканці нашого  улюбленого

міста. Не будьте байдужими до теперішньої
ситуації, яка склалася  останнім часом на  вули�
цях нашого міста після надмірного снігопаду.
Не чищений вчасно сніг створив надзвичайно
складні умови  для пішоходів.

Можна, звичайно, критикувати владу. А може
краще  мобілізуємося  і кожен з нас   бодай на
годинку візьме  в руки лопату, щоб допомогти
міським комунальникам — почистити від снігу і
льоду тротуари, пішохідні  доріжки і переходи
на вулицях міста. Нехай кожен почистить хоча б
один квадратний метр біля свого  під’їзду… Тре�
ба навчитися  допомагати один одному, бути
патріотом міста не лише на словах, а й на ділі.

   З повагою —
Т. ХМЕЛЮК, мешканка міста.

  Ç ðåäàêö³éíî¿ ïîøòè: äîñë³âíî

  3 ëþòîãî 2017 ðîêó â³äçíà÷àº ñâ³é  õâèëþþ÷èé
þâ³ëåé êîõàíà Äðóæèíà, ëþáëÿ÷à Ìàìà , òóðáîòëè-
âà Áàáóñÿ ³  ïðîñòî õîðîøà òà ÷óéíà Ëþäèíà

Çþçàíà Ãåéçîâíà ÏÀÂËÞÊ
Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî øàíîâíó þâ³ëÿðêó ³ áàæàº-

ìî ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ,  ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîâ-
ãèõ ðîê³â æèòòÿ, ðàäîñò³ â³ä  ðîäèíè òà áàãàòî÷èñëå-
íèõ äðóç³â.

Íàøà ñëàâíà ³ ð³äíà, íàéêðàùà ó ñâ³ò³! Ç Âàìè  íàì
çàòèøíî ³ ñâ³òëî. Âè  Áåðåãèíÿ ñ³ì'¿. Ñïàñèá³ çà ëàñêó,
çà ðóêè óì³ë³, ùî â ð³äíîìó äîì³ íàä³éíî ³ ùèðî.

Õàé  Ãîñïîäü Áîã Âàñ  áëàãîñëîâëÿº,
Ìàòè Áîæà â³ä çëà îáåð³ãàº, ²ñóñ Õðè-
ñòîñ ñèëè ïîñèëàº íà ìíîãàÿ ³ áëà-
ãàÿ ë³ò!

Áàæàºìî, ùîá Âàøà äîáðîòà íå
çíàëà âòîìè,  ìóäð³ñòü äóø³ áóëà íå-
ï³äâëàäíà ðîêàì.

Íåõàé  Âàñ  Áîã îáåð³ãàº â³ä âñ³õ íåãà-
ðàçä³â.

Ç ëþáîâ'þ òà ïîâàãîþ ÷îëîâ³ê Ôåä³ð, äîíüêè
Íåëÿ òà Áåàòð³ñà, çÿò³ Ñåðã³é òà Îëåêñàíäð, îíóêè

Äàâ³ä, Ìàðê, Ðîáåðò òà Ãàáð³åëà.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  22.12.2016 р.  по 28.01.2017 р.
1. Шафар Надія Георгіївна – 1945  р.н.
2. Гудей Євгенія Іванівна – 1947  р.н.
3. Гайсак Іван Федорович – 1961  р.н.
4. Бучин Марія Павлівна – 1928  р.н.
5. Полянська Марія Юріївна – 1955  р.н.
6. Савчинець Іван Андрійович – 1926  р.н.
7. Жданова Олександра Петрівна – 1919  р.н.
8. Логойда Люба Андріївна – 1952  р.н.
9. Штелень Марія Михайлівна – 1955  р.н.
10. Галагур Ганна Федорівна – 1932  р.н.
11. Шаповаленко Павло Дмитрович – 1951  р.н.
12. Куштан Маргіт Андрашівна – 1942  р.н.
13. Миток Ласло Шандорович – 1939  р.н.
14. Панькович Марія Михайлівна – 1936  р.н.
15. Пирошкова Раїса Михайлівна – 1973  р.н.
16. Продан Мар'яна Іванівна – 1967  р.н.
17. Уруп Віктор Якович – 1951  р.н.
18. СотмаріDРевай Янош Іштванович – 1955  р.н.
19. Попов Борис Борисович – 1945  р.н.
20. Сабов Йосип Андрійович – 1945  р.н.
21. Мордяк Омелян Павлович – 1952  р.н.
22. Воронюк Анатолій Йосипович – 1949  р.н.
23. Немеш  Ганна Михайлівна – 1930  р.н.
24. Ромашкина Катерина

Олександрівна – 1927 р.н.
25. Худан Марія Юріївна – 1938   р.н.
26. Галас Петро Федорович – 1944  р.н.
27. Воронич Пелагія Іванівна – 1935  р.н.
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ñò.
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ТзОВ “Мукачівська швейна
фабрика” приймає на роботу
швачок й учнів трикотажного ви�
робництва. Працюємо в одну
зміну. Оплата праці достойна.
Зверт. по тел. 2D23D96

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 3Dх кімн. кварD
тира на 4Dму поверсі 9Dти поD
верх. будинку на ПершотравD
невій набережній. (Біля мDну
“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 кімнаD
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 ділянD

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

Тел.: 095D577D40D12.
 продається земельна ділянD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå

  Êóïëþ

2 ëþòîãî 2017 ð.
4 (1157)4 (1157)4 (1157)4 (1157)4 (1157)

     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. 050D203D67D78

“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 рDні РосD

вигово, з дорогим ремонтом,
меблями та технікою, кухня стуD
дія, нова проводка, нове опаD
лення, кондиціонери, сигналіD
зація, 6/9 пов., Можливо купиD
ти 3 кімнатну квартиру, квартиD
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.НабеD

режна, , поруч є садочок, наD
бережна, 2002 року будівницD
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 плоD
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. ЗвертаD
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 35D55 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 проD
дається автомобіль
ВАЗD21154, рік випусD
ку 2007. У надійному
стані.Т. 0668011800.

Àâòî

Ðîáîòà
     Зніму квартиру в м.МуD

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

Тел: 0959419922

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

     Втрачені печатки МПП “Нігор” (код 13592893, юр. адре�
са: м. Мукачево, вул. Ів.Франка �бічна № 1б/412) та МПП “Пром�
монтажналадка” (код 13583635, юр. адреса: м. Мукачево, вул.
Пряшівська�бічна, 8 б), вважати недісними з  моменту  втрати
25.01.2017 р.

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) 55D00D127, (050) 135D73D73

За даними міського Комбінату благоустрою.
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4 (1157)4 (1157)4 (1157)4 (1157)4 (1157)

ñò.

Предоставляем ус�
луги по проектирова�
нию, изготовлению,
монтажу металло�
конструкций любой
сложности: решётки,
ворота, лестницы,
перила,  двери, наве�
сы, козырьки, бесед�
ки, ограждения, ко�
ванная мебель,  де�
кор и т.д.

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Тел. 0951100348  Василий
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Підписано закон “Про внесення змін
до деяких законів України щодо пенс�
ійного забезпечення окремих категорій
осіб із числа учасників антитерористич�
ної операції”.

Які пільги у пенсійному забезпеченні
тепер матимуть учасники АТО?

—  Зміни внесено до закону “Про загаль�
нообов’язкове державне пенсійне страху�
вання”, — розповіла Руслана Іванкова, за�
ступник начальника Головного управління
Пенсійного фонду України області. — Згідно
з ними, учасники Антитерористичної опе�
рації чо-ловіки мають право на призначен�
ня пенсії за віком з 55 років, жінки — з 50�
ти.

— Які вимоги до учасника АТО, якщо
він хоче скористатися таким правом?

—  Пенсія надається за умови, що в осо�
би є страховий стаж не менш як 25 років
для чоловіків та 20 років для жінок. Крім
того, участь в АТО має бути підтверджена
відповідними документами — посвідчен�
ням учасника АТО, довідкою про участь в
Антитерористи�чній операції.

Âîþâàâ? ìàºø çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê!
Зміни до пенсійного законодавства дозволяють

учасникам АТО йти на пенсію в 55 років

— Це право поширюгься на добро$
вольців?

—  Так, учасники добровольчих форму�
вань також мають право на таку пенсію, але
за умови, що в них є статус учасника АТО та
служба в добробаті документально
підтверджена.

Право раніше вийти на пенсію надано й
учасникам бойових дій, які стали інваліда�
ми внаслідок поранення, контузії або калі�
цтва, одержаних під час участі в АТО.

Також закон наділив правом на призна�
чення пенсії за віком дружин, чоловіків,
батьків атовців, які загинули чи пропали
безвісти, померли внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час
участі в АТО. Щодо дружин чи чоловіків, то
в цьому випадку є вимога: вони мають зга�
дане право, якщо не взяли повторного
шлюбу.

— Коли закон почне діяти?
—  Із шостого лютого. З цього часу, ті, хто

підпадає під зазначені вимоги, можуть
звертатися в органи пенсійного забезпе�
чення за призначенням пенсії за віком.

Віктор ДУДАР

Новий рік та Різдво українці вже відсвяткували. По�
переду на них чекає ще...113 вихідних — суботи,
неділі та державні свята. За законом, якщо якесь із
них припадає на офіційні вихідні, у понеділок на ро�
боту можна не виходити. Ця норма стосується тих
працівників, які мають п’ягиденний робочий тиждень.

ВОДОХРЕЩЕ, яке святкуємо 19 січня, цього року при�
падає на четвер. Але відпочивати цього дня не будемо —
закон не велить. Зате зможемо побити байдики у Міжна�
родний жіночий день (у середу, 8 березня).

Великдень цьогоріч святкуватимемо у неділю, 16 квітня.
Наступний день — 17 квітня — також буде вихідним.

Найдовші канікули чекають українців на травневі свята.
1 і 2 травня припадають на понеділок і вівторок. За кілька
днів знову доведеться робити перерву у роботі. День Пе�
ремоги відзначатимемо у вівторок, 9 травня.

Трійцю святкуватимемо у неділю, 4 червня. Наступного
понеділка — 5 червня — працювати також не доведеться.

День Конституції у 2017 році припадає на середу, 28
червня. День Незалежності — на четвер, 24 серпня. День
захисника України святкуватимемо у суботу, 14 жовтня.
Відтак понеділок, 16 жовтня, також буде вихідним.

16,3 млн.Стільки українців працездатного віку (від
15 до 70 років) офіційно працює. Це — 56,2% від за$
гальної кількості тих, хто може займатися суспільно
корисною працею, отримувати за це заробітну плат$
ню та сплачу-вати з неї податки і збори. За інформа�
цією Міністерства соці-альної політики України.

Наталія ДРУЖБЛЯК

118 âèõ³äíèõ.
 ² öå — íå ðàõóþ÷è â³äïóñòêè!
Скільки українці будуть відпочивати

 у новому році!

ПОРАДИ
ЗЦІЛИТЕЛІВ

Äîïîìîæåìî õâîðèì
íèðêàì

Зніміть лушпиння з двох
попередньо очищених цибу�
лин і залийте його 500 мл
окропу. Міцно закрийте і
залишіть на 2 год. Отри�
маєте золотавий настій. З
15�ї до 19�ї години нирки
працюють інтенсивніше. За
цей термін і треба випити
весь відвар. Робіть так
впродовж 10 днів. Потім
заваріть у каструлі кукуруд�
зяні приймочки, листя або
насіння розторопші. Насто�
юйте також 2 год. Пийте 10
днів до їди.

Êîìïðåñè
äëÿ ñóãëîá³â

Справитися з ломотою і
болем у суглобах допомо�
жуть такі народні засоби.

• У 2 склянках свіжопри�
готовленого соку чорної
редьки розчиніть ст. ложку
солі, додайте 1/2 склянки
горілки, 3/4 склянки меду і
добре змішайте. Суміш
втирайте у хворі місця,
після чого закутайте сугло�
би вовняною тканиною.

•  Змочіть лляний рушник
у слабкому розчині оцту (на
0,5 л води ст. ложку столо�
вого оцту або ч. ложку оц�
тової есенції), легко
відтисніть тканину і об�
горніть цим рушником про�
блемне місчде, потім заку�
тайте вовняною хусткою.
Компрес треба тримати не
менше, ніж 1,5 год.

Àïåòèò ï³ä êîíòðîëåì
Щоб триматися у формі,

скористайтеся трав’яними
настоями, що втамовують
апетит.

•  Візьміть по 100 г под�
рібненої кори крушини і
листя м’яти перцевої та по
50 г подрібненого кореня
кульбаби і плодів фенхелю.
Змішайте трави, ст. ложку
збору запийте склянкою
окропу, дайте настоятися
впродовж півгодини,
процідіть і пийте на ніч.

•  Змішайте порівну сухе
листя берези і лісової су�
ниці, траву гадючника в’я�
золистого (лабазника),
звіробою і меліси, ягоди
шипшини. 2 ст. ложки суміші
залийте 1,5 склянки окропу,
підігрійте 5 хв. на водяній
бані, вилийте в термос, на�
стоюйте 2 год. і процідіть.
Вживайте 3�4 рази на день
по 0,5 склянки за 30 хв. до
їди.

Карина Самолюк, яка схудла на 17 кілог$
рамів, радить обов’язково додати до свого
раціону половий буряк. Причому зробити це
взимку, аби до весни порадувати себе но$
вими формами і, звісно, модними обнов$
ками.

– Чим саме цей овоч такий корисний для
схуднення?

— Я б назвала його унікальним для нашого
здоров’я. Адже столовий буряк гарно стиму�
лює роботу шлунково�кишково-го тракту, а зав�
дяки великому вмісту пектинів активно розщеп�
лює білки та знижує жирові відкладення у
печінці, судинах. Саме тому його потрібно до�
дати до раціону не лише тим, хто потерпає від
зайвої ваги, але і хворим на гіпертонію, скле�
роз, людям, які мають проблеми з роботою
шлунково�кишкового тракту та печінки.

– У якому вигляді слід споживати буряк,
аби отримати максимум користі?

—  Цей овоч корисний у будь�якому вигляді.
Однак для того, аби втратити зайву вагу, раджу
приготувати салат “Щітка”. Потрібно 200 грамів
сирого столового буряку та 100 грамів моркви
натерти на терці, пошаткувати 150 грамів біло�
голової капусти. Ретельно перемішати та зап�
равити столовою ложкою свіжовичавленого соку
лимона. Такий салат чудово очищає організм
від токсинів та шлаків і сприяє схудненню.

Як варіант, можна готувати салат з вареного
буряку, який потрібно натерти на тертці і пере�
мішати з оливковою олією.

Також дуже смачний буряк, коли його за-пек�
ти у фользі. Однак кожен вибирає спосіб при�
готування до власного смаку.

— А як саме ви втратили 17 кілограмів?
—  Після пологів я сильно погладшала і моя

Секрети червоного буряку
Завдяки салату зі столового буряку жінка втратила 17 кілограмів та нормалізувала тиск

вага зі стабільних 68 кілограмів зросла до 85.
Пішла на курси здорового харчування і три
місяці вранці готувала собі коктейль із 50 грамів
свіжого соку буряку та 50 грамів соку моркви
або ж яблуку. Випивши сік, через півгодини їла
салат “ Щітка”, який готувала вранці і, розді�
ливши на три частини, їла його за 30 хвилин до
їди. Снідала і обідала як звичайно, щоправда,
виключивши з раціону хлібобулочні, макаронні
вибори, тваринні жири, солодощі та алкоголь.
До речі, дехто не любить супів, проте на обід
перша страва є обов’язковою. А ось після вечі�
рньої порції салату намагалася нічого не їсти. А
коли голод надто вже дошкуляв, дозволяла собі
курагу, чорнослив або інжир. Також періодично
салат замінювала тертим вареним буряком, до
якого додавала трішечки оливкового масла.
Харчуючись таким чином, я за три місяці схуд�
ла на 17 кілограмів, нормалізувала роботу шлун�
ково�кишкового тракту і загалом змінилася —
волосся, шкіра стали шовковистими і здорови�
ми.

— У яких ще випадках буряк застосову$
ють для лікування?

—  Приміром, при гіпертонії варто натерти
на тертці з дрібними отворами чотири части�
ни сирого буряку і ретельно перемішати з од�
нією частиною натурального, високоякісного
меду. Настояти добу,

а тоді вживати по столовій ложці шість разів
надобу кожні дві години. Щоправда, перед вжи�
ванням суміш потрібно перемішати і вживати її
за півгодини до їди.

Також нині чимало людей нарікають на ане�
мію. їм раджу перемішати взятий у рівних час�
тинах свіжовичавлений сік буряку, чорної редь�
ки і моркви. І, додавши півсклянки молока або
половину чайної ложечки сметани, пити по 50
мілілітрів чотири рази на день. Сік цих овочів
дуже багатий на вітаміни та різні мікроелемен�
ти, а ось молочні продукти сприятимуг. тому, що
організм швидше і повніше засвоїть корисні
речовини.

Олеся МАКСИМЕЦЬ

ДО РЕЧІ
Свого часу Ілона Луків часто потерпала

від болю в горлі та ангін. Диво$суміш із соку
буряку, меду та оцту допомогла їй забути
про ці проблеми.

Потрібно потерти сирий столовий буряк і в
склянку такого буряку додати столову ложку оцту.
Залишити на годину,,» тоді відтиснути сік і злег�
ка підігріти. Опісля додати чайну ложечку нату�
рального меду і ретельно перемішати до по�
вного його розчинення.

Як тільки починає дерти і боліти горло, треба
випити дві столові ложки цього засобу, а зали�
шок використати для полоскання горла. Таку
процедуру слід проводити два�три рази в день
і буквально через два дні горло буде здоро�
вим.

ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС$ЛЕГО»
МАЄ МОЖЛИВІСТЬ

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

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

Адміністрація підприємства,
тел.2$14$65, моб. тел. 0666844494
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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". 20.00, 1.20, 5.05 "Ïîäðî-
áèö³". 23.40, 3.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø" (16+). 2.10
Ò/ñ "×îòèðè ïîðè ë³òà" (16+)

ICTV
5.35 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 11.10, 17.45 Ò/ñ "Æèò-
òÿ ³ ïðèãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà"
(16+). 12.05, 13.20 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.35 Õ/ô "Áîºöü" (16+).
15.20, 16.20, 21.25 Ò/ñ "Íà
òðüîõ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 23.20 Õ/ô "Âîãîíü ³ç
ïåêëà" (16+). 1.20 Ò/ñ "Ëàñ-Âå-
ãàñ-3" (16+). 2.45 Ñòîï-10. 4.25
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.30 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.35 Ôàêòè. 4.55
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.35 Õ/ô "Íå ï³äãàíÿé êîõàí-
íÿ". 10.45 "ÌàñòåðØåô".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.30, 23.20 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 20.00, 22.45 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2". 0.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àäâîêàò"
(16+). 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 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"
(12+). 15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð". 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêîåìå-
ñòî" 22 ñ. (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Êîëè ìèíóëå ïîïåðåäó" 3, 4
ñ. (16+). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30
Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
2.10 Õ/ô "Çàãóáëåíèé ñâ³ò"
(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, 17.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.25, 14.30, 21.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.55 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 14.55 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.55, 4.30
Â³òàëüêà. 16.50, 20.00 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 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". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 10:55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11.05-
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â..
13.00 - ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20".
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Òåëåñå-
ð³àë. 15:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 15.40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18.05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà .
20.00 - Òåëåñåð³àë. 20.45 - Òå-
ëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
4.45, 18.00 Àáçàö. 5.40, 7.00
Kids Time. 5.45 Ì/ñ "Õàé æèâå
êîðîëü Äæóë³àí". 7.02 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+). 9.10 Êè¿â

âèíèùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.25, 17.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.25, 14.30, 21.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 13.55 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 14.55 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.55, 4.30
Â³òàëüêà. 16.50, 20.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 22.00, 2.50 Êðà¿íà Ó.
23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 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 "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 êîìåí-
òàð³â.. 13.00 - Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Òåëåñå-
ð³àë. 15:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 15.40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18.05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19.25 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà .
20.00 - ïðîãðàìà "Äóõîâíå äæå-
ðåëî" ( ïðÿìèé åô³ð). 20.45 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21.55 - ïðîãðàìà " Ñïîðò
×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î.
23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 -
Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î"

Íîâèé Êàíàë
6.00, 8.20 Kids Time. 6.02 Ì/ñ
"Õàé æèâå êîðîëü Äæóë³àí".
8.25 Ì/ô "Àëàää³í ³ êîðîëü
ðîçá³éíèê³â". 10.10 Õ/ô "Ïåð-
ëè äðàêîíà: Åâîëþö³ÿ". 11.50
Õ/ô "Çíàðÿääÿ ñìåðò³: Ì³ñòî
ê³ñòîê" (16+). 14.20 Ç³ðêè ï³ä
ã³ïíîçîì. 18.00 Àáçàö. 19.00
Ðåâ³çîð. 22.00 Ñòðàñò³ çà ðåâ-
³çîðîì. 0.45 Õ/ô "Õòî ÿ" (18+).
2.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
2.55 Çîíà íî÷³

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 7 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 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, 2.35 Ä/ñ "Âóäðî Â³ëñîí".
11.05 Ä/ô "Ñïðàâà Ìåíäåëÿ
Áåéë³ñà". 11.45 Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê. 12.15 Ñóñï³ëüíèé
óí³âåðñèòåò. 12.40, 21.30, 5.35
Íîâèíè. Ñïîðò. 13.15, 2.10
Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè.
14.00 Êíèãà.ua. 14.30 Âåðå-
ñåíü. 15.30 Òåàòðàëüí³ ñåçî-
íè. 15.55 Ñïîãàäè. 16.25 Ìèñ-
òåöüê³ ³ñòîð³¿. 16.40, 3.55 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 17.30 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 17.50 Ì/ñ "Ïîïåëþø-
êà". 18.20, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
19.00, 1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.20 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùó-
ðîì. 19.55 Íàø³ ãðîø³. 20.20,
4.40 Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ
"Åïîõà ÷åñò³".  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, 0.30 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2".
10.50, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 2".
12.45, 0.45 "Ë³ãà ñì³õó". 16.00
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 17.15 Ìå-
ëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè". 21.00 Êîìåä³ÿ "Îñòàíí³é
ìîñêàëü". 22.00 "Íà íîæàõ".
23.30, 3.35 Ò/ñ "Òåîð³ÿ áðåõí³
- 3"

IÍÒÅÐ
5.55 Ì/ô. 6.20,  14.10
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.15,

âäåíü ³ âíî÷³. 11.15 Ñåðöÿ
òðüîõ. 14.00 Õòî çâåðõó. 19.00
Ç³ðêè ï³ä ã³ïíîçîì. 22.45 Ò/ñ
"Ãðà Ïðåñòîë³â" (18+). 0.55 Õ/
ô "Ïåðåâåðòí³" (18+). 2.45

Çîíà íî÷³

ÑÅÐÅÄÀ, 8 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
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà ñìàê.
9.30, 2.35 Ä/ñ "Âóäðî Â³ëñîí".
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,
3.55 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. Êóëü-
òóðà. 19.20 Ä/ô "²ñòîð³ÿ îäíî-
ãî ïåðåñåëåííÿ. ×åõè ³ Óêðà¿-
íà". 19.55 Ñë³äñòâî. ²íôî.
20.20, 4.40 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. 2.10 Â³êíî â Àìåðè-
êó

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.30 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
2". 10.50, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó -
2". 12.55, 0.45 "Ë³ãà ñì³õó".
16.05 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 17.15
Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð-
³àëè".  21.00 Êîìåä³ÿ "Îñ-
òàíí³é ìîñêàëü". 22.00 "Îäðó-
æåííÿ íàîñë³ï 3". 23.30, 3.35
Ò/ñ "Òåîð³ÿ áðåõí³ - 3"

IÍÒÅÐ
5.50 Ì/ô. 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". 20.00, 1.20, 5.00 "Ïîäðî-
áèö³". 23.40, 3.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø" (16+). 2.10
Ò/ñ "×îòèðè ïîðè ë³òà" (16+)

ICTV
5.40 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³ .  8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Ãðîìà-
äÿíñüêà îáîðîíà. 11.05,
17.55 Ò/ñ "Æèòòÿ ³ ïðèãîäè
Ìèøêà ßïîí÷èêà" (16+). 12.05,
13.20 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.35 Õ/ô "Âîãîíü ³ç ïåêëà"
(16+). 15.30, 16.20, 21.25 Ò/ñ
"Íà òðüîõ" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 23.20 Õ/ô "Ó ñìåð-
òåëüí³é íåáåçïåö³" (16+). 1.15
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+). 2.40
Ñòîï-10. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ïðîâî-
êàòîð

ÑÒÁ
6.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.50 "Ìîÿ ïðàâäà". 10.45 "Ìà-
ñòåðØåô". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.30, 23.20 Ò/ñ "Êîëè
ìè âäîìà". 20.00, 22.45 "Ìàñ-
òåðØåô. Ä³òè - 2". 0.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

 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"
(12+). 15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð". 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêîå-
ìåñòî" 23 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Êîëè ìèíóëå ïîïåðåäó"
5, 6 ñ. (16+). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ.

23.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷è-
íó" (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, 17.50 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, 20.00 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 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
3.00 Çîíà íî÷³. 4.45, 18.00
Àáçàö. 5.40, 7.00 Kids Time.
5.42 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü
Äæóë³àí". 7.02 Ò/ñ "Êë³í³êà"
(16+). 9.10 Êè¿â âäåíü ³ âíî÷³.
11.15 Ñåðöÿ òðüîõ. 14.10
Ç³ðêè ï³ä ã³ïíîçîì. 19.00 Âà-
ðüÿòè. 22.15 Ò/ñ "Ãðà Ïðå-
ñòîë³â" (18+). 1.35 Õ/ô "Âàì-
ïèðøà" (18+)

×ÅÒÂÅÐ, 9 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. 9.30 Ä/ñ "Ôðàíêë³í Äå-
ëàíî Ðóçâåëüò". 11.45 Îðå-
ãîíñüêèé ïóò³âíèê. 12.15 Ñóñ-
ï³ëüíèé óí³âåðñèòåò. 12.40,
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò.
13.15 Ñë³äñòâî. ²íôî. 14.00
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 15.20, 22.35
Îáëè÷÷ÿ â³éíè. 15.40 Á³àò-
ëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. Çì³øà-
íà åñòàôåòà. 17.10, 3.55 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 18.20, 1.20 Íî-
âèííèé áëîê. 19.00, 1.55 Íî-
âèíè. Êóëüòóðà. 19.20 Áîð-
õåñ. 19.55 "Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ
Ñåäëåöüêîþ. 20.20, 4.40 Ïðî
ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ "Åïîõà
÷åñò³" .  22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.15 Ï³äñóìêè. 2.10 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ñâ³òó. ²  åòàï.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 6 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 14.30
Áîðõåñ. 15.00, 21.00, 5.10
Íîâèíè. 15.30 Ôîëüê-music.
16.40, 3.55 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü".
17.30 Òâ³é ä³ì-2. 17.50 Â³êíî
â Àìåðèêó. 18.20, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 19.00, 1.55 Íîâè-
íè. Êóëüòóðà. 19.20 Ïåðøà
øïàëüòà.  19.55 Âåðåñåíü.
20 .20 ,  4 .40  Ïðî  ãîëîâíå .
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò.
21 .50  Ò /ñ  "Åïîõà  ÷åñò ³ " .
22.35 Îáëè÷÷ÿ â³éíè. 22.55,
5.50 Â³÷íå.  23.00 Çîëîòèé
ãóñàê. 23.15 Ï³äñóìêè. 23.35
Íà ñëóõó. 0.20 Òåëåìàãàçèí.
2.10 Ñâ³òëî. 2.55 Ä/ô "Óêðà¿-
íñüêà Ãåëüñ³íñüêà ñï³ëêà -
âåêòîð âèçíà÷åíî"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.15 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
2". 10.50, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó
- 2". 12.55, 0.30 "Ë³ãà ñì³õó".
16.05 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü" .
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.30 Êîìåä³ÿ
"Îñòàíí³é ìîñêàëü".  22.00
"Ãðîø³". 23.15, 3.35 Ò/ñ "Òåî-
ð³ÿ áðåõí³ - 3".

IÍÒÅÐ
5.55 Ì/ô. 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 "Áàòüê³âñüêèé ³íñòèíêò"
(16+). 15.20 "Æäè ìåíÿ". 18.00,
19.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 1.20, 5.05
"Ïîäðîáèö³".  21.00 Ò/ñ
"Ðàéñüê³ ÿáëó÷êà. Æèòòÿ òðè-
âàº". 23.35, 3.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø" (16+). 2.10
Ò/ñ "×îòèðè ïîðè ë³òà" (16+)

 ICTV
5.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.10, 4.55 Ïðîâîêàòîð. 5.55,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
6.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
9.50 Àíòèçîìá³. 10.50 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 11.40, 13.20 Õ/ô
"Çëèâà" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.55, 16.20 Õ/
ô "Òþðÿãà" (16+). 16.35 Õ/ô
"Òðè äåâ'ÿòêè" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷ ³ð .  20.20
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ
"Íà òðüîõ" (16+). 22.20 Ñâî-
áîäà ñëîâà. 0.30 Õ/ô "Áîºöü"
(16+). 2.05 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-2"
(16+). 3.25 Ñòîï-10. 4.35 Ôàê-
òè

ÑÒÁ
6.00, 18.30 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 7.20, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 9.20 Õ/ô "Ìîÿ ñòàð-
øà ñåñòðà". 11.15 Õ/ô "Äâ³
³ñòîð³¿ ïðî êîõàííÿ". 13.35
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 16".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
20.00, 22.35, 2.55 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 23.50
"Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ
3". 1.45 "Îäèí çà âñ³õ"

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 Ïîä³¿. 9.15 Çîðÿ-
íèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí. 10.50
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 11.50 Õ/ô
"Ïåðåâ³ðêà íà ëþáîâ" (16+).
13.50 Ò/ñ "Ïðî¿çíèé êâèòîê" 1,
2 ñ. (16+). 15.30 Ò/ñ "Ïðî¿çíèé
êâèòîê" (16+). 18.00 Ò/ñ "Ðàéñ-
êîåìåñòî" 21 ñ. (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Êîëè ìèíóëå ïîïå-
ðåäó" 1, 2 ñ. (16+). 23.00 Ïîä³¿
äíÿ. 23.30 Õ/ô "Çàãóáëåíèé
ñâ³ò" (16+). 1.30 Ïðîô³ëàêòèêà
ïåðåäàâàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ.
5.00 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.45
Áàéäèê³âêà. 7.10 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 7.35 Ì/ñ "Åëâ³í
³ áóðóíäóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.50 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà
÷àð³âíèöü". 10.45 Ò/ñ "Áàôô³-

Çì³øàíà åñòàôåòà. 3.35 Ä/ô
"Ñ³ìäåñÿòíèêè. Ìèêîëà
Â³íãðàíîâñüêèé. Óêðà¿íñüêèé
Îðôåé"

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.30 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2".
10.55 "Ì³íÿþ æ³íêó - 3". 12.20
"Ì³íÿþ æ³íêó - 2". 12.55, 0.45
"Ë³ãà ñì³õó". 16.05 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30, 3.35
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00
Êîìåä³ÿ "Îñòàíí³é ìîñêàëü".
22.00 "×îòèðè âåñ³ëëÿ 6". 23.00
"Ïðàâî íà âëàäó"

IÍÒÅÐ
5.50 Ì/ô. 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" .
20.00, 1.20, 5.10 "Ïîäðîáèö³".
23.40, 3.25 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø" (16+). 2.05 Ò/
ñ "×îòèðè ïîðè ë³òà" (16+).
4.40 Äîê.ïðîåêò "Âåëèê³ óê-
ðà¿íö³"

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 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 11.10, 17.50 Ò/
ñ "Æèòòÿ ³ ïðèãîäè Ìèøêà
ßïîí÷èêà" (16+). 12.00, 13.20
Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.35 Õ/ô
"Ó ñìåðòåëüí³é íåáåçïåö³"
(16+). 15.30, 16.20, 21.25 Ò/ñ
"Íà òðüîõ" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
23.20 Õ/ô "Íàïåðåê³ð ñìåðò³"
(16+). 1.10 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3"
(16+). 2.35 Ñòîï-10. 4.25
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.30
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.35 Ôàê-
òè. 4.55 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40 "Ìîÿ ïðàâäà". 10.35 "Ìà-
ñòåðØåô". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.30 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà". 20.00, 22.45
"ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4".
0.00 "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, 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"
(12+). 15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð". 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêîåìå-
ñòî" 24 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Êîëè ìèíóëå ïî-
ïåðåäó" 7, 8 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, 17.50 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,
20.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 22.00,
2.50 Êðà¿íà Ó. 23.00 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 0.00 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 0.35 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(16+). 1.35 Ò/ñ "Ñïë³ò. Òàºì-
íèöÿ êðîâ³" (16+). 2.00 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 5.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ICTV
7.00 Äèâèòèñü óñ³ì!.  7.55
Êðàùå íå ïîâòîðþé!. 8.55 ß
çíÿâ! Ïðåì'ºðà. 9.50 Äèçåëü-
øîó. Äàéäæåñò. 10.50, 11.50
Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Õ/ô "Áëèçíþêè" (16+).
15.05 Õ/ô "Ìîÿ ìà÷óõà-
³íøîïëàíåòÿíêà". 17.00 Õ/ô
"Ñò³é!  Áî ìîÿ ìàìà áóäå
ñòð³ëÿòè".  18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè÷àéí³ íî-

âèíè. Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô
"Ï³ñëÿ çàõîäó ñîíöÿ" (16+).
21.55 Õ/ô "Â³ä êîëèñêè äî
ìîãèëè" (16+).  23.50 Õ/ô
"Âäðóãå íå ïîñàäÿòü" (16+).
1.40 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+).
3.00 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà"
(16+). 3.50 Ôàêòè. 4.20 Õ/ô
"Æèâ³ âîãí³"

ÑÒÁ
5.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.05 Õ/
ô "Ñåñòðîíüêà". 12.00 Õ/ô
"Çíàê äîë³". 14.10 "Ìàñòåð-
Øåô Ä³òè - 2". 19.00 "ªâðîáà-
÷åííÿ 2017". 21.30 Ò/ñ "Êîëè
ìè âäîìà". 22.30 "ªâðîáà÷åí-
íÿ 2017. Ï³äñóìêè ãîëîñóâàí-
íÿ". 23.20 "Äàâàé ïîãîâîðè-
ìî ïðî ñåêñ 3". 1.15 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 1.30

Ïîä³¿. 7.10, 5.00 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.15 Õ/ô "Ïåðåâ³ðêà
íà ëþáîâ" (16+). 11.15 Ò/ñ
"Êîëè ìèíóëå ïîïåðåäó" 4
ñ. (16+). 15.20 Ò/ñ "Êîëè
ìèíóëå ïîïåðåäó" 5, 6 ñ.
(16+). 17.00 Ò/ñ "Òåùà-êî-
ìàíäèð" 1, 2 ñ. (12+). 19.40
Ò/ñ "Òåùà-êîìàíäèð" (12+).
21.40 Õ/ô "Äâà ìèò³ êîõàí-
íÿ". 23.35 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
2.10 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷è-
íó" (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. 9.15 Ì/ñ "Øàëåí³
êðîëèêè. Âòîðãíåííÿ" (16+).
10.40 Ì/ô "Âåäìåä³-ñóñ³äè:
Çèìîâ³ êàí³êóëè". 11.50 Õ/ô
"Ðàïóíöåëü". 13.00 Õ/ô "Çíî-
âó òè"  (16+).  14.45,  4.30
Â³òàëüêà. 15.50 Õ/ô "Êðàñè-
âå æèòòÿ". 17.50 Ì/ô "Øà-
ëåíèé Ìàäàãàñêàð". 18.10 Ì/
ô "Ì³ñòåð Ï³áîä³ òà Øåð-
ìàí". 19.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîë-
òàâîþ. 22.00, 2.50 Êðà¿íà Ó.
0.00 Ò/ñ "Îòæå" (18+). 0.35
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (16+). 1.35
Øï³ë³â³ë³. 2.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
5.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè êàï³òàíà
Âðóíãåëÿ"

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  -
Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íîâèíè
"×àñ". 10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðàìà "Ãðî-
ìàäñüêèé êîíòðîëü" (ïîâòîð).

êàï³òàíà Âðóíãåëÿ"

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 10.55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - ïðîãðàìà "Ê³íî-
ìàã³ÿ". 14:00 - Ìóëüòñåð³àë.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14:40 -  Òåëå-
ñåð³àë. 15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 15:40 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.. 17:05
- Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18:05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20.00 - ïðîãðàìà
"Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³-
àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
3.15, 2.30 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 3.20, 2.35 Çîíà íî÷³.
4.55, 18.00 Àáçàö. 5.50, 7.03
Kids Time. 5.52 Ì/ñ "Õàé æèâå
êîðîëü Äæóë³àí". 7.05 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+).  9.45 Êè¿â
âäåíü ³ âíî÷³. 12.00 Ñåðöÿ
òðüîõ. 14.45 Âàðüÿòè. 19.00
Ç³ðêè ï³ä ã³ïíîçîì. 22.40 Ò/ñ
"Ãðà Ïðåñòîë³â" (18+). 0.50 Õ/

ô "Âîíî" (18+)

Ï’ßÒÍÈÖß, 10 ËÞÒÎÃÎ
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25 Æèòòºëþá. 6.45, 7.45,
8.25 Ñìàêîòà. 7.20, 23.35 Íà
ñëóõó. 8.35 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó.
8.40 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ä/ô "Ëåãåí-
äè òîôó". 9.30 Ä/ñ "Ôðàíêë³í
Äåëàíî Ðóçâåëüò". 12.15 Ñóñ-
ï³ëüíèé óí³âåðñèòåò. 12.40,
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò.
13.15 "Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåä-
ëåöüêîþ. 14.00 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ. 15.20 Îáëè÷÷ÿ â³éíè.
15.40 Á³àòëîí. ×åìï³îíàò
ñâ³òó. Ñïðèíò 7, 5êì. (æ³íêè).
17.10 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 17.55 Ä/
ô "²âàí Òåðåùåíêî. Êîëåêö³î-
íåð ñïðàâ áëàãîä³éíèõ".
18.20, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
19.00, 1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.25 Â³éíà ³ ìèð. 20.20, 4.35
Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Êîíöåðò
ñîë³ñò³â Íàö³îíàëüíî¿ Îïåðè.
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.00 Çîëî-
òèé ãóñàê. 23.15 Ï³äñóìêè.
2.10 Ìóçè÷íå òóðíå. 3.10 Á³àò-
ëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. ² åòàï.
Ñïðèíò 7, 5êì. (æ³íêè).

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ. 6.45, 7.10,
8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -  2" .
10.50 "Ì³íÿþ æ³íêó - 3". 12.20
"Ì³íÿþ æ³íêó - 2". 12.50, 2.30
"Ë³ãà ñì³õó". 15.55 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³" .  20.20
"Âå÷³ðí³é êè¿â".  22.20
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 0.15 Êîìå-
ä³ÿ "×îãî õî÷óòü æ³íêè"

IÍÒÅÐ
6.00 "Ì/ô". 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 Ò/ñ "Ðàéñüê³ ÿáëó÷êà.

Æèòòÿ òðèâàº". 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
0.55 "Ïîäðîáèö³". 21.00
"×îðíå äçåðêàëî". 23.00 Õ/
ô "Âàøà çóïèíêà, ìàäàì".
1.50 Õ/ô "Âåñü ñâ³ò â î÷àõ
òâî¿õ". 2.55 Õ/ô "Çàïîðî-
æåöü çà Äóíàºì". 4.30 "Æäè
ìåíÿ"

ICTV
5.40 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³ .  8.45
Ôàêòè.  Ðàíîê.  9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 10.10 ²íñàéäåð.
11.05, 17.40 Ò/ñ "Æèò-
òÿ ³  ïðèãîäè Ìèøêà
ßïîí÷èêà" (16+).
12.00,  13.20 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.30 Õ/ô "Íà-
ïåðåê³ð ñìåðò³" (16+).
15.20, 16.20 Ò/ñ "Íà
òðüîõ" (16+).  18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷³ð.
20.20 Àíòèçîìá³.
21.25 Äèçåëü-øîó.
23.25 Õ/ô "Âäðóãå íå
ïîñàäÿòü" (16+). 1.25
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3"
(16+). 2.50 Ñòîï-10.
4.35 Ôàêòè. 4.55 Õ/ô
"Êîðàáåëü "Ì³ñÿ÷íèé
ãîíùèê"

ÑÒÁ
5.45 "Ìîÿ ïðàâäà". 7.40 Õ/ô
"Ï"ÿòü ðîê³â òà îäèí äåíü".
9.35 Õ/ô "Øâèäêà äîïîìîãà".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.30 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
20.00 Õ/ô "Ñåñòðîíüêà".
22.35 Õ/ô "Çíàê äîë³". 0.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
2.40 Ïîä³¿. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 9.15 Çîðÿíèé øëÿõ.-
Íîâèé ñåçîí. 11.30, 3.30 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 13.30 Ò/ñ "×åð-
ãîâèé ë³êàð 2" (12+). 15.30 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð". 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñêîåìåñòî" 25 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Êîëè ìèíóëå
ïîïåðåäó" 9, 10 ñ. (16+). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ "Êîëè ìè-
íóëå ïîïåðåäó" (16+). 0.10 Ò/ñ
"C. S. I.: Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
5.00 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.
10.05 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà
÷àð³âíèöü". 10.30 Õ/ô "ßê óò-
ðàòèòè äðóç³â ³ ïðèìóñèòè âñ³õ
òåáå íåíàâèä³òè" (16+). 12.25,
17.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.25,
14.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 13.55 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.30 Â³òàëüêà.
16.50 Êàçêè Ó Ê³íî. 20.00 Ì/ô
"Øàëåíèé Ìàäàãàñêàð". 20.20
Ì/ô "Ì³ñòåð Ï³áîä³ òà Øåð-
ìàí". 22.00 Õ/ô "Êðàñèâå æèò-
òÿ". 0.00 Ò/ñ "Îòæå" (18+). 0.35
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (16+). 1.35 Ò/
ñ "Ñïë³ò. Òàºìíèöÿ êðîâ³"
(16+). 2.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.50
Êðà¿íà Ó. 5.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè
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, 2.00 Çîíà íî÷³. 4.10, 18.00
Àáçàö. 5.03, 6.55 Kids Time.
5.05 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü Äæó-
ë³àí". 7.00 Ò/ñ "Êë³í³êà" (16+).
8.10 Êè¿â âäåíü ³ âíî÷³. 10.30
Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 19.00
Âàðüÿòè. 22.40 Ò/ñ "Ãðà Ïðå-
ñòîë³â" (18+)

ÑÓÁÎÒÀ, 11 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". 9.50 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.15 Õî÷ó áóòè. 10.50
Ò/ñ "Êðàñóí³ Åä³ò Óîðòîí".
15.10 Êíèãà.ua. 15.40 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ñâ³òó. Ñïðèíò 10êì.
(÷îëîâ³êè). 17.15 ×îëîâ³÷èé
êëóá. Ñïîðò. 18.20 ×îëîâ³÷èé
êëóá. 19.00 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.
22.00 Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð
ó÷àñíèêà â³ä Óêðà¿íè íà
Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé
êîíêóðñ "ªâðîáà÷åííÿ-2017" 2
òóð (ïðîäîâæåííÿ). 22.50
Ìåãàëîò. 23.00 Ñâ³ò on line.
23.25 Æèòòºëþá. 23.50
Çîëîòèé ãóñàê. 1.20 Ìóçè÷íå
òóðíå. 2.20 Á³àòëîí. ×åìï³îíàò
ñâ³òó. ² åòàï. Ñïðèíò 10êì.
(÷îëîâ³êè). 3.40 Ä/ñ "Ôðàíêë³í
Äåëàíî Ðóçâåëüò"

Êàíàë «1+1»
6.45 "Ãðîø³". 8.00 "Ñí³äàíîê.
Âèõ³äíèé". 10.00, 22.55
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 11.00 "Îä-
ðóæåííÿ íàîñë³ï 3". 12.50 "Ãî-
ëîñ êðà¿íè 7". 15.25, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 17.30 Êî-
ìåä³ÿ "Íåäîòóðêàí³". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà". 19.30 ÒÑÍ.
20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
23.55, 4.20 Ìåëîäðàìà "Çàê-
ëèíà÷ êîíåé"

IÍÒÅÐ
6.15 "Ì/ô". 7.05, 20.00, 0.55
"Ïîäðîáèö³". 8.00, 2.15 Õ/ô
"Ñòåæêè-äîð³æêè". 9.30 "Óêðà¿-
íà âðàæàº". 10.00, 3.20 Äîê.ï-
ðîåêò "²ðèíà Ìóðàâéîâà. Íå
â÷³òü ìåíå æèòè!". 11.00, 4.05
Õ/ô "Àðòèñòêà ç Ãðèáîâà".
13.50 Õ/ô "Íàé÷àð³âí³øà òà
íàéïðèâàáëèâ³øà".  15.20,
20.30 Ò/ñ "Îñîáèñò³ îáñòàâè-
íè". 23.00 Õ/ô "Ãåéìåð" (16+).
1.25 Äîê.ïðîåêò "Ìåðë³í Ìîí-
ðî. Íåïðèêàÿíà"

11.35 - ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 11:45 - ïðîãðàìà
"Ìóçè÷íèé ôàºòîí". 12:25 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 12:55 - Ãîðîñêîï. 13:00
- ïðîãðàìà "Ùîäåííèê çäîðî-
â'ÿ" (ïîâòîð). 13.45 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
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
ñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè
"×àñ". 19:35 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 19:45-  Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20:00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î" . 00.00 - íîâèíè
"×àñ". 00:30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1:55 - Í³÷ ç Ì-ñòó-
ä³î.

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.35 Çîíà íî÷³.
5.53, 7.50 Kids Time. 5.55
Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü
Äæóë³àí". 7.52 Ïîëîâèí-
êè. 9.45 Ðåâ³çîð. 12.50
Ñòðàñò³ çà ðåâ³çîðîì.
15.20 Ì/ô "Õðàíèòåë³
ñí³â". 17.00 Ì/ô "Çàïëó-

òàíà ³ñòîð³ÿ". 19.00 Õ/ô
"Á³ëîñí³æêà: Ïîìñòà ãíîì³â".
21.00 Õ/ô "Êðàñóíÿ ³ ÷óäî-
âèñüêî". 23.10 Õ/ô "Ïåðå-
âåðòí³" (18+). 1.00 Õ/ô "Âîíî"

(18+)

ÍÅÄ²Ëß, 12 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. 10.50 Ñïîãàäè.
11.25 Á³àòëîí.  ×åìï³îíàò
ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ
10êì. (æ³íêè). 12.20 Íàö³î-
íàëüíèé â³äá³ð ó÷àñíèêà â³ä
Óêðà¿íè íà Ì³æíàðîäíèé
ï³ñåííèé êîíêóðñ "ªâðîáà-
÷åííÿ-2017" 2 òóð (ïðîäîâ-
æåííÿ).  13.00 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè.  13.45 Ìèñòåöüê ³
³ñòîð³¿. 13.55 Ôîëüê-music.
15.15 Òâ³é ä³ì-2. 15.40 Á³àò-
ëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. Ãîíêà
ïåðåñë³äóâàííÿ 12,  5êì.
(÷îëîâ³êè). 16.35 Ä/ô "Áîðèñ
Ìîçîëåâñüêèé. Çíàê Ñê³ô³¿".
17.00 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò ³ " .
20.30 Ïåðøà øïàëüòà. 21.00,
5.35 Íîâèíè. 21.30 Ä/ñ "Ëå-
ãåíäè òîôó". 22.00 Óòåîäèí
ç Ìàéêëîì Ùóðîì. 22.35
Àðòêëóá 38. 23.00 Ñâ³ò on
line. 23.20 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó.
1.20 Ìóçè÷íå òóðíå. 2.20
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 3.15 Ä/ñ
"Ôðàíêë³í Äåëàíî Ðóç-
âåëüò".

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

8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà".
9.40 Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü".
10.05 ÒÑÍ. 11.00 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò - 3: òàíçàí³ÿ". 12.10
"Íà íîæàõ". 13.50 Êîìåä³ÿ
"Îñòàíí³é ìîñêàëü". 17.00
Êîìåä³ÿ "×îãî õî÷óòü æ³íêè".
19.30, 5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 7". 23.15
Êîìåä³ÿ "Êðàñèâå æèòòÿ".
1.20 "Àðãóìåíò êiíî". 1.55
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 2.45 "Åñ-
ê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðê-
òèö³"

IÍÒÅÐ
6.25 Ì/ô "Ì/ô". 6.50 "Ïîä-
ðîáèö³". 7.20 Õ/ô "Íàé÷àð³-
âí³øà òà íàéïðèâàáëèâ³øà".
9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00

"Îðåë ³ ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî".
11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã".
11.50 "Îðåë ³ Ðåøêà. Þâ³ëåé-
íèé". 12.45, 0.55 Õ/ô "Ãðà ó
ñõîâàíêè". 14.30 Õ/ô "Âàøà
çóïèíêà, ìàäàì". 16.20 Õ/ô
"Êîõàííÿ ç âèïðîáóâàëüíèì
òåðì³íîì". 20.00 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 21.30 Õ/ô "Òè áóäåø
ìîºþ". 23.25 Õ/ô "Âèïàäêî-
âèé çàïèñ" (16+)

 ICTV
6.35 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 10.05
Âäâ³÷³ äåøåâøå!. 11.00, 11.55
Ñòîï-5. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Õ/ô "Ìîÿ ìà÷óõà-³íøîï-
ëàíåòÿíêà". 15.00 Õ/ô "Ï³ñëÿ
çàõîäó ñîíöÿ" (16+). 16.50 Õ/ô
"Â³ä êîëèñêè äî ìîãèëè" (16+).
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí.
20.30 Õ/ô "ªâðîïà" (16+). 22.20
Õ/ô "Áåçìåæíèé îáð³é" (16+).
0.10 Õ/ô "Í³íäçÿ-óáèâöÿ" (16+).
1.50 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+).
3.15 Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà" (16+)

ÑÒÁ
6.00 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 7.05
"Âñå áóäå äîáðå!". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 9.55 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 10.50 Ò/ñ "Êîëè
ìè âäîìà". 12.40 "ªâðîáà÷åí-
íÿ 2017". 16.00, 23.20 "ß ñî-
ðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4". 18.00,
22.20, 0.35 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.05 "Îäèí çà
âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ïîä³¿. 7.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
9.20 Õ/ô "Äâà ìèò³ êîõàííÿ".
11.15 Ò/ñ "Êîëè ìèíóëå
ïîïåðåäó" (16+). 16.45 Ò/ñ
"Äàøà" 1, 2 ñ.. 19.00, 5.50 Ïîä³¿
òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ.
20.00 Ò/ñ "Äàøà". 21.20 Ò/ñ
"Òåùà-êîìàíäèð" (12+). 1.10 Ò/
ñ "Ðàéñêîåìåñòî" 21, 25 ñ.
(16+). 5.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

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.
9.30 Ì/ô "Âåäìåä³-ñóñ³äè: Çè-
ìîâ³ êàí³êóëè". 10.40 Õ/ô "Çíî-
âó òè" (16+). 12.25 Õ/ô "Áëà-
êèòíà ñâ³÷êà". 13.35 Õ/ô "Êðà-
ñóíÿ é ÷óäîâèñüêî". 15.25,
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 êî-
ì³êà. 0.00 Ò/ñ "Îòæå" (18+).
0.35 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (16+).
1.35 Øï³ë³â³ë³. 2.00 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 5.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè êàï³òà-
íà 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, 2.00 Çîíà íî÷³. 5.13, 6.35
Kids Time. 5.15 Ì/ñ "Õàé æèâå
êîðîëü Äæóë³àí". 6.40 Ò/ñ
"ßêîñü â êàçö³". 10.05 Õ/ô
"Äîìàøí³é àðåøò". 12.10 Ì/ô
"Çàïëóòàíà ³ñòîð³ÿ". 14.10 Õ/
ô "Á³ëîñí³æêà: Ïîìñòà
ãíîì³â". 16.10 Õ/ô "Êðàñóíÿ ³
÷óäîâèñüêî". 18.20 Õ/ô "Âå-
ëèêèé Ãåòñá³" (12+). 21.00 Õ/ô
"Òðè ìåòðè íàä ð³âíåì íåáà"
(16+). 23.20 Õ/ô "Òðè ìåòðè
íàä ð³âíåì íåáà 2: ß òåáå
õî÷ó" (16+).
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òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Постарайтеся скоро�
тити обсяг роботи.
Зайва активність заг�

рожує привести до конфлік�
тної ситуації на роботі. Коле�
ги вирішать, що ви прагнете
вислужитися перед началь�
ством. Бажано не показува�
ти близьким нетерпимість до
деяких проблем.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Варто заверши�
ти справи, які тяг�
нуться вже давно. Усі

зустрічі невипадкові. Багато
питань удасться вирішити за
допомогою вашої чарівності.
Перш, ніж рішуче діяти, все
добряче продумайте.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Можливо
різке підвищення по
службі, якого ви так
довго чекали. Або ж

ви дістанете додатковий
прибуток. Але не варто роз�
повідати про цей стороннім.
Постарайтеся не провокува�
ти плітки.

РАК (22.06�23.07).
Ви можете успішно
впоратися з найск�
ладнішими завдан�

нями, які раніше представля�
лися нерозв'язними. Бажано
знизити обсяг роботи, поста�
райтеся об'єктивно оцінюва�
ти свої можливості.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Запасіться терпін�
ням і витримкою: вас
можуть підстерігати

обман і промахи, не зваб�
люйтеся успіхом у фінансо�
вих справах і в бізнесі.

ДІВА (24.08�23.09).
На перший план вий�
дуть проблеми осо�
бистого характеру і
сімейні справи. Мо�

жуть виникнути деякі пере�
шкоди в здійсненні ваших
планів. Для вас може вияви�
тися непосильним завдан�
ням контролювати ситуацію.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Імовірна ціка�
ва ділова поїздка, яка
дозволить розшири�
ти коло спілкування і

надасть нові можливості в
майбутньому. Скористайте�
ся цією можливістю і вирі�
шаться проблеми, що нагро�
мадилися.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Сприятливий
час для позитивних
змін. Відкиньте геть

непевність та сумніви і почи�
найте відстоювати свої пра�
ва на всіх життєво важливих
напрямках. Вам зроблять
перспективну ділову пропо�
зицію. Ваші  ідеї будуть зат�
ребувані серед колег.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). У ваших силах
зробити максимум
можливого в різних
областях. Не бійтеся

брати на себе додаткові зо�
бов'язання, тоді у вас буде
більше вільних засобів і мож�
ливостей.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Ви будете го�
тові працювати без
вихідних. Однак вар�

то злегка остудити таку за�
попадливість і реально роз�
рахувати свої сили. Ви може�
те не сумніватися в надійності
та щирості ваших партнерів.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Період може
виявитися для вас
випробуванням на
міцність, але незаба�

ром напруга спаде. Вам про�
сто потрібно вірити у власні
сили та щирість близьких
людей. Можливі цікаві
зустрічі і вигідні пропозиції.

РИБИ (20.02�20.03).
Прийдеться розбира�
тися з невідкладними
проблемами, можли�
ва надмірна заванта�

женість на роботі. До всього
іншого вас можуть атакувати
проблеми з минулого.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 23
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 15
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

15 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 20 ïàðè.
ïîìåðëî – 27 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
6.02.2017 – 12.02.2017

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

ÛÛÛÛÛ
– Ìîíÿ, óãîñòè Öèëþ

êîíôåòêîé.
– Îíà òàêè íå õî÷åò.
– À òû ñïðàøèâàë?
– Òà øî, ÿ òàê íå âèæó?

Îäåññêèé òðàìâàé.
×àñ ïèê.

– Åñòü ëè â âàãîíå
âðà÷?! - èñòîøíî êðè÷èò
ñ ïåðåäíåé ïëîùàäêè
äàìà áàëüçàêîâñêîãî âîç-
ðàñòà.

– ß âðà÷! Øî ñëó÷è-
ëîñü?! – äîíîñèòñÿ ìóæ-
ñêîé ãîëîñ ñ çàäíåé ïëî-
ùàäêè.

– Íå æåëàåòå ëè ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ ìîåé äî÷å-
ðüþ?

– Ôèðà, çà÷åì òû íà-
äåëà êðàñèâîå êðóæåâíîå
áåëüå? Òû æå èäåøü ê
ñòîìàòîëîãó!

– Îé, à âäðóã îí íàõàë?!

Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ! Îã-
ðîìíîå ñïàñèáî çà ðå-
öåïò. Àâîêàäî ìû çàìå-
íèëè îòâàðíûì êàðòî-
ôåëåì, à êðåâåòêè – ïîä-
æàðåííûì ñàëîì, íî â
öåëîì âàø ðåöåïò ñàëà-
òà èç àâîêàäî ñ êðåâåò-
êàìè íàì î÷åíü ïîíðà-
âèëñÿ.

Ôèðà êîêåòëèâî:
– Õàèì, òû âåðèøü â

ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿ-
äà, èëè ìíå åùå ðàç ïðîé-
òèñü ïåðåä òîáîé?!

–  À ó ìåíÿ òîæå äå-
ñÿòêè óñïåøíûõ ïðûæ-
êîâ!

– Ïàðàøþòèñò?
– Íå! Îïûòíûé ëþáîâ-

íèê!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїде вiдомий лiкар, який вже багать�

ом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ, 12 ЛЮТОГО, о 13�й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля Цен�
тральної аптеки); (тел. 096�435�37�33; 067�422�54�
74) того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель “Хуст”)
(тел. 4�31�53, 096�435�37�33; 067�422�54�74)
лiкар�психотерапевт з бiльш  як двад�цятирiчним ста�
жем, провідний спеціаліст Кримської асоціації лікарів�
психотерапевтів

Валерiй Михайлович СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáàâèòü
Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñòåé òà
çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð ïðîâîäèòü ïñè-
õîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.

Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!

З 1 лютого 2017 року, відповідно до
Положення про щорічну міську літера�
турну премію імені Юрія Мейгеша, зат�
вердженого рішенням 13�ої сесії Му�
качівської міської ради 6�го скликання
від 31 серпня 2011 року № 270 «Про
заснування щорічної міської літератур�
ної премії імені Юрія Мейгеша – украї�
нського письменника, почесного гро�
мадянина м. Мукачева», оголошується
конкурс на здобуття щорічної міської
літературної премії імені Юрія Мейге�
ша. Премія є творчою відзнакою, якою
нагороджуються літератори та літера�
турознавці міста Мукачева за високо�
художні твори у жанрах поезії, прози,
драматургії, літературознавства, пе�
рекладу, літератури для дітей, літера�

РОЗПОЧАТО ЗБІР ЗАЯВОК
на здобуття міської літературної премії ім. Ю. Мейгеша

турної критики, які відображають за�
гальнолюдські духовні цінності, бага�
тогранність буття українського наро�
ду, процесу формування і розбудови
держави, своєрідність етнокультур�
них, соціальних та політичних про�
цесів в місті, літературно�критичні
праці, науково�проблемні видання з
літературознавства, ґрунтовні видан�
ня про творчість окремих письмен�
ників, поетів та літературознавців
міста.

На конкурс подаються матеріали з
відображенням основних досягнень
претендентів. Конкурсні роботи у за�
вершеному вигляді (надрукованому, в
аудіо чи відео�записі або в інший
спосіб, відповідно до п.4 Положення),

подаються у відділ культури виконав�
чого комітету Мукачівської міської ради
до 01 березня 2017 року за адресою:
м. Мукачево, пл. Духновича, 2, каб. №
54; телефон: 2�31�78.

До 15 березня 2017 року через
місцеві засоби масової інформації ко�
місія по присудженню премії проінфор�
мує громадськість про кандидатури
претендентів на здобуття премії та
термін обговорення.

З Положенням про щорічну міську
літературну премію імені Юрія Мейге�
ша можна ознайомитись на сайті
https://mukachevo�rada.gov.ua
(розділ «Культура»).

ОРГКОМІТЕТ

2017 год, 180 лет со дня гибели на дуэли славяно�русского православного великого поэта… Создав энциклопедию –
справочник о жизни, творчестве Ивана Петровича Котляревского, я открыл для себя (а теперь для Вас, уважаемый
читатель), что в основе его поэмы «Полтава», кроме исторических материалов, лежат находки почерпнутые из творче�
ства великого Малороссийского (ныне Украинского)  поэта Ивана Петровича Котляревского и, прежде всего его «Вер�
гилиева Энеида на Малороссийское наречие переложенная И.П.Котляревским» (нынешнее название «Энеида»)…

… Дочь князя Кочубея передала 1 экземпляр шедевра мировой поэзии. Александру Сергеевичу, за это он в знак
признательности посвятил свое творение «Полтава» ей…

До 250 летия со дня рождения Ивана Петровича Котляревского (09.09.2019 года) осталось не так уж много времени…
Поэтому нам надо помнить завет великого Тараса Шевченка: «… Читайте, думайте…»

С.АФОНІН, Мукачево

Пушкин и Котляревский – литературные паралели.
«Пушкин! Всегда великое открытие и, всегда великая тайна!»

С. Гейченко, заведующий музеем А. Пушкина в Болдино

Äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ìóêà÷³âñüê³ ñïîðòñìåíè
âäàëî âèñòóïàþòü

íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè
ç ïàóåðë³ôòèíãó

В Коломиї триває чемп�
іонаті України з пауерліф�
тингу серед юніорів та
юніорок, юнаків та дівчат.

За підсумками двох днів
змагань мукачівські
спортсмени здобули на�
ступні нагороди: Василь
Діус – чемпіон України се�
ред юніорів у ваговій ка�
тегорії понад 120кг.; Ботош
Мілан – бронзовий призер
серед юніорів у ваговій
категорії до 66кг.; Бряник
Мілан – бронзовий призер
серед юнаків у ваговій ка�
тегорії до 55кг.; Когут Ми�
хало – бронзовий призер
серд юнаків у ваговій ка�
тегорії до 66кг. Вітаємо
спортсменів та їх тренерів!

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺


