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9 ËÞÒÎÃÎ 2017 ðîêó

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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

СУД заборонив  26
річному  британцю Адаму
Еліоту  водити  автомобіль через його високий
зріст, який  на трасі  мимоволі  відвертав увагу
інших водіїв.

ЯПОНСЬКА  компанія,  яка займається вироб

ництвом традиційних  ляльок, випустила у світ
іграшку, дуже схожу на нового американського
президента Дональда Трампа.

ДОНЬКА  Майкла Джексона  Періс розповіла

журналістам, що у підлітковому віці її згвалтував
значно старший за неї чоловік і  шок від цього  вже
не раз доводив її до самогубствав.

РОСІЯ відмовилася видати  Україні 14 колишніх
беркутівців, яких звинувачують у розстрілі учас

ників Майдану  в 2014 році.

 У СІЧНІ обсяг продажу легковиків  в Україні зріс
на 50 відсотків – до 4822.  Найчастіше купляли
япорнську "Тойоту" – 500 штук.

У ШТАТІ Каліфорнія  почали збір підписів  за
вихід  із  складу США.

НАЙПОПУЛЯРНІШИМИ іменами  в  Україні ми

нулого року  стали Настя і Артем.

 ТРАМП вирішив  спорудити  стіну вздовж кор

дону з Мексикою.

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

Шановні наші читачі, ми  раді завжди бути з вами,
сподіваємося  і на  подальшу  взаємність, а також  на
вашу дійову підтримку і допомогу. Вона полягає пере

дусім – у ПЕРЕДПЛАТІ. Ваша передплата – це реальна
допомога  редакції, запорука стабільного випуску нашої
газети. Оформити передплату "Мукачева" можна з
будь
якого наступного місяця у будь
якому поштовому
відділенні, або безпосередньо у редакції .

 Ì³ñÿ÷íà âàðò³ñòü
ïåðåäïëàòè  – 12 ãðí.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ  ²ÍÄÅÊÑ  61826
З глибокою повагою  редактор газети

В.ДВОРНИЧЕНКО

ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!
Ãàðíó, íàïðî÷óä ðîçóìíó, ìèëó, äáàé-

ëèâó ç ÷àð³âíîþ çàâîðîæóþ÷îþ ïî-
ñì³øêîþ, ùèðîþ äóøåþ, ÿêà óì³º
ï³äòðèìàòè ëþäèíó, äîïîìîãòè ¿é, ãî-
ëîâó ì³ñüêîìó ïðîôñï³ëêè ïðàö³â-
íèê³â êóëüòóðè

Îëüãó Àíäð³¿âíó
ÑÒÀÄÍÈÊ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç äíåì íàðîäæåí-
íÿ! Íåõàé, øàíîâíà ³ìåíèííèöå, Âàøà
íåçãàñíà àóðà ëþáèòè, øàíóâàâ, äîïîìàãàòè ëþäÿì í³êîëè
íå çãàñíå.Íåõàé Ãîñïîäü äîïîìàãàº Âàì ó âñ³õ äîáðèõ
ä³ëàõ. Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ'ÿ, ùàñëèâî¿ äîë³, ðàäîñò³ â³ä
äîáðèõ ñïðàâ, øàíè â³ä óñ³õ ëþäåé, ÿêèì Âè çðîáèëè äîá-
ðî. Ìíîãàÿ ³ áëàãàþ Âàì ë³ò!

Âàø³ äðóç³, òîâàðèø³, øàíóâàëüíèêè
Âàøîãî íåçãàñíîãî òàëàíòó.

Âñ³ íîâîíàðîäæåí³ Ìóêà÷åâà
îòðèìóâàòèìóòü ïîäàðóíêè

Â³äïîâ³äíó  ì³ñüêó Ïðîãðàìó  «Ïîäàðóíêè äëÿ íîâîíàðîäæå-
íèõ íà 2017-2019 ðîêè» áóäå ðîçãëÿíóòî íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè.
Ùîðîêó íà ¿¿ ðåàë³çàö³þ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèä³ëÿòèìóòü ïî
ì³ëüéîíó ãðèâåíü. Êîøòîì ïðîãðàìè âñ³õ íîâîíàðîäæåíèõ ìåø-
êàíö³â ì³ñòà Ìóêà÷åâî áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè ïîäàðóíêîâèìè
íàáîðàìè, – ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ðî-
ñòèñëàâ Ôåä³â.  Çàãàëüíà âàðò³ñòü íàáîðó ñòàíîâèòèìå òðîõè
á³ëüøå òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ïîðîä³ëë³ îòðèìàþòü íàáîðè ç ï³äãóç-
êàìè, ñåðâåòêàìè, ïåëþøêè, ïðèñèïêà, êðåì, ìàñëî, ïëÿøå÷êè
òà ³íø³ íåîáõ³äí³ ðå÷³.

покоївка9адміністратор у міні9готель
Ми шукаємо позитивну, відповідальну, охайну, енергійну людину, яка

легко знаходить спільну мову і любить спілкуватись з різними людьми.
Досвід роботи: бажано.
Вимоги: акуратність, охайність, чесність, відповідальність, комуніка


бельність, вміння швидко вчитись, уміння швидко злагоджено реагувати на
будь
якого роду ситуації, 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

РОЗЦІНКИ
НА ОГОЛОШЕННЯ

ТА РЕКЛАМУ:
Ціни за одноразову публікацію:
1. Приватне оголошення в

сторінці оголошень – 5 грн. (ого

лошення виділене рамкою) –10 грн.

2. Комерційне оголошення – 20
грн.

3. Кадрове оголошення – 20 грн.
4. Оголошення про втрату доку


ментів – 30 грн.
5. Привітання – 60 грн. (без

фото); 70 грн. – з фото
6. Співчуття – 40 грн.

Блочна реклама вираховується
від площі, зайнятої на сторінці з
розрахунку 1,5 грн./ кв.см на «се

редніх» чорнобілих сторінках. На 1

й сторінці (колір) – 5 грн./кв.см; на
останній, – 12
й стор. (кольрова) –
3 грн./кв.см. В телепрограмі (ч/б)
– 2 грн./ кв.см.

Від 4
х подач і більше – знижка
від 20%.

Замітки та статті комерційного
рекламного характеру оцінюються
відповідно до зайнятої на газетній
полосі площі з розрахунку 1 грн./
кв.см.

Âàæêîõâîð³ ìóêà÷³âö³
îòðèìàëè 834 òèñ.

íà ë³êóâàííÿ
Âîñüìåðî âàæêîõâîðèõ ìóêà÷³âö³â

îòðèìàëè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó 834
òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ë³êóâàííÿ. Ãðîø³
âîíè îòðèìàþòü êîøòîì ïðîãðàìè
«Äîäàòêîâî ñîö³àëüíî-ìåäè÷íîãî
çàõèñòó ìóêà÷³âö³â» ïðèéíÿòòÿ ÿêî¿
³í³ö³þâàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é
Áàëîãà. Ç íèõ äâîº ä³òîê òà øåñòå-
ðî äîðîñëèõ ìóêà÷³âö³â. Öå  îñîáè,
â ÿêèõ º êàðä³îëîã³÷í³ íåäóãè òà îí-
êîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ.



Ãîäû áåðóò ñâîå, à ëþäè – ñâîå. (Ã. Ìàëêèí)Ãîäû áåðóò ñâîå, à ëþäè – ñâîå. (Ã. Ìàëêèí)Ãîäû áåðóò ñâîå, à ëþäè – ñâîå. (Ã. Ìàëêèí)Ãîäû áåðóò ñâîå, à ëþäè – ñâîå. (Ã. Ìàëêèí)Ãîäû áåðóò ñâîå, à ëþäè – ñâîå. (Ã. Ìàëêèí) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 9 ëþòîãî  2017ð.
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßÞ!
Öèìè äíÿìè ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ ñâÿòêóþòü
Êð³ñò³íà Éîñèï³âíà ÑÎËÎ×ÈÍÑÜÊÀ,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó âåäåííÿ Äåðæàâíîãî

ðåºñòðó âèáîðö³â àïàðàòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿,

²âàí ²âàíîâè÷ ÒÓÐßÍÈÖß,
ãîëîâà Ãîðîíä³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè,
Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà ÏÎÏ,

ñåêðåòàð Ñòàí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè òà
Íàä³ÿ Âîëîäèìèð³âíà ÇÀÐÅÂÀ,

ñåêðåòàð Îáàâñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.
Øàíîâí³  ³ìåíèííèêè!
Ïðèéì³òü ìî¿ ùèð³ â³òàííÿ ç Äíåì íàðîäæåííÿ.

Áàæàþ Âàì çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, óñï³õó òà
íàòõíåííÿ ó ñïðàâàõ. Íåõàé ð³äí³ çàâæ-
äè îòî÷óþòü âàñ ëþáîâ'þ òà ðîçóì³í-
íÿì, à êîëåãè – ïîâàãîþ. Ìèðó òà çëà-
ãîäè Âàì ³ Âàøèì ðîäèíàì, íàñíàãè òà
íàòõíåííÿ, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ ó ì³öíî-
ìó ðîäèííîìó êîë³ òà ñåðåä â³ðíèõ
äðóç³â.

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

Íåáåçïåêà ï³äòîïëåíü ìè-
íóëà, à ïðîòèïàâîäêîâà ñè-
òóàö³ÿ íà Ìóêà÷³âùèí³ – êîí-
òðîëüîâàíà, – çàçíà÷èâ î÷-
³ëüíèê ðàéîíó Ñåðã³é Ãàé-
äàé, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàïè-
òàííÿ æóðíàë³ñò³â ì³ñöåâî¿
òåëåêîìïàí³¿.

Ðàçîì ç òèì, êåð³âíèê ðàé-
îíó â³äçíà÷èâ äåê³ëüêà íà-
ïðÿìê³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñïî-
ñòåðåæåííÿ, çîêðåìà: ñ. Â.
Ëó÷êè, ï³äòîïëåííþ äâîðî-
ãîñïîäàðñòâ ÿêîãî çàãðîæóº
ð³÷êà Ëàòîðèöÿ òà Ðàêîøè-
íî, äå ï³äíÿâñÿ ð³âåíü âîäè
ó ì³ñöåâ³é ð³÷ö³ ßðóãà.

Ðóéí³âíèé ëüîäîõ³ä ìåæ³
ðàéîíó âæå ïîêèíóâ, êðè-
òè÷íèì ñòàâ íàïðÿìîê
Êîëü÷èíî-Êëåíîâåöü, äå
çàòîðè âèâåëè ð³÷êè Âèçíè-

Ñåðã³é Ãàéäàé: – Ïðîòèïàâîäêîâà ñèòóàö³ÿ íà Ìóêà÷³âùèí³ – êîíòðîëüîâàíà
öÿ òà Ëàòîðèöÿ ç³ çâè÷íîãî
ðóñëà, íàïðàâëÿþ÷è êðèæà-
íó ð³êó íà äîðîãó.

«Ó ãîäèíè íåáåçïåêè âñ³
ñëóæáè ñïðàöþâàëè çëà-
ãîäæåíî, – çàçíà÷àº êåð³â-
íèê ðàéîíó Ñåðã³é Ãàéäàé,
– ïðîòå îñíîâîþ ó ë³êâ³äàö³¿
çàòîðó áóëà äîïîìîãà
â³éñüêîâèõ 128-¿ áðèãàäè òà
ï³ðîòåõí³÷íî¿ áðèãàäè
ÄÑÍÑ».

Òàê, íà íàéñêëàäí³ø³é
ä³ëÿíö³ ëüîäîâî¿ «äàìáè» ó
ñìò. Êîëü÷èí³ äî 2 ãîäèíè
íî÷³ ç ï’ÿòíèö³ íà ñóáîòó (ç
3 íà 4 ëþòîãî) ïðàöþâàëè
ï³ðîòåõí³êè 128-¿ Çàêàð-
ïàòñüêî¿ ÎÃÏÁÐ.

Ç ë³êâ³äàö³ºþ çàòîðó íà
ð³÷ö³ Ëàòîðèöÿ ó ñåë³ Í. Äà-
âèäêîâî äîïîìîãëè ï³ðî-

òåõí³êè ÄÑÍÑ, ÿê³ ó äåê-
³ëüêîõ ì³ñöÿõ ï³ä³ðâàëè
ëüîäîâå ïîëîòíî, äîâæè-
íîþ ìàéæå â 2 ê³ëîìåòðè,
ï³ñëÿ ÷îãî êðèãà çðóøèëà
òà çâ³ëüíèëà ðóñëî ð³÷êè,
ïîïåðåäèâøè ï³äòîïëåí-
íÿ.

Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷
â³äçíà÷èâ ðîáîòó Ìóêà÷³-
âñüêîãî ðàéîííîãî
â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ (íà÷àëü-
íèê Þð³é Îãíÿíèê). Ïîë-
³öåéñüê³ ñóïðîâîäæóâàëè
ï³äðèâí³ ðîáîòè, ïåðåêðè-
âàþ÷è ðóõ àâòîìîá³ë³â ïî
íåáåçïå÷íîìó ïåðèìåòðó.
Òàêîæ ïîë³öåéñüê³ ïîïå-
ðåäæóâàëè âîä³¿â ùîäî óñê-
ëàäíåíîãî ïðî¿çäó ï³ä ÷àñ
êðèòè÷íèõ ãîäèí ïàâîäêó â
Êîëü÷èí³.

Äî áîðîòüáè ç³ ñòèõ³ºþ çà-
ëó÷àëèñÿ é ³íø³ ñëóæáè, çîê-
ðåìà: Ìóêà÷³âñüêå ÌÓÂÃ
(âîäíå ãîñïîäàðñòâî), ô³ë³ÿ
ÄÏ Ìóêà÷³âñüêèé ðàéàâòî-
äîð, òåõí³êîþ ÿêîãî ðîç÷è-
ùåíî äîðîãó Êîëü÷èíî-
Êëåíîâåöü â³ä ëüîäîâèõ
áðèë, ÿê³ ïðèíåñëî âîäîþ.
Äîïîìàãàëà íàâ³òü òåõí³êà
ÏÌÊ-77, äëÿ ïðî÷èñòêè
ðóñëà ð³÷îê âèêîðèñòîâóâà-
ëè åêñêàâàòîð ç âåëèêèì
âèíîñîì êîâøà.

«Àëå ÿêùî ó Êîëü÷èí³ ïðè-
÷èíîþ ïàâîäêó ñòàëà ïðè-
ðîäíÿ ñòèõ³ÿ – ëüîäîâ³ çàòî-
ðè, òî ó Â. Ëó÷êàõ ïðè÷èíîþ
ðîçëèâó ð³÷êè ìîæå ñòàòè
áàíàëüíå ñì³òòÿ, – àêöåíòóº
Ñåðã³é Ãàéäàé, – ïîáóòîâ³
â³äõîäè ó ðóñë³ ð³êè – öå âèç-

Óñòàíîâ÷³ çáîðè ç ôîðìóâàííÿ íîâîãî ñêëàäó Ãðî-
ìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Ìóêà÷³âñüê³é ðàéîíí³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóäóòüñÿ 21 áåðåçíÿ 2017 ðîêó
â ïðèì³ùåíí³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Ïî÷àòîê çáîð³â î 14.00 ãîä.

Ñêëàä ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ç ï³äãîòîâêè óñòàíîâ-
÷èõ çáîð³â ïî ôîðìóâàííþ íîâîãî ñêëàäó ãðîìàäñü-
êî¿ ðàäè ïðè ðàéîíí³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàò-
âåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.01.2017 ð.
¹ 35 „Ïðî ³í³ö³àòèâíó ãðóïó ç ï³äãîòîâêè òà ïðî-
âåäåííÿ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ³ç óòâîðåííÿ Ãðîìàäñü-
êî¿ ðàäè ïðè Ìóêà÷³âñüê³é ðàéîíí³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿”.

Ãðîìàäñüêà ðàäà ïðè ðàéîíí³é äåðæàâí³é àäì³í-
³ñòðàö³¿ ÿê ïîñò³éíî ä³þ÷èé êîëåã³àëüíèé âèáîðíèé
êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èé îðãàí óòâîðþºòüñÿ íà
ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
03 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó ¹ 996, ç ìåòîþ çàáåçïå-
÷åííÿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí â óïðàâë³íí³ äåðæàâíèìè
ñïðàâàìè, íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíî¿ âçàºìîä³¿
îðãàí³â âëàäè ç ãðîìàäñüê³ñòþ, âðàõóâàííÿ ãðî-
ìàäñüêî¿ äóìêè ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè.

Ñêëàä Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè áóäå ñôîðìîâàíî íà óñ-
òàíîâ÷èõ çáîðàõ øëÿõîì ðåéòèíãîâîãî ãîëîñóâàí-
íÿ çà êàíäèäàòóðè, ÿê³ äîáðîâ³ëüíî çàÿâèëè ïðî
áàæàííÿ áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè
òà áóëè äåëåãîâàí³ ³íñòèòóòàìè ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà. Ê³ëüê³ñíèé ñêëàä ãðîìàäñüêî¿ ðàäè
áóäå âèçíà÷åíî óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè íà ñòðîê ó
äâà ðîêè.

Äî ñêëàäó Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ìîæóòü áóòè îá-
ðàí³ ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ, ðåë³ã³éíèõ, áëàãî-
ä³éíèõ îðãàí³çàö³é, ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê òà ¿õ îá-
’ºäíàíü, òâîð÷èõ ñï³ëîê, àñîö³àö³é, îðãàí³çàö³é ðî-
áîòîäàâö³â, íåäåðæàâíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового

складу Громадської ради при Мукачівській районній державній адміністрації

ìàö³¿ òà ³íøèõ íåï³äïðèºìíèöüêèõ òîâàðèñòâ ³ óñ-
òàíîâ, ëåãàë³çîâàíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè (äàë³ – ³íñòèòóòè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà).

Äî ñêëàäó ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ìîæå áóòè îáðàíî
íå á³ëüøå í³æ ïî îäíîìó ïðåäñòàâíèêó â³ä êîæíîãî
³íñòèòóòó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

×ëåíñòâî â ãðîìàäñüê³é ðàä³ º ³íäèâ³äóàëüíèì.
Äëÿ ó÷àñò³ â óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ íåîáõ³äíî ïîäà-

òè çàÿâó, ï³äïèñàíó óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ êåð³â-
íîãî îðãàíó ³íñòèòóòó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

Äî çàÿâè äîäàþòüñÿ:
- âèïèñêà ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ ïðàâë³ííÿ (ðàäè,

çáîð³â òîùî) ²ÃÑ ïðî äåëåãóâàííÿ ïðåäñòàâíèêà
îðãàí³çàö³¿ äëÿ ó÷àñò³ â óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ, ïîñâ³ä÷å-
íà ïå÷àòêîþ (ó ðàç³ íàÿâíîñò³) àáî â³äïîâ³äíå ð³øåí-
íÿ êåð³âíèêà ²ÃÑ, çàâ³ðåíå ïå÷àòêîþ;

- á³îãðàô³÷íà äîâ³äêà äåëåãîâàíîãî ïðåäñòàâíè-
êà ³íñòèòóòó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà;

- êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ëåãàë³çà-
ö³þ ³íñòèòóòó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà;

- ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ³íñòèòóòó
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
äâîõ ðîê³â;

- çãîäó íà âèêîðèñòàííÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;
- åëåêòðîííó âåðñ³þ äîêóìåíò³â.
Çðàçêè äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â óñòàíîâ÷èõ çáî-

ðàõ ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â ðóáðèö³ „Ãðî-
ìàäñüêå ñóñï³ëüñòâî ³ âëàäà”, ï³äðóáðèö³ „Ôîðìà
çàÿâîê”. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ³í³ö³àòèâíîþ ãðó-
ïîþ äî 10 áåðåçíÿ 2017 ðîêó âêëþ÷íî (êð³ì âèõ³ä-
íèõ òà ñâÿòêîâèõ äí³â) ç 9 äî 17 ãîä. çà àäðåñîþ:
ì.Ìóêà÷åâî, âóë.Øòåôàíà Àâãóñòèíà, 21 (Ìóêà÷³-
âñüêà ÐÄÀ), êàá. 302, â³ää³ë îðãàí³çàö³éíî¿ òà ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ðîáîòè àïàðàòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 2-24-00.

Äî Àâä³¿âêè â³äïðàâëåíî ÷åðãîâèé
ãóìàí³òàðíèé âàíòàæ

На Мукачівщині набирає обертів гуманітарна кампанія
«Мукачівщина�Авдіївці», днями започаткована головою ад�
міністрації Сергієм Гайдаєм. Нагадаємо, після того, як кер�
івник району надіслав перший вантаж до Авдіївки, меш�
канці району також виявили бажання долучитися до спільної
справи допомоги співвітчизникам, які внаслідок обстрілів,
опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

За лічені дні до пункту прийому, який на минулому тижні
запрацював при Мукачівській РДА, небайдужі громадяни
привезли до 200 кілограм гуманітарної допомоги. 6 лютого
вантаж відправився до місця призначення – одного з коор�
динаційних центрів допомоги поблизу Авдіївки.

«Головний акцент – це мирні мешканці Авдіївки,які потре�
бують допомоги – зазначає Сергій Гайдай, – відправляємо
найнеобхідніше – теплі речі, взуття, предмети першої необ�
хідності. Військові теж не залишаються без уваги – нещо�
давно передали для них бінокль від одного з народних об�
ранців, який не захотів називати своє прізвище. Вислов�
люю вдячність всім небайдужим громадянам, які долучи�
лися до благодійної місії».

íà÷íèé ïîêàçíèê â³äíîøåí-
íÿ ëþäåé äî ñâîãî êðàþ,
ïðèðîäè, åêîëîã³¿. Âñå öå
ïðèíîñèòü íåãàòèâí³ íà-
ñë³äêè».

Íà çàïèòàííÿ, ÿê áóòè òèì
ìåøêàíöÿì, ÷è¿ áóäèíêè
ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ïà-
âîäêó, Ñåðã³é Âîëîäèìèðî-
âè÷ çàçíà÷èâ, ùî ó âèïàäêó
íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ
â³äíîâëåííÿ àáî êàï³òàëü-
íîãî ðåìîíòó áóäèíêó ìåø-
êàíöÿì Êîëü÷èíà äîïîìî-
æóòü çà ðàõóíîê êîøò³â îá-
ëàñíîãî òà ì³ñöåâèõ áþä-
æåò³â.

Íàðàç³ ïðîâîäèòüñÿ ðîáî-
òà ùîäî îôîðìëåííÿ â³äïî-
â³äíèõ àêò³â ïîøêîäæåíü ïî
âñ³õ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, ÿê³
ïîòåðï³ëè â³ä ïàâîäêó.



Äà, âñÿêîå áûâàò, íî ííå ñ êàæäûì. (Ã .Ìàëêèí).Äà, âñÿêîå áûâàò, íî ííå ñ êàæäûì. (Ã .Ìàëêèí).Äà, âñÿêîå áûâàò, íî ííå ñ êàæäûì. (Ã .Ìàëêèí).Äà, âñÿêîå áûâàò, íî ííå ñ êàæäûì. (Ã .Ìàëêèí).Äà, âñÿêîå áûâàò, íî ííå ñ êàæäûì. (Ã .Ìàëêèí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333339  ëþòîãî 2017 ð.

5 (1156)5 (1156)5 (1156)5 (1156)5 (1156)

ñò.

Більше тридцяти меш�
канців міста прийшло сьо�
годні на прийом, який про�
водив міський голова
Андрій Балога та його зас�
тупники, керівники струк�
турних підрозділів міськви�
конкому. Найбільше пи�
тань стосувалося житло�
во�комунальної галузі.
Так, мешканці багатопо�
верхівок з вулиць Окруж�
ної, Королеви Єлизавети
скаржилися на те, що дах
на їх будинках протікає.
Минулоріч коштом міського бюджету
вдалося відремонтувати дахи на 38 ба�
гатоповеріхвках. Цьогоріч буде зробле�
но більше. 25 млн. 699 тис. гривень з
міського бюджету заплановано виділи�
ти на капітальний ремонт покрівель
житлових будинків в Мукачеві. Таку суму
передбачено в бюджеті міста на 2017
рік у новій редакції. Загалом, будуть
ремонтувати дахи на 43 багатоповерхі�
вках.

Стосувалися звернення й оновлення

КЕРІВНИЦТВО МУКАЧЕВА
ПРОВЕЛО ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

багатоповерхівок. Міський голова реко�
мендував містянам створювати ОСББ.
Місто в свою чергу готове надавати цим
об’єднанням пільгові кредити – компен�
сувати 55% цих кредитів на заходи з
енергозбереження. Ще до 40% компен�
сації можна отримати за рахунок дер�
жавної програми.

Питання озвучувалися й  щодо виді�
лення земельних ділянок, проведення в
місті кубку з авіомоделювання та ряд
інших.

ПРАЦІВНИКИ МЕРІЇ, ДЕПУТАТИ ТА БЮДЖЕТНИКИ
КОРИСТУЮТЬСЯ ЦИФРОВИМИ ПІДПИСАМИ

В Мукачеві посадовці та працівники бюджетної сфери з минулого року активно корис�
туються новим сервісом – електронними цифровими підписами. Це робиться для  для
прискорення документообігу. Згідно законодавства всі документи створені в електронній
форм з цифровими підписами мають таку саму  юридичної сили, що і документи на
папері.

Наразі електронні цифрові підписи отримали та користуються 176 посадових осіб місце�
вого самоврядування Мукачівського міськвиконкому,  30 депутатів міської ради, � повідом�
ляє перший заступник Мукачівського міського голови Ростислав Федів. 35 підписів офор�
млено для директорів та бухгалтерів комунальних підприємств, 2 – у центральній рай�
онній лікарні, заклади культури міста мають в наявності — 13 цифрових підписів, заклади
освіти міста — 39 цифрових підписів.

СТВОРЕНО ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ
У зв’язку з відлигою та значними опадами, на річці Латориця  піднімається рівень води.

Наразі він становить в межах міста Мукачева 386 сантиметрів. Для попередження надзви�
чайної ситуації та  оперативного реагування міський голова Андрій Балога провів засідан�
ня комісії з питань техногенно�екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На комісії
були присутні всі керівники об’єктів життєзабезпечення міста та керівники, відповідальні
за ліквідацію надзвичайних ситуацій.

Утворено оперативний штаб з координації дій та моніторингу ситуації.  Штаб очолив
начальник управління міського господарства Олег Ціник. До штабу увійшли також праців�
ники водного господарства, водоканалу, МНС, МКП «РБУ», МРЕМ, філії «Закарпатгазу»,
патрульна служба.

Керівникам дано доручення щодо підвищеної готовності особового складу аварійних
бригад, техніки. При необхідності буде організовуватися відкачка води, організують мішки
з піском.

Берегівська�об’їздна 1Б,
 Береста, 32
 Стуса, 7
 Верді 3а,
 Штефана, 22
Д. Апостола, 5а, 7, 7а,41
 Зріні, 176, 174, 113,
Лисенко, 8, 10
Франка, 144, 152
Кооператвна, 36, 71
Космонавтів, 33
Латорична, 3
Локоти, 12

ЦЬОГОРІЧ  У МІСТІ ВІДРЕМОНТУЮТЬ ДАХИ
НА 43 БАГАТОПОВЕРХІВКАХ

25 млн. 699 тис. гривень цього року з міського бюджету заплановано виділити на капі�
тальний ремонт покрівель житлових будинків в Мукачеві. Таку суму передбачено в бюд�
жеті міста на 2017 рік у новій редакції. Загалом, будуть ремонтувати дахи на 43 багатопо�
верхівках.

Зокрема, дахи ремонтуватимуть на будинках за адресами:

Митрополита Володимира, 40
Недецеї, 9
Нова, 8
Окружна, 22, 24, 28, 32,
Партизанська , 8
П. Набережна, 11, 13,
Підгорянська, 4, 4а, 7
Росвигівська, 2, 17, 19, 26
Свято�Михайлівська, 35
Сороча, 108
 Франка�бічна 1б, 1а,
 Гойди, 5

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌ²ÙÅÍÍß ÂÀÊÀÍÒÍÎ¯ ÏÎÑÀÄÈ
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради

оголошує  конкурс  на  заміщення  вакантної  посади:
A заступника начальника фінансового управління, начальника бюджетного відділу

фінансового управління.
Вимоги до посад: громадянство України, вільне володіння українською мовою,

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо�кваліфікац�
ійним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом в органах місцевого
самоврядування або державній службі не менше 3�х років, або стаж роботи за фа�
хом в інших сферах не менше 5�ти років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
� заяву про участь у конкурсі ;
� особову картку форми П�2 ДС, автобіографію;
� копії документів: про освіту з додатками, підвищення кваліфікації, присвоєння

вченого звання, присудження наукового ступеня;
� копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
A копію військового квитка (для військовослужбовців або військвозобов’яA

заних)
� електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування, за минулий рік (згідно Закону України “Про запобігання
корупції”), за встановленою формою, що визначається Національним агентством з
питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб�
сайті НАЗК за адресою: www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб�сайту у
паперовому вигляді. Е�декларація заповнюється власноруч за допомогою власного
електронного цифрового підпису (ЕЦП).

A довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
� дві фотокартки розміром 4 Х 6 см.

       Особи  можуть  подавати  додаткову  інформацію  стосовно  своєїо с в і т и ,
досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендаці ї ,
наукові публікації тощо).

Документи для участі у конкурсному відборі приймаються   протягом 30
календарних днів з дня опублікування в газеті “Мукачево”   за адресою:

м.Мукачево пл. Духновича, 2,  каб.№ 43, тел. 2A14A17.

На засіданні виконкому
було затверджено правила
проведення земляних робіт,
які обов’язкові для всіх
організацій, установ та
підприємств незалежно від
їх відомчого підпорядкуван�
ня та форм власності, гро�
мадян, які проводять в місті
будівництво, реконструк�
цію, ремонт, експлуатацію
наземних і підземних інже�
нерних мереж і споруд,
шляхових покриттів і зеле�
них насаджень, розміщують
споруди та пересувні еле�
менти побутово�торговель�
ного призначення, рекламо�
носіїв.

Документом передба�
чається, що при виконанні
земляних робіт, що пов’язані
з закриттям або обмежен�
ням руху транспорту, в про�
ектах виконання робіт по�

У місті затверджено
Правила проведення земляних робіт

винні бути розроблені і по�
годжені з управлінням
міського господарства вико�
навчого комітету Мукачівсь�
кої міської ради та управлін�
ня патрульної поліції схеми
організації руху транспорту
і пішоходів, встановлення
відповідних дорожніх знаків.

В разі ушкодження зеле�
них насаджень та газонів
при будівництві, реконст�
рукції, ремонті, експлуатації
наземних і підземних інже�
нерних мереж споруд, шля�
хових покриттів, розміщен�
ня споруд та пересувних
елементів побутово�торго�
вельного призначення, рек�
ламоносіїв, оплата здій�
снюється за кожний квад�
ратний метр чи за кожне зе�
лене насадження згідно з
діючими тарифами балан�
соутримувачу зелених на�

саджень.
Відповідальність за від�

новлення покриття місць
розкопок, порушення техно�
логії проведення земляних
робіт та Правил благоуст�
рою несе організація або
фізична особа, що отрима�
ла дозвіл на проведення та�
ких робіт.

Контроль за дотриманням
Правил проведення земля�
них робіт здійснює ММКП
«Муніципальна поліція».

Дозвіл видається управл�
інням міського господарства
виконавчого комітету Мука�
чівської міської ради для
робіт на підставі письмової
заяви, що подається відпо�
відною юридичною чи
фізичною особою (або їх
уповноваженим представни�
ком) до Центру надання ад�
міністративних послуг.

У січні адміністративною комісією при
виконавчому комітеті Мукачівської міської
ради  розглянуто 81 протокол про адмініст�
ративні правопорушення винесено 81 поста�
нову: 58 постанов по ст. 152 КУпАП, з них 52
постанови про накладення штрафів на за�
гальну суму 20 тис. 400 грн., 3 постанови
про закриття провадження у справі про ад�
міністративне правопорушення, 1 постано�
ва в порядку ст. 22 КУпАП — усне заува�
ження, 2 постанови про повернення прото�
колу про адміністративне правопорушення
без розгляду; 1 постанова по ч. 1 ст. 182

У СІЧНІ АДМІНКОМІСІЯ ВИНЕСЛА 81 ПОСТАНОВУ
КУпАП про накладення адміністративного
стягнення у вигляді попередження, 16 по�
станов по ст. 159 КУпАП про накладення
штрафів на загальну суму у розмірі 816 грн.;
5 постанов по ч. 1 ст. 154 КУпАП, з них 2
постанови про накладення штрафів на за�
гальну суму 102 грн., 2 постанови про на�
кладення адміністративного стягнення у
вигляді попередження, 1 постанова про
повернення протоколу про адміністративне
правопорушення без розгляду, 1 постанова
по ст. 150 КУпАП про накладення штрафу у
розмірі 51,00 грн.

В загальноосвітній школі №13 Мукачева триває оновлення. Тут коштом міського
бюджету триває реконструкція системи водопостачання,каналізації та санвузлів,
– повідомляє начальник відділу капіталь�
ного будівництва Мукачівського міськви�
конкому Ярослав Попик.

Наразі працівниками підрядної орган�
ізації  замінено системи водопостачан�
ня та каналізації у двох блоках, прове�
дено оздоблення санвузлів із заміною
сантехнічного обладнання. Цього тижня
спеціалісти встановлюють санвузли та
монтують сантехнічне обладнання.

На реконструкцію системи водопоста�
чання, каналізації та санвузлів з бюдже�
ту передбачено 1,4 млн. гривень.

В МУКАЧЕВІ ОНОВЛЮЮТЬ ЗОШ №13
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Коммуналка снова дорожает:
сколько украинцам придется платить по новым тарифам

²ì’ÿ ìóêà÷³âöÿ Îëåêñàíäðà
Âàñèëüîâè÷à Ñóõàíà  ñüîãîäí³
äîáðå â³äîìå  çà ìåæàìè Óê-
ðà¿íè. Âîíî õâèëþº, íàäèõàº,
çàõîïëþº. Àëå ìàëî êîìó â³äî-
ìî, ÿêèõ ô³çè÷íèõ, ïñèõîëîã³-
÷íèõ íàâàíòàæåíü, ùî ìîãëè
çð³âíÿòèñÿ ç äîáðîâ³ëüíèìè
ñàìîòîðòóðàìè, ÿê³ é ïðèâå-
ëè öþ ìóæíþ ³ â³äâàæíó, ö³ëå-
íàïðàâëåíó ëþäèíó äî âèñî-
êîãî âèçíàííÿ.  À ùå éîãî ïî-
ñò³éíî ñóïðîâîäèâ ðèçèê, íà
ÿêèé Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷
³íêîëè éøîâ ñâ³äîìî, áî çóì³â
äî îñòàíêó âèòèñíóòè, âèæè-
òè ³ç ñâîãî ñåðöÿ ïî÷óòòÿ
ñòðàõó.

Î.Â.Ñóõàí íàðîäèâñÿ íà ïî-
÷àòêó ëþòîãî 1964 ðîêó â ñåë³
Áåðåçèíêà Ìóêà÷³âñüêîãî ðàé-
îíó. Çàê³í÷èâ ñåðåäíþ øêîëó,
îäåðæàâ ñïåö³àëüí³ñòü ó ÏÒÓ
¹7.  Ó 1983 ðîö³ â ðåçóëüòàò³
íåùàñíîãî âèïàäêó áóâ ïàðà-
ë³çîâàíèé. Ë³êàð³ âèíåñëè
éîìó íåâò³øíèé âèðîê. Òà ìî-
ëîäèé îðãàí³çì,  âåëè÷åçíà
ñèëà âîë³, ³ íàäçâè÷àéíå áà-
æàííÿ áóòè â ðÿäàõ ëþäåé äî-
ñòîéíèõ, çðîáèëè ÷óäî. Ùî-
äåíí³ òðåíóâàííÿ, ïðîáí³ âè¿ç-
äè, ïðèíåñëè ïåðø³ ðåçóëüòà-
òè. Ó 1988 ðîö³ íà Âñåñîþç-
íèõ çìàãàííÿõ  ó ãîíêàõ íà
³íâàë³äíèõ â³çêàõ  Îëåêñàíä

ÕÂÀËÀ ÂÀÌ ËÞÄÈÍÎ, ÍÅÑÊÎÐÅÍÀ ÄÎËÅÞ!
Ñóõàí  âèáîðîâ äâ³ áðîí-
çîâ³ ìåäàë³.

Çàòèì,  ó 1991 ðîö³
Îëåêñàíäð Ñóõàí âçÿâ
ó÷àñòü ó ñóïåðìàðàôîí³
íà ³íâàë³äíèõ â³çêàõ ïî
ìàðøðóòó  Ìîñêâà – Êè¿â
– Êðèâèé Ð³ã. ² çíîâ Ìîñ-
êâà. Óïåðøå â ³ñòîð³¿ ³íâà-
ë³äíîãî ñïîðòó â ÑÐÑÐ íà
àåðîäðîì³ Òóøèíî Î.Â.-
Ñóõàí çä³éñíèâ ïàðàøóò-
íèé ñòðèáîê ç ë³òàêà.  Âî-
ñåíè òîãî æ ðîêó íåñêî-
ðåíèé äîëåþ ìóêà÷³âåöü
âèñòóïèâ íà ÷åìï³îíàò³
ªâðîïè ç ìàðàôîíó, äå
âèáîðîâ ïåðøå ì³ñöå.
Â³äòàê çíàíîãî â ªâðîï³
ñïîðòñìåíà çàïðîñèëè íà
îðãàí³çîâàíèé ô³ðìîþ
«Ì³òøóá³ø³» (ßïîí³ÿ) íà ÷åì-
ï³îíàò ñâ³òó ç ìàðàôîíñüêèõ
ãîíîê íà ³íâàë³äíèõ â³çêàõ.

Ó 1992 ðîö³ Îëåêñàíäð Âà-
ñèëüîâè÷  âçÿâ ó÷àñòü ó òðàíñ-
ðîñ³éñüêîìó ñóïåðìàðàôîí³
Âëàäèâîñòîê – Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã. Çà äèâîâèæíó âèòðè-
âàë³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü ó çìà-
ãàííÿõ  íàø çåìëÿê áóâ íàãî-
ðîäæåíèé Ïðåçèäåíòîì Ðîñ³¿
Á.ªëüöèíèì îðäåíîì «Çà
îñîáëèâó ìóæí³ñòü». Â³äòàê
Î.Â.Ñóõàí âçÿâ ó÷àñòü ó ñåñ³¿
ÎÎÍ ó Íüþ-Éîðêó ïðèñâÿ-

÷åí³é äåñÿòèð³÷÷þ ïðîâåäåí-
íÿ ðîáîòè ñåðåä ³íâàë³ä³â.

²ì’ÿ Î.Â.Ñóõàíà ó 1993 ðîö³
áóëî çàíåñåíî äî Êíèãè ðå-
êîðä³â Ã³ííåñà.  Íàñòóïíîãî
ðîêó Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷
î÷îëèâ çá³ðíó êîìàíäó ñïîðò-
ñìåí³â-³íâàë³ä³â, ÿê³ ó â³çêàõ
çä³éñíèëè ï³ä ïðàïîðîì ÎÎÍ
ñóïåðìàðàôîí ïî êðà¿íàõ êî-
ëèøíüîãî ÑÐÑÐ. Ìóêà÷³âåöü
Î.Â.Ñóõàí çà öåé ïîäâèã áóâ
óäîñòîºíèé îðäåíà «Çà
ìóæí³ñòü». Ó 1995 ðîö³ ãðóäè
íàøîãî çåìëÿêà ïðèêðàñèâ îð-
äåí  «Ïî÷åñíà â³äçíàêà Ïðå-

çèäåíòà Óêðà¿íè»
Ó 2000 ðîö³ áóëî çàñíî-

âàíî áëàãîä³éíèé ôîíä
«Ñóñï³ëüñòâî äëÿ âñ³õ» ³
îðãàí³çîâàíî ñóïåðìàðà-
ôîí ïî ìàðøðóòó Óæãî-
ðîä – Ìóêà÷åâî – Ðàõ³â
³ç ñõîäæåííÿì íà Ãîâåð-
ëó.  ² òóò Î.Â.Ñóõàí áóâ
ó ÷èñë³ ë³äåð³â çìàãàííÿ.
Ó 2001 ðîö³ éîãî íàãîðî-
äèëè îðäåíîì «Çà çàñëó-
ãè» ²² ñòóïåíÿ.

Ç 2002 ðîêó Îëåêñàíäð
Âàñèëüîâè÷ óâ³éøîâ äî
ñêëàäó ïàðàîë³ìï³éñüêî¿
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè â çèìî-
âèõ âèäàõ ñïîðòó. Â³í
áðàâ ó÷àñòü ó áîðîòüá³
çà êóáîê ñâ³òó ç á³àòëîíó

òà ãîíîê íà ëèæàõ. Â³äòàê
Î.Â.Ñóõàí âèñòóïàâ çà Óêðà¿-
íó íà ïàðàîë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ
ó Ñîëò-Ëåéê-Ñ³ò³.  Ðàçîì ç
³íøèìè ìóæí³ìè  óêðà¿íñüêè-
ìè ïàðàîë³ìï³éöÿìè  Îëåê-
ñàíäð Âàñèëüîâè÷ íà çàïðî-
øåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Ë.Ä.Êó÷ìè áóâ  ó Ìàð³¿íñüêî-
ìó  ïàëàö³ äå îäåðæàâ ç ðóê
Ïðåçèäåíòà ìåäàëü «Çà ïðà-
öþ ³ çâèòÿãó». À â ð³äíîìó êðà¿
âèäàòíîãî ñïîðòñìåíà, ÿê ëà-
óðåàòà êîíêóðñó «Êðàùèé çà-
êàðïàòåöü» â íîì³íàö³¿ «Çà
âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê

Çàêàðïàòòÿ» íàãîðîäèëè Äèï-
ëîìîì.

² â ãðîìàäñüê³é ðîáîò³ Î.
Â.Ñóõàí çàëèøàº  ïîì³òíèé
ñë³ä. Ó 2006 ðîö³ â³í îáðàíèé
äåïóòàòîì îáëàñíî¿ ðàäè. Ó
2007 ðîö³ éîãî ãðóäè ïðèêðà-
ñèâ îðäåí «Çà çàñëóãè» ² ñòó-
ïåíÿ, â 2009-ìó îðäåí «ßðîñ-
ëàâà Ìóäðîãî» Ó ñòóïåíÿ.  Ç
2010 ðîêó Îëåêñàíäð Âàñèëü-
îâè÷  ðàäíèê ãîëîâè îáëàñíî¿
ðàäè ç ïèòàíü ñîö³àëüíî¿ ïîë-
³òèêè. Ó 2014 ðîö³ Î.Â.Ñóõà-
íó ïðèñâîºíî âèñîêå çâàííÿ
«Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí Ìóêà-
÷åâà».

Â³òàºìî âåëüìèøàíîâíîãî
Îëåêñàíäðà Âàñèëüîâè÷à Ñó-
õàíà ç Äíåì íàðîäæåííÿ. Áà-
æàºìî Âàì ì³öíîñò³ äóõó, íà-
ñíàãè ó íîâèõ ïî÷èíàííÿõ, íåç-
ãàñíîãî çàâçÿòòÿ, à íàéãîëîâ-
í³øå – ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, Áî-
æîãî áëàãîñëîâåííÿ ó âñ³õ ïðà-
âåäíèõ ä³ëàõ, ùàñòÿ é ðàäîñò³.
À â ïðîæèòèõ ðîêàõ íåõàé çãà-
äóþòüñÿ ëèøå ñâ³òë³ ìèò³,
ïðèéäåøíº æèòòÿ äàðóº ùå
áàãàòî-áàãàòî ïðèºìíèõ, íå-
ñïîä³âàíèõ ñþðïðèç³â!

Ç ïîøàíîþ äî Âàñ â³ä
³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí
Ìóêà÷åâà – ªâãåí ÔÅÄ²Â,
ãîëîâà ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðî-
ìàäÿí Ìóêà÷åâà

Уже через несколько
месяцев электроэнергия
подорожает почти на
30%. В первую очередь
изменения почувствуют
украинцы, которые подо�
гревают воду с помощью
бойлеров

В Украине с первого
марта значительно подо�
рожает свет. По решению
Национальной комиссии,
которая осуществляет
госрегулирование в сфе�
рах энергетики и комму�
нальных услуг (НКРЭКУ),
вместо 71,4 копеек за
кВт*час украинцам при�
дется платить 90 копеек.
От тарифа на электро�
энергию, как поясняют в
комиссии, зависит и та�
риф на холодную воду.
Сайт “Сегодня.ua” выяс�
нил, что, насколько и по�
чему подорожает для ук�
раинцев.

С первого марта за
свет придется платить
по�новому

Украинцы платят за
свет по трем тарифам:
при потреблении до 100
кВт*час (71,4 копейки),
при потреблении от 100
до 600 кВт*час (129 копе�
ек), при потреблении бо�
лее 600 кВт*час (163,8
копейки). Уже с первого
марта при потреблении
до 100 кВт*час придется
платить 90 копеек, каж�
дый следующий киловатт

обойдется в 168 копеек.
При этом отдельного та�
рифа для тех, кто потреб�
ляет более 600 кВт*час,
не будет.

К примеру, семья, кото�
рая каждый месяц тратит
200 кВт*час электро�
энергии, на данный мо�
мент платит за свет 258
гривен. Уже в марте за
этот же объем энергии
придется заплатить 336
гривен.

Подорожание также по�
чувствуют украинцы, ко�
торые используют для
подогрева воды электри�
ческий бойлер. К приме�
ру, чтобы подогреть кубо�
метр воды бойлером на
80 литров придется по�
тратить 46,25 кВт*час и
заплатить за куб холод�
ной воды.

До подорожания подо�
гретый бойлером куб
воды стоит 73,3 гривни (в
то же время тариф “Кие�
энерго” – 83,1 гривни за
куб), а после подорожа�
ния – 91,4 гривни (при ус�
ловии использования бо�
лее 100 кВт*час электро�
энергии в месяц). То есть
подогревать воду бойле�
ром будет дороже, чем
покупать горячую воду у
“Киевэнерго”.

Что еще подорожает:
• Посмотреть телеви�

зор 1 час – 64 копейки до
подорожания и 80 копеек

после
• Почитать книгу при

свете настольной лампы
1 час – 12 копеек до по�
дорожания 16 копеек
после

• Провести час за ком�
пьютером – 38 копеек до
подорожания и 50 копеек
после

Правда, платить за
свет можно значительно
меньше. Нацкомиссия

приняла решение прода�
вать электроэнергию с 23
вечера до 7 утра в два
раза дешевле. Сделано
это для того, чтобы сти�
мулировать украинцев
больше использовать
электроэнергию ночью и
сместить период пиково�
го потребления, который
приходится на утро, ве�
чер и выходные.

Чтобы свет, потребля�
емый ночью, считался по
отдельному тарифу, необ�

ходимо установить двух�
зонный счетчик на элек�
троэнергию. Такой при�
бор учета с установкой
обойдется примерно в
1400 гривен. К примеру,
семья, которая потреб�
ляет 200 кВт*час элект�
роэнергии и при этом
25% света использует с
23 часов вечера до 7 ча�
сов утра, каждый месяц
сможет экономить 84

гривни. Следовательно,
двухзонный счетчик оку�
пится примерно за пол�
тора года. Более того,
если тратить “по ночно�
му тарифу” больше 25%
света, срок окупаемости
двухзонного счетчика со�
кратится.

Кроме света: что и по�
чему может подорожать в
2017�м

Тариф на электроэнер�
гию покрывал всего лишь
21,3% от реальной ее

стоимости, пояснили в
НКРЭКУ. Промышленные
предприятия доплачива�
ли за население и ком�
пенсироваил дополни�
тельные траты за счет
конечной цены на свою
продукцию. В прошлом
году НКРЭКУ приняла ре�
шение поднять тариф
для украинцев до уровня
себестоимости.

Тариф поднимают в
пять этапов (постановле�
ние №220). К примеру, на
инфографике можно уви�
деть, как менялись тари�
фы на электроэнергию
при потреблении от 100
до 600 кВт*час.

Кроме того, следом ща
светом может подоро�
жать и холодная вода. В
структуре тарифа на
воду 34% – оплата элект�
роэнергии. Еще 26% в
структуре тарифа – зара�
ботные платы, которые
также выросли за про�
шедший год.

Эксперты в сфере
энергетики уверены: так�
же в 2017�м должен подо�
рожать газ. действующем
тарифе заложена сто�
имость импортного газа
– 185 долларов за тысячу
кубометров, а в бюджете
на 2017 год предусмотре�
но, что голубое топливо
для Украины подорожает
до 245 долларов. Как
подсчитал экс�началь�

ник Управления по свя�
зям с общественностью
“Нафтогаза” Валентин
Землянский, газ, соглас�
но формуле Кабмина, в
следующем году будет
стоить 9600 гривен за
тысячу кубометров (на
данный момент 6800 гри�
вен). В то же время экс�
перт Юрий Корольчук
уверен, что экономичес�
ки обоснованный тариф
на газ вырастет в следу�
ющем году на 25�60% (до
8,5�11 тысяч гривен).

Если же тариф на газ не
пересматривать, отмеча�
ют экономисты, прави�
тельству придется доти�
ровать “Нафтогаз”. В ме�
морандуме с МВФ (доку�
мент подписали прези�
дент Петр Порошенко,
премьер�министр Влади�
мир Гройсман и др.) Ук�
раина обязуется к концу
2017�го ликвидировать
дефицит “Нафтогаза”.
Достичь этого без повы�
шения тарифа на газ не
удастся.

От стоимости газа за�
висят тарифы на отопле�
ние и горячую воду. Если
правительство все�таки
примет решение пере�
смотреть тариф на газ,
можно также ожидать по�
дорожание горячей воды
и отопления.

СЕГОДНЯ.UA
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Уже кілька десятиліть Ольга Кирилівна Прокоп
відома  у нашому краї, Україні та й у багатьох за!
рубіжних країнах як надзвичайно талановита
співачка!солістка, прекрасний організатор і кері!
вник співочих колективів. Найвищим, найціннішим
серед її творчих і життєвих надбань є любов до за!
карпатської, русинської  народної пісні.   Указом
№ 495 від 9 листопада 2016  року, «за значний
особистий внесок у розвиток національної куль!
тури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та висо!
ку професійну майстерність»  Президент України
Петро Порошенко  присвоїв Ользі Кирилівні зван!
ня «заслуженого працівника культури України». І
це не випадково, бо мелодія життя Ольги Прокоп
така красива і різнобарвна, глибока і багата, не!
повторна і знакова, що її беззаперечно назвали
народною співачкою. Вона своєю багатогранною
творчістю, талантом робить добро, творить сла!
ву рідному краю, Україні, збагачуючи, зміцнюючи
їх духовно.

Народилася Ольга Прокоп у селі Крива, що приту�
лилося до гори, навпроти Хуста. Розділяє село і рай�
центр повноводна, тиха, а в пору повеней руйнівна
Тиса. Плюскіт її хвиль і мамина пісня увійшли в душу
маленької Ольги ще з колиски. Мама Терезія  і батько
Кирило Прокопи особистим прикладом надихали дітей
своїх на  любов до пісні. Мама вчила синів і донечок
молитвам до Господа, Матері Божої,  батько  у недільні
й святкові дні брав дітей до церкви. Рідко  у який вечір
у батьківській хаті не звучали народні й церковні  пісні,
колядки…   Сьогодні Ольга Кирилівна впевнена, що
«за те, що дитиною почала вчащати до храму Господ�
нього, славити Творця, Він подарував мені неабиякий
талант співати».  Уже в першому класі зазвучав її див�
ний співочий  голос, що вірно й невідступно супрово�
дить її усе життя. Спочатку захищала честь школи на
різних оглядах художньої самодіяльності, відтак співа�
ла в церковному хорі, потім у сільському самодіяль�
ному сольно зазвучав  її голос. У 1953 році Ольга Про�
коп  стала співачкою хору  Хустського комбінату побу�
тового обслуговування.

Тому переїхавши в Чинадієво  і влаштувавшись на
роботу в місцевий ДОК 17�річна Ольга Прокоп  одразу
знайшла стежку до комбінатівського хору, яким керу�
вав великий знавець закарпатської пісні  Василь Ва�
сильович  Опришан.  З Хустщини у Чинадієво Ольга
Прокоп привезла велику кількість народних пісень, які
виконувала як солістка хору. Нелегка то була справа:
після трудової зміни йти на репетицію хору. Але не для
Ольги Прокоп. Співоча душа  зачарованої піснею дівчи�
ни вимагала розрядки, виповісти слухачам усе, чим
збагатилася. Через три роки ДОКівський хор виборов
першість на республіканському огляді художньої са�
модіяльності. І велика заслуга в тому Ольги Кирилів�
ни. Її голос полонив глядачів, журі, усю столицю Украї�
ни. Ольгу Прокоп запросили в студію Українського ра�
діо. Записали у її виконанні кілька пісень. Ось як зга�
дувала про цю, першу перемогу до визнання сама
співачка:

   –На пісенному конкурсі в Києві я виборола перше
місце.  Тоді мене уперше в житті записали на радіо.
Їду додому в поїзді. Усі щасливі, але здається, що най�
щасливіша я.  Душа летить за Карпати в Чинадієво, як
на крилах.  І раптом по радіо передають пісню у моєму
виконанні. Що творилося! Друзі по художній самодіяль�
ності  вітають, обіймають, пасажирам про мене роз�
повідають. А в мене від радості сльози на очах. Коли
змовкло радіо, пасажири до мене: «Заспівайте, будь
ласка!». Хіба могла відмовити? Співала з величезним
натхненням…  Незабаром Московський Апрелєвський
завод випустив величезним тиражем  першу мою пла�
тівку з двома піснями: «Гей, Іване» та «На поточку’м
прала». До речі, у появі тих платівок велику роль відіграв
головний диригент Українського народного хору Гри�
горій  Гурійович Верьовка. Уперше ми, учасники хору
Чинадіївського ДОКу мали щастя бути присутніми на
концерті уславленого в світі колективу,  під керівницт�
вом Г.Г.Верьовки у Сваляві. Не знаю, що тоді сталося з
представником Свалявського райкому партії, чи роз�
губився, чи ще щось, але коли дякував киянам за пре�
красний концерт, то назвав державний академічний
хор України … самодіяльним  хоровим колективом. Не�
зручність моменту відчували усі присутні в залі. У мене
обличчя пашіло від сорому…

Затим, через якийсь час я поїхала в Київ на конкурс
самодіяльних співаків, виконавців народних пісень.
Проходив той захід у Будинку культури працівників хар�
чової промисловості України. Журі конкурсу очолював
Г.Г.Верьовка. Я трішечки спізнилася, бо дорога від
Жовтневого палацу культури, де виступав Закарпатсь�
кий народний хор,  до згаданого Будинку культури хоч
і недалека, але ж… Мені дозволили виконати кілька
пісень. І кожна з них була оцінена найвищим балом.
Григорія Гурійовича захопив, полонив мій спів. І вели�
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кий маестро  запросив мене стати співачкою його про�
славленого хору.  Та я відмовилася. Вчилася у вечірній
школі разом з своїм чоловіком Андрієм Халявкою. Але,
не образився на мене Григорій Гурійович. Подякував
за відвертість і   сам супроводив мене в студію Украї�
нського державного радіо. Бо, як казав, «Ваші пісні,
Ольго Кирилівно, завжди знайдуть шанувальників.
Вони невмирущі, як самобутнє мистецтво перейняте
від батьків, дідів, від закарпатського народу…». А там
записали мене й надіслали магнітофонну касету в
Москву. Там теж високо оцінили мій спів і надіслали
запис на Апрелєвський завод грамплатівок.

Я працював в одному трудовому колективі з Ольгою
Прокоп, її майбутнім чоловіком, також учасником ДО�
Ківського хору Андрієм Халявком.  Ольга Кирилівна
працювала полірувальницею. З�під її невтомних і мет�
ких рук на горіховій фанері шаф, столів, ліжок  просту�
пали дивовижно�казкові узори. У 1963 році в меблево�
му цеху Чинадіївського ДОКу встановили нові, висо�
копродуктивні   плоскополірувальні автомати. Комсо�
молка Ольга Прокоп взялася обслуговувати два з них.
Вона до гвинтика вивчила нову техніку, освоїла роботу
з полірувальними пастами. І в роботі не було їй рівних.
Замість 28 деталей (змінна норма)  вона обробляла
87 – 90! Утричі більше деталей до шаф видавала Оль�
га Кирилівна. Та ще й поспішала після зміни на репе�
тицію самодіяльного ансамблю пісні й танцю.

У той час вона виборювала першості на районних і
обласних оглядах художньої самодіяльності. Мала ба�
гато Почесних грамот. Та не менше цих відзнак у її
арсеналі було і за самовідданий труд.

Та, невеличка сцена Хустського комбінату побуто�
вого обслуговування назавжди, міцно�преміцно по�
єднала Ольгу Прокоп із піснею. Там уперше почули її
спів глядачі. Відтак дванадцять років стояла Ольга Ки�
рилівна на Чинадіївському ДОКу  за плоскополіруваль�
ними верстатами. Виготовляла поліровані деталі до
меблів, також на радість людям. І жоден день, не роз�
лучалася з піснею. Ось так, крок за кроком, ішла до
висот справжнього, самобутнього, народного мистец�
тва. Для неї пісня стала необхідна, першочергова , як
саме життя.

Ольгу Кирилівну Прокоп включили у склад посланців
декади  українського мистецтва в Росії. Коли українські
митці  прибули в Бузулук, що на Оренбурщині, заспі�
вали «Реве та стогне Дніпр широкий», відтак ряд інших
українських пісень, прозвучав і її голос. Ольга Кирилі�
вна виконала кілька закарпатських народних пісень.
Довго не стихали овації.  По закінченні концерту Оль�
га Прокоп  попросила гіда показати місце, де форму�
валася перша Чехословацька військова частина під
командуванням Людвіка Свободи. Про  місто Бузулук,
колиску формування першої чехословацької  військо�
вої частини  Ольга Кирилівна  так багато чула від своєї
вчительки історії у Чинадіївській вечірній школі робіт�
ничої молоді,  учасниці Великої Вітчизняної війни, і в
час битви з фашистськими зайдами,  старшої опера�
ційної медичної сестри чехословацького військового
госпіталю  С.Г.Гарагонич�Русин. Потім посланців Ук�
раїни радо приймали трудівники  колгоспу  «Россія»…

Ще згадалася велика подія у її мистецькому житті.
Це був листопад 1969 року. Декада українського мис�
тецтва в Москві. Учасники її заквітчали столицю СРСР
вишиванками, чарівними українськими піснями, іскро�

метними танцями. І втому мистецькому морі лунав і її
голос, доньки селянина з Хустщини, співачки, що при�
везла на російську землю радість  закарпатських по�
лонин, шепіт струнких смерек, грайливий плюскіт
струмків, звуки трембіти й цимбалів…  У її піснях,  ви�
конаних на декаді,  була вся краса рідного карпатсь�
кого краю до крапельки передана голосом співачки
Ольги Прокоп.

… Якраз чотири роки виповнилося синочку Ольги і
Андрія Халявок Володимиру, коли одержали атестати
зрілості. Ольга одразу повезла його в Хуст. Вступила
на хорове відділення Хустського культосвітнього учи�
лища. І тільки тоді, коли Ольга Кирилівна одержала
диплом про здобуття фаху керівника самодіяльного
народного хору, Андрій Халявка відніс документи  в
Коломийський технікум механічної обробки дереви�
ни. Допомагаючи дружині вчитися, одержати диплом,
чоловік турботливо доглядав синів Володимира і Ва�
силька.

    Навіть навчаючись заочно у культосвітньому  учи�
лищі Ольга Кирилівна не гаяла часу. У вільний від за�
нять час відправлялася у найближчі від Хуста села.
Записувала від старожилів пісні, балади… У Ізі, Мона�
стирці, Липецькій Поляні, Липчі, Велятині  та ряді інших
сіл  записала твори, які згодом, обробивши їх,  викону�
вала сама:  «Ой зелена полонина», «Кажуть, що я чор�
на», «Ой жалю, мій жалю» та інші.

   Закінчивши культосвітнє училище О.К.Прокоп�Ха�
лявка перейшла працювати у сусіднє з лісокомбіна�
том підприємство – Чинадіївську колодково�каблучну
фабрику. Тут вона  створила  спочатку жіночий вокаль�
ний ансамбль «Каблучок», а відтак і чоловічий вокаль�
ний ансамбль «Едельвейс». Керівник художньої само�
діяльності об’єднала жіночий і чоловічий ансамблі у
змішаний хор, додала до нього  танцювальний колек�
тив і про аматорів сцени з колодково�каблучної фаб�
рики заговорили на повен голос.  Виступи ансамблю
зачаровували мукачівців, ужгородців, відпочиваючих
санаторіїв «Синяк», «Карпати»,  «Сонячне Закарпат�
тя», «Кришталеве джерело», «Поляна», «Квітка Поло�
нини»…. А ще самобутній колектив, який майстерно
демонстрував  сюжетні картини із життя народу «Збір
винограду»,  «Чинадіївське весілля», «Добрий вечір
тобі, пане господарю» та інші брав участь у районних і
обласних оглядах художньої самодіяльності, здобував
там найвищі місця, виборював найпрестижніші при�
зи… Виступали самодіяльні артисти в дитячих будин�
ках, вечорах ветеранів війни і праці, будинках інвалідів,
несучи ісринку радості людям, яких суспільство свідо�
мо чи ні, обділило.

   З розпадом СРСР, проголошенням незалежної Ук�
раїни почастішали зарубіжні турне. У 1991 році твор�
чий колектив успішно витримав екзамен на зрілість
виступаючи на Співочому полі в Талліні, відтак репре�
зентуючи концертну програму в місті Кохтла�Ярве (Ес�
тонія). У 1997 році, рятуючи творчий колектив від бай�
дужості до культури чиновників із Києва, О.К.Прокоп
створює молодіжний ансамбль «Забавка».  За дуже
короткий строк про нього заговорили тільки шанобли�
во.  Адже він був у числі призерів на  Міжнародному
фольклорному фестивалі в Будапешті (Угорщина), там
же на святкуванні днів Олександра Духновича, відтак
чинадіївці побували в Румунії в рамках прикордонної
співпраці.  Стали призерами на Міжнародному фес�
тивалі народної пісні в місті  Їглава (Чехія)… Всюди
співочий колектив приймали радо, довго не відпуска�
ли зі сцени, бо в репертуарі «Забавки» закарпатські,
угорські, чеські, румунські, німецькі пісні. Основу ре�
пертуару чинадіївців складають давні русинські пісні.

У 2005 році справу «Забавки» продовжив колектив
ансамблю «Бабчина співаночка» і народний само�
діяльний колектив «Чинадіївка». Ольга Кирилівна ро�
бить усе можливе, щоб не загубилася, не пропала баб�
чина співанка, щоб вона знайшла відгук у серцях
нинішніх хлопчиків і дівчаток, юнаків і дівчат. А вони
понесли той бабчин спів далі, в наступні століття, на�
вчили  шедеврам старовинної закарпатської пісні своїх
дітей і онуків. Що може бути благородніше за ці  патр�
іотичні  поривання народної співачки Ольги Прокоп?

Скільки знаю Ольгу Кирилівну, вона завжди творить
добро. Не собі, не родичам, а іншим, чисто незнайо�
мим людям. Творить невмирущою закарпатською
піснею. Як керівниця хору, ансамблів, вона  є терпля�
чим педагогом, хорошим психологом і рідкісним про�
фесіоналом. Досягається те у процесі багаторічної,
напруженої, копіткої  роботи. Підготовка нової концер�
тної програми не припиняється ніколи. Навіть вдома,
у часи відпочинку народна співачка обдумує, шліфує
репертуар, програму майбутнього виступу. Бо тільки
доведене до унікальної досконалості, злагодженості,
виконавське мистецтво,  кероване Ольгою Прокоп,  по�
лишає невмирущий слід.

Михайло ТОВТИН,
краєзнавець
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ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Íàñòóïíîãî òèæíÿ ÷óäîâèé,

äâ³÷³ â³äì³ííèé þâ³ëåéíèé Äåíü
íàðîäæåííÿ çàâ³òàº äî æ³íêè
ìèëî¿, ùèðî¿ ñåðöåì, ðîçóìíî¿,
ïðàöüîâèòî¿, ãàðíî¿ ³ íàïðî÷óä
òîâàðèñüêî¿, øâà÷êè íàøîãî
ï³äïðèºìñòâà

Í³íè  Îëåêñàíäð³âíè
ÄÀÍÈËÈØÈÍÎ¯.

Áàæàºìî Âàì, äîðîãà þâ³ëÿðêî, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ,
ùàñòÿ, ðàäîñò³, Áîæî¿ áëàãîäàò³ íà âñ³ äîáð³ ä³ëà. Áóäü-
òå çàâæäè æèòòºðàä³ñíîþ, âåñåëîþ, ñïîâ-
íåíîþ òâîð÷îþ åíåðã³ºþ. Ùî íàéêðàùå
â ñåðö³ ìàºì, ó öåé äåíü ìè Âàì áà-
æàºì, ùîá ð³êîþ ùàñòÿ ëèëîñü, ùîá
ãàðíî Âàì æèëîñü, ùîá á³äà Âàñ îìè-
íàëà, äîëÿ âäà÷ó äàðóâàëà, à Ãîñïîäà
ùåäðàÿ ðóêà äàâàëà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

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

Òóáåðêóëüîç – ïîøèðå-
íå âàæêå ³íôåêö³éíå çàõ-
âîðþâàííÿ, ïðè ÿêîìó ïå-
ðåâàæíî óðàæàþòüñÿ ëå-
ãåí³, ð³äøå ³íø³ îðãàíè ³
ñèñòå ìè.

Á³ëüø³ñòü ëþäåé º íîñ³-
ÿìè ì³êîáàêòåð³é òóáåðêó-
ëüîçó, ³ ëèøå ï³äâïëèâîì
íåñïðèÿòëèâèõ ôàêòîð³â
õâîðîáà ìîæå  ìàí³ôåñ-
òóâàòè ñâî¿ìè ÿñêðàâèìè
ñèìïòîìàìè. Ó ðåçóëüòàò³
çì³í ãîðìîíàëüíîãî ôîíó
³ ô³ç³îëîã³÷íîãî çíèæåííÿ
³ìóí³òåòó âàã³òí³ íå º âè-
íÿòêîì ç ãðóïè ðèçèêó
ðîçâèòêó  öüîãî   íôåêö-
³éíîãî çàõâîðþâàííÿ. 
Ñèìïòîìè òóáåðêóëüîçó-
 ÷àñò³øå ïðîÿâëÿþòüñÿ â 
ïåðøîìó òðèìåñòð³, ð³äøå
– ó äðóã³é ïîëîâèí³ âàã³ò-
íîñò³. Äîäàòêîâèìè ôàê-
òîðàìè ðèçèêó ðîçâèòêó
òóáåðêóëüîçó ó âàã³òíèõ º:
àëêîãîë³çì ³ íàðêîìàí³ÿ,
íåñïðèÿòëèâ³ æèòëîâ³ òà
ñîö³àëüí³ óìîâè, ïîðó-
øåííÿ ÿê³ñíîãî ñêëàäó
¿æ³,íàÿâí³ñòü â îòî÷åíí³
õâîðèõ íà òóáåðêóëüîç.

Ñèìïòîìè òóáåðêóëüîçó
ïðè âàã³òíîñò³. Ó ïåðø³é
 ïîëîâèí³ âàã³òíîñò³ ñèì-
ïòîìè òóáåðêóëüîçó ÷àñòî
æ³íêè ïðèéìàþòü çà ïðî-
ÿâè òîêñèêîçó ³ ëåãêó çà-
ñòóäó. Ñëàáê³ñòü, çàãàëüíå
íåçäóæàííÿ, íåçíà÷íå ï³-
äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè,
ïîñò³éíå ïîêàøëþâàííÿ
íå âèêëèêàþòü æîäíîãî
çàíåïîêîºííÿ ó âàã³òíî¿, â
òîé ÷àñ, êîëè â ëåãåíÿõ àê-
òèâíî ðîçâèâàþòüñÿ çà-
ïàëüíî-äåñòðóêòèâí³ ïðî-
öåñè. Óäðóã³é ïîëîâèí³
âàã³òíîñò³ ñèìïòîìè òó-
áåðêóëüîçó â á³ëüøîñò³
âèïàäê³â ìåíø âèðàæåí³ â
ðåçóëüòàò³ çíèæåííÿ çà-
ïàëüíîãî ïðîöåñó òà çàì-
³ùåííÿ ñïîëó÷íîþ òêàíè-
íîþ ä³ëÿíîê äåñòðóêö³¿.
Ïðîòå â îêðåìèõ âèïàä-
êàõ, êîëè îðãàí³çìó íå

ÒÓÁÅÐÊÎËÜÎÇ  ²  ÂÀÃ²ÒÍ²ÑÒÜ
âäàºòüñÿïîäîëàòè ³íôåê-
ö³þ, ì³êîáàêòåð³¿ çäàòí³
ïîøèðþâàòèñÿ ïî âñüîìó
îðãàí³çìó âðàæàþ÷è îðãà-
íè÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè,

ê³ñòêîâó ³ ë³ìôàòè÷íó ñè-
ñòåìè.

Ä³àãíîñòèêà òóáåðêóëü-
îçó ó âàã³òíèõ:íàÿâí³ñòü
âèñîêîãî ðèçèêó ðîçâèò-
êó òóáåðêóëüîçó ³ ïîñò-
³éíèé êàøåëü ìîæóòü ñòà-
òè ïðèâîäîì äëÿ ï³äîçðè-
 ëåãåíåâî¿ ôîðìè òóáåð-
êóëüîçó. Ó òàêîìó âèïàä-
êó âàã³òí³é ïðîâîäÿòü ïðî-
áó Ìàíòó, ÿêà º àáñîëþò-
íî íåøê³äëèâîþ äëÿ ìà-
òåð³ òà ïëîäó. Âèÿâëåííÿ
ì³êîáàêòåð³é â ìîêðîò³ ³
âîãíèù óðàæåííÿ íà ðåí-
òãåíîãðàì³ äîçâîëÿþòü
îñòàòî÷íî ïîñòàâèòè ä³àã-
íîç òóáåðêóëüîçó. Äëÿ
çìåíøåííÿ äîçè îïðîì³-
íåííÿ ïëîäó ïðè ïðîâå-
äåíí³ ðåíòãåíîãðàô³¿ âàã³-
òíî¿ íà æèâ³ò îáîâ’ÿçêîâî
îäÿãàþòü çàõèñíèé ôàð-
òóõ.

Íåáåçïåêà äëÿ ïëîäà:ëå-
ãåíåâà ôîðìà òóáåðêóëü-
îçó íå º íåáåçïå÷íà äëÿ
ïëîäó â óòðîá³ ìàòåð³.
Ïðè ä³àãíîñòèö³ ïîçàëåãå-
íåâèõ ôîðì òóáåðêóëüîçó
ðèçèê ³íô³êóâàííÿ ïëîäà
ï³äâèùóºòüñÿ. Ââàæàºòü-
ñÿ, ùî ïëàöåíòàðíèé
áàð’ºð º íåïðîíèêíèì äëÿ
ì³êîáàêòåð³é, òîìó ÷àñò³-

øå çàðàæåííÿ äèòèíè
â³äáóâàºòüñÿ â ïîëîãàõ. Ó
äåÿêèõ âèïàäêàõ äèòèíà
âñå æ ìîæå íàðîäèòèñÿ ç
òóáåðêóëüîçíèì óðàæåí-

íÿì âíóòð³øí³õ îðãàí³â.
×åðåç âèñîêó íåáåçïåêó
çàðàæåííÿ äèòèíè ï³ñëÿ
íàðîäæåííÿ ¿¿ ³çîëþþòü
â³ä ìàòåð³ ç àêòèâíîþ ôîð-
ìîþ òóáåðêóëüîçó.

Ë³êóâàííÿ òóáåðêóëüîçó
ïðè âàã³òíîñò³:ïðèçíà÷åí-
íÿ ïðîòèòóáåðêóëüîçíî¿
òåðàï³¿ ï³äâèùóº
éìîâ³ðí³ñòü íàðîäæåííÿ
çäîðîâî¿ äèòèíè, õî÷à ³
çäàòíå íàäàâàòè íåñïðèÿò-
ëèâèé âïëèâ íà ïë³ä.

Ë³êóâàííÿ àíòèì³êðî-
áàêòåð³àëüíèìè ïðåïàðà-
òàìè ïðèçíà÷àþòü â³äðàçó
ï³ñëÿ ëàáîðàòîðíîãî
ï³äòâåðäæåííÿ õâîðîáè 
íåçàëåæíî â³ä òåðì³íó âà-
ã³òíîñò³. Ñõåìè ë³êàð ïðè-
çíà÷àº  ñàìîñò³éíî ³ ³íäè-
â³äóàëüíî äëÿ êîæíî¿ ïà-
ö³ºíòêè.Óêðà¿íà âõîäèòü
äî ÷èñëà êðà¿í ç íàéá³ëüø
âèñîêèì ð³âíåì çàõâîðþ-
âàíîñò³ íà òóáåðêóëüîç.
Òîìó çã³äíî ç íàö³îíàëü-
íèì êàëåíäàðåì ùåïëåíü,
ùåïëåííÿ ÁÖÆ ïðè
â³äñóòíîñò³ ïðîòèïîêàçàíü
ðîáèòüñÿ âñ³ì íîâîíàðîä-
æåíèì â îáîâ’ÿçêîâîìó
ïîðÿäêó ïåðåä âèïèñêîþ
ç ïîëîãîâîãî áóäèíêó.
²ìóí³òåò ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿

ðîçâèâàºòüñÿ ÷åðåç 6-8
òèæí³â. Äî öüîãî ìîìåí-
òó äèòèíà äóæå ñïðèÿòëè-
âà äî òóáåðêóëüîçíî¿
³íôåêö³¿. Òîìó äî òîãî
ìîìåíòó, ÿê íîâîíàðîä-
æåíà äèòèíà âèïèñóºòüñÿ
³ç ïîëîãîâîãî áóäèíêó âñ³
äîðîñë³ îñîáè,ùî ïðî-
æèâàþòü ðàçîì ç äèòè-
íîþ, áëèçüê³ ðîäè÷³
(áàòüêè ìàòåð³ òà áàòüêà
íîâîíàðîäæåíîãî, äî-
ðîñë³ áðàòè,ñåñòðè) ïî-
âèíí³ ïðîéòè ôëþîðîãðà-
ô³÷íå îáñòåæåííÿ. Âàêöè-
íîâàíèõ ä³òåé ³ç ñ³ì’¿ õâî-
ðîãî íà òóáåðêóëüîç ³çî-
ëþþòü â³ä áàêòåð³îâèä³-
ëþâà÷à íà ïåð³îä âèðîá-
ëåííÿ ³ìóí³òåòó (íå ìåíøå
2 ì³ñÿö³â). Îñ³á òèì÷àñî-
âî çâ³ëüíåíèõ â³ä ³ìóí³-
çàö³¿, áåðóòü íà îáë³ê, ùåï-
ëåííÿ ¿ì ðîáëÿòü ï³ñëÿ
îäóæàííÿ ÷åðåç 1-6
ì³ñÿö³â ç äîçâîëó â³äïîâ-
³äíîãî ë³êàðÿ – ñïåö³àë³-
ñòà. Âàêöèíàö³ÿ ³ ðåâàêöè-
íàö³ÿ ÁÖÆ º åôåêòèâíèì
ìåòîäîì ïðîô³ëàêòèêè ³
îñîáëèâî â äèòÿ÷îìó òà
ï³äë³òêîâîìó â³ö³. Âîíà
äîçâîëÿº ïîïåðåäèòè çàõ-
âîðþâàííÿ ó 80% ³ìóí³çî-
âàíèõ. ßêùî æ ó âàêöè-
íîâàíèõ îñ³á ó âîãíèù³
ìàñèâíî¿ òóáåðêóëüîçíî¿
³íôåêö³¿, ðîçâèâàºòüñÿ
çàõâîðþâàííÿ,òî âîíî ìàº
îáìåæåíèé õàðàêòåð ³ ïðî-
ò³êàº íàáàãàòî ëåãøå.
Òîìó øàíîâí³ áàòüêè ïà-
ì’ÿòàéòå ùî çäîðîâ’ÿ
Âàøî¿ äèòèíè ïî÷èíàºòü-
ñÿ ³ç çäîðîâîãî îòî÷åííÿ
â ñ³ì’¿.

Ä. ÌÓÕ²ÍÀ,
çàâ.òóáäèñïàíñåðîì

Â.ÐÅØÅÒÀÐ,
çàâ. æ³íî÷îþ êîí-

ñóëüòàö³ºþ
Â. ÌÈÊÈÖÅÉ,

ë³êàð
àêóøåð-ã³íåêîëîã

SMS – ïîâ³ñòêè – îïåðàòèâíå
òà ñâîº÷àñíå ñïîâ³ùåííÿ ïðî ÷àñ,
äàòó ³ ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ
Çà 2016 ð³ê  Ìóêà÷³âñüêèì ì³ñüêðàéîííèì ñó-

äîì Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ íàä³ñëàíî 13807
SMS- ïîâ³äîìëåíü â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ó÷àñ-
íèêàì ñóäîâîãî ïðîöåñó.

Ç êîæíèì ðîêîì ê³ëüê³ñòü íàä³ñëàíèõ SMS çðî-
ñòàº, òàê ÿê äàíà ïîñëóãà º äóæå çðó÷íîþ äëÿ
ïîòåíö³éíîãî êîðèñòóâà÷à.

Òàê, äî ïðèêëàäó, ê³ëüê³ñòü â³äïðàâëåíèõ ïî-
â³äîìëåíü â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ çà 2015 ð³ê  -
12433 SMS, à âæå ç ïî÷àòêó 2017 ðîêó ïîñëó-
ãîþ âæå ñêîðèñòàëèñÿ 1722 ó÷àñíèêà ïðîöåñó.

Çðó÷í³ñòü äàíî¿ ïîñëóãè ïîëÿãàº â òîìó, ùî
ó÷àñíèê ïðîöåñó, ÿêèé ïîäàâ çàÿâêó íà îòðèìàí-
íÿ SMS - ïîâ³äîìëåíü â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³,
îïåðàòèâíî òà ñâîº÷àñíî áóäå ñïîâ³ùåíèé ïðî
÷àñ, äàòó ³ ì³ñöå ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ íà ìîá³ëü-
íèé òåëåôîí, íîìåð ÿêîãî âêàçàíèé â çàÿâö³. Òà-
êèì ÷èíîì, ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿí ó òàêèé
ñïîñ³á ñïðèÿº  åôåêòèâí³é ðåàë³çàö³¿ ¿õ ïðàâà íà
çàõèñò, à òàêîæ åêîíîì³¿ êîøò³â, ïðèçíà÷åíèõ íà
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîñóääÿ.

Íàãàäóºìî, ùî SMS-ïîâ³ñòêà – öå ñóäîâà ïî-
â³ñòêà, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âèêëèê äî ñóäó, ùî íàä-
ñèëàºòüñÿ ó÷àñíèêó ñóäîâîãî ïðîöåñó ó âèãëÿä³
SMS-ïîâ³äîìëåíü, çà éîãî çàÿâîþ.

Äëÿ îòðèìàííÿ ñóäîâî¿ ïîâ³ñòêè â åëåêòðîíí³é
ôîðì³ çà äîïîìîãîþ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ ó÷àñ-
íèêó ñóäîâîãî ïðîöåñó ïîòð³áíî ïîäàòè äî ñó-
äó çàÿâêó ïðî îòðèìàííÿ ñóäîâî¿ ïîâ³ñòêè â
åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà äîïîìîãîþ SMS-ïîâ³äîì-
ëåííÿ ó â³äïîâ³äí³é ñïðàâ³.

Ñóäîâà ïîâ³ñòêà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ áóäå
íàäñèëàòèñÿ ó÷àñíèêó ñóäîâîãî ïðîöåñó, ÿêèé
ïîäàâ â³äïîâ³äíó çàÿâêó äî ñóäó, íà éîãî íîìåð
ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, âêàçàíèé â òàê³é çàÿâö³.
SMS-ïîâ³äîìëåííÿ â³ä ñóäó íàäõîäÿòü äî àáî-
íåíò³â ìîá³ëüíèõ îïåðàòîð³â (Êè¿âñòàð, ÌÒÑ,
Life) ï³ä êîðîòêèì àëüôàíóìåðè÷íèì ³ì’ÿì
SUDPOVISTKA (çàì³ñòü íîìåðà òåëåôîíó
â³äïðàâíèêà). Äëÿ àáîíåíò³â CDMA îïåðàòîð³â
(PEOPLEnet òà Èíòåðòåëåêîì) SMS-ïîâ³äîì-
ëåííÿ â³ä ñóäó íàäõîäÿòü ï³ä êîðîòêèì íîìå-
ðîì 4116.

Äàòó ³ ÷àñ äîñòàâêè òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ ðîç-
äðóêîâóþòü òà äîëó÷àþòü äî ìàòåð³àë³â ñïðà-
âè.

Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà
ïîñèëàííÿì http://court.gov.ua/ecourt

 Ïðåñ-ñëóæáà Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó

Ç  ÑÂ²ÒËÈÌ  ÞÂ²ËÅªÌ!
Íà ñòàðò³ ëþòîãî ì³ñÿöÿ  â³äçíà÷èëà ñâ³é  õâèëþþ÷èé þâ³ëåé

êîõàíà Äðóæèíà, ëþáëÿ÷à Ìàìà, òóðáîòëèâà Áàáóñÿ ³ ïðîñòî
õîðîøà òà ÷óéíà Ëþäèíà

Çþçàíà Ãåéçîâíà ÏÀÂËÞÊ
 Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî ïîâàæíó  þâ³ëÿðêó ³ áàæàºìî ì³öíîãî çäî-

ðîâ’ÿ,  ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ, ðàäîñò³ â³ä  ðîäèíè
òà áàãàòî÷èñëåíèõ 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 Õðèñòîñ ñèëè ïîñèëàº íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ
ë³ò!

Áàæàºìî, ùîá Âàøà äîáðîòà íå çíàëà âòîìè,
ìóäð³ñòü äóø³ áóëà íåï³äâëàäíà ðîêàì.

Íåõàé  Âàñ  Áîã îáåð³ãàº â³ä âñ³õ íåãàðàçä³â.
 Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ  ×îëîâ³ê Ôåä³ð, äîíüêè Íåëÿ òà Áåàòð³ñà,
çÿò³ Ñåðã³é òà Îëåêñàíäð, îíóêè Äàâ³ä, Ìàðê, Ðîáåðò òà Ãàáð³åëà.

Ïðèêîðäîííèêè ó âçàºìîä³¿
ç ðóìóíñüêèìè êîëåãàìè

çàòðèìàëè ïàðò³þ òþòþíîâèõ
âèðîá³â òà äâîõ îñ³á

ó ã³äðîêîñòþìàõ
На Закарпатті прикордонники Украї�

ни та Румунії в результаті проведення
спільних заходів запобігли спробі не�
законного переправлення через кор�
дон ще однієї партії контрабандного
тютюну.

Так, військовослужбовці відділу
«Ділове» Мукачівського загону під час
патрулювання помітили групу осіб, які
здійснювали рух поблизу кордону на
території Румунії. Про даний факт ук�
раїнські прикордонники негайно по�
відомили своїх румунських колег.

В результаті обміну інформацією та
проведення пошукових заходів було
виявлено 10 пакунків тютюнових ви�
робів та затримано двох осіб у гідро�
костюмах.

Прес�служба Мукачівського
прикордонного загону



Êóðåíèå ïðèíîñèò ïîëüçó äëÿ íàñëåäíèêîâ. (Ã. Ìàëêèí).Êóðåíèå ïðèíîñèò ïîëüçó äëÿ íàñëåäíèêîâ. (Ã. Ìàëêèí).Êóðåíèå ïðèíîñèò ïîëüçó äëÿ íàñëåäíèêîâ. (Ã. Ìàëêèí).Êóðåíèå ïðèíîñèò ïîëüçó äëÿ íàñëåäíèêîâ. (Ã. Ìàëêèí).Êóðåíèå ïðèíîñèò ïîëüçó äëÿ íàñëåäíèêîâ. (Ã. Ìàëêèí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777779 ëþòîãî 2017 ð.

5 (1158)5 (1158)5 (1158)5 (1158)5 (1158)

ñò.

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

65 ð³÷÷ÿ,   ñâÿòêóâàëà   ÷óäîâà,  ìóäðà,  ïðàöüîâèòà ,
äîáðà  äóøåþ  æ³íêà,  ìàìà,  âåòåðàí  ïîäàòêîâî¿
ñëóæáè  –

ªâà Ãåîðã³¿âíà ÑÌÎË²ÍÀ
Øàíîâíà þâ³ëÿðêî!
Ïðèéì³òü  ùèð³  â³òàííÿ  ç  íàãîäè òàêîãî  ÷óäîâîãî

ñâÿòà  â³ä  âåòåðàí³â  ïîäàòêîâî¿  ñëóæáè.
Áàæàºìî  Âàì  ì³öíîãî  çäîðîâ'ÿ,  ðîäèííîãî  òåï-

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

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

"Àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â  ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè"

Ìóêà÷³âö³ ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ â ì³ñüê³é á³áë³î-
òåö³ äëÿ ä³òåé íîâèì ñåðâ³ñîì – ïîñëóãîþ Á³áë³î-
íÿíÿ.  Êâàë³ô³êîâàíèé á³áë³îòåêàð ó á³áë³îòåö³ äëÿ
ä³òåé ç âàøèì ìàëþêîì (â³êîì 3-6 ðîê³â) çàéìàòè-
ìåòüñÿ ãîëîñíèì ÷èòàííÿì, ðîçôàðáîâóâàííÿì,
³ãðàìè. Îäíî÷àñíî ìîæíà çàëèøèòè äî òðüîõ ä³òåé,
àëå íå á³ëüøå í³æ íà 30 õâèëèí. Ïîñëóãà áåçêîø-
òîâíà.

 Òàêîæ ó  á³áë³îòåêàõ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ öåíò-
ðàë³çîâàíî¿ ñèñòåìè îêð³ì íîâèõ, ö³êàâèõ êíèã ÷è
ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü, âè òàêîæ ìîæåòå:

- âèêîðèñòîâóâàòè Wi-Fi äîñòóï ó â³ää³ë³ îáñëóãî-
âóâàííÿ öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè ³ì. Î. Äóõíîâè÷à; 

- ñêîðèñòàòèñÿ ïåðñîíàëüíèì êîìï’þòåðîì ó
²íòåðíåò-öåíòð³ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè, à òàêîæ ðîçäðó-
êóâàòè, ñêàíóâàòè ÷è êñåðîêîï³þâàòè äîêóìåíòè;

- îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ç ²íòåðíåòó íà çàìîâëåí-
íÿ êîðèñòóâà÷³â (öåíòðàëüíà á³áë³îòåêà ³ì. Î. Äóõ-
íîâè÷à, ì³ñüêà á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé, á³áë³îòåêà-ô³ë³ÿ
¹7);

- â³äâ³äàòè ð³çíîìàí³òí³ êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüê³
çàõîäè (öåíòðàëüíà á³áë³îòåêà ³ì. Î. Äóõíîâè÷à,
ì³ñüêà á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé, á³áë³îòåêà-ô³ë³ÿ ¹ 7)

- ñòàòè ó÷àñíèêîì êëóáó çà ³íòåðåñàìè («Ë³òòóñ-
³âêà» ÖÁ ³ì. Î. Äóõíîâè÷à, «Ïîòòåðîìàíè Ìóêà-
÷åâà» á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé)

- ä³º «çîíà áóêêðîñèíãó» – ïîñëóãà îáì³íó êíèæ-
êàìè. Êîæåí â³äâ³äóâà÷ ìîæå ïðèíåñòè ³ çàëèøèòè
àáî âçÿòè ³ ïî÷èòàòè êíèãè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ íà ñïåö-
³àëüíî îáëàøòîâàí³é ëîêàö³¿ (â³ää³ë îáñëóãîâóâàí-
íÿ öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè ³ì. Î. Äóõíîâè÷à, ²²²-é
ïîâåðõ).

Äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè:
- ²íòåðíåò-öåíòð îáëàäíàíèé ïàíäóñàìè òà ñïåö-

³àëüíèìè ñòîëàìè äëÿ ³íâàë³ä³â-â³çî÷íèê³â;
- ïðîâîäÿòüñÿ ãîëîñí³ ÷èòàííÿ êíèæîê ³ ïåð³îäè÷-

íèõ âèäàíü;
- íàÿâíèé ôîíä êíèæîê íàäðóêîâàíèõ øðèôòîì

Áðàéëÿ;
- º ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâàííÿ ôîíäîì àóä³î-êíèã.

ÇÀËÈØÈÒÈ ÄÈÒÈÍÓ ÍÀ Ï²ÂÃÎÄÈÍÈ:
Â Á²ÁË²ÎÒÅÖ² ÌÓÊÀ×ÅÂÀ

ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÈÉ ÑÅÐÂ²Ñ Á²ÁË²ÎÍßÍß

По підсумкам  роботи за  2016 рік
в Мукачівській міській виконавчій
дирекції  на обліку знаходиться 12
599 страхувальників.

Бюджет Мукачівської міської ви!
конавчої дирекції Фонду за  2016 рік
по доходах виконаний на  166,5 %
при плані 72,0 тис. грн. в бюджет
поступило 119,9 тис. грн.

План по видатках бюджету вико!
наний на 91,4 % при плані 27 846,2
тис. грн.  витрати склали 25 444,8
тис. грн.

Витрати на виплату всіх видів до!
помог за  2016 рік склали 24 568,9
тис. грн. при плані 26 817,0 тис. грн.
або  91,6 % до плану, в тому числі:

! разом по тимчасовій непрацез!
датності  ! 13 685,9 тис. грн., при
плані 15 850,0 тис. грн., що стано!
вить до плану 86,3 % ;

! по вагітності та пологам –  10
788,4 тис. грн. при плані  10 856,0
тис. грн., що становить 99,4 %;

! поховання – 43 виплата на суму
94,6 тис. грн. при плані 111,0 тис.
грн., що становить 85,2 %.

Протягом 2016 року  Мукачівсь!
кою міською виконавчою дирекцією
прийнято від страхувальників 3 250
заяву – розрахунок про надання
фінансування для надання матері!

Виконання бюджету Мукачівської міської виконавчої дирекції
Закарпатського обласного відділення Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності за 2016 рік
ального забезпечення застрахова!
ним особам  на суму 24 282 756,02
грн. ( в т.ч. 96 800,00 грн. ! допомо!
га на поховання), за 255 006 днів по
15 540 листку непрацездатності.

Розшифровка по причинам не!
працездатності на загальну суму 24
185 956,02 грн.:

! загальне захворювання –11 948
листків непрацездатності  за 107
015 днів на суму 10 892 844,35 грн.

! невиробничі травми – 1 372
листків непрацездатності за 20 173
дня на суму 1 969 642,03 грн.

! вагітність та пологи – 1 220
листків непрацездатності   за 120
634 дня на  суму 10 614 594,63 грн.

! догляд – 1 000 листків  непра!
цездатності за 7184 днів на суму
708 875,01  грн.

Значні витрати в бюджеті станов!
лять виплати через хвороби. За
2016 рік внаслідок хвороб та травм
невиробничого характеру  втраче!
но 135198 днів.

 Число оплачених днів по тимча!
совій непрацездатності без догля!
ду за хворими за 2016 рік становить
127 718 днів.

Число оплачених днів по тимча!
совій непрацездатності по догляду
за хворими за 2016 рік становить
7480 днів.

Число оплачених днів по вагіт!
ності та пологах за 2016 рік скла!
дає 122 276 днів.

Міською виконавчою дирекцією за
2016 рік зареєстровано та видано
68 довідок для здійснення віднов!
лювального лікування  хворих в ре!
абілітаційних відділеннях сана!
торіїв, в т. ч.:

9   довідок – на  реабілітацію вагі!
тності;

9   довідок – на  відновлювальне
лікування після перенесеного
інфаркту міокарду;

14 довідок –  на відновлювальне
лікування після гострих церебраль!
них порушень;

12 довідок – на  відновлювальне
лікування після оперативного втру!
чання на органи травлення ;

12 довідок – на відновлювальне
лікування  порушень  обміну речо!
вин (цукровий діабет);

10 довідок – на лікування ортопе!
дично – травматологічних хворих;

2 довідки – на лікування обміну
речовин та ендокрінної системи для
дитини у супроводі дорослого.

М. ЛАМБРУХ,   директор
Мукачівської міської

виконавчої дирекції Фонду

Ñîö³àëüí³ âèïëàòè, ¿õ
ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà
ïðîáëåìàòèêà, ÿêà ³ñíóº
ïðè ¿õ îôîðìëåíí³ ó
ðîìñüêèõ ïîñåëåííÿõ, –
ñòàëè òåìîþ íàðàäè, ÿêà
â³äáóëàñÿ ó Ìóêà÷³âñüêé
ÐÄÀ ï³ä êåð³âíèöòâîì
çàñòóïíèêà ãîëîâè àäì³-
í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäðà Áî-
ã³âà.

Ó÷àñòü ó íàðàä³ âçÿëè
ñåëèùíèé òà ñ³ëüñüê³ ãî-
ëîâè, íà òåðèòîð³¿ ñ³ëüðàä
ÿêèõ º ðîìñüê³ ïîñåëåí-
íÿ. Áóëè ïðèñóòí³ìè ³
ñàì³ ïðåäñòàâíèêè
ðîìñüêèõ ïîñåëåíü, çäå-
á³ëüøîãî – ë³äåðè ãðî-
ìàä.

Ñîö³àëüíèé áëîê ïè-
òàíü âèñâ³òëþâàëè
ïðåäñòàâíèêè àäì³í³ñò-
ðàö³¿: íà÷àëüíèê óïðàâë-
³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ Îëåê-
ñàíäð Íåìéî, íà÷àëü-
íèê ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ä³òåé Íàòàë³ÿ Áóëåöà,
äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêîãî
ðàéîííîãî öåíòðó ñî-
ö³àëüíèõ ñëóæá ñ³ì’¿,
ä³òåé òà ìîëîä³ ²ííà Òó-
ðÿíèöÿ.

Ó ðîìñüêèõ ïîñåëåí-
íÿõ º ïåâíà ê³ëüê³ñòü ðî-
äèí, ÿê³ îòðèìóþòü ñîö-
³àëüí³ âèïëàòè, çäåá³ëü-
øîãî öå âèïëàòè ïðè íà-
ðîäæåíí³ äèòèíè òà âèï-
ëàòè òàê çâàíèõ «äèòÿ-
÷èõ». Â çâ’ÿçêó ç îôîð-
ìëåííÿì òà ö³ëüîâèì
âèêîðèñòàííÿì öèõ
êîøò³â ³ñíóº ðÿä ïðî-
áëåì, ÿê³é é áóëè îáãî-

Ó Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ â³äáóëàñÿ íàðàäà
ç ïðåäñòàâíèêàìè ðîìñüêèõ ãðîìàä

âîðåí³ ï³ä ÷àñ íàðàäè.
Òàê, ²ííà Òóðÿíèöÿ òà

Íàòàë³ÿ Áóëåöà, ä³þ÷è â
³íòåðåñàõ çàõèñòó ïðàâ
ä³òåé, àêöåíòóâàëè íà
ö³ëüîâîìó òà ðàö³îíàëü-
íîìó âèêîðèñòàíí³ «äè-
òÿ÷èõ» âèïëàò, òîáòî
êîøòè â ïîâíîìó îáñÿç³
ïîâèíí³ áóòè âèêîðèñ-
òàí³ äëÿ ïîòðåá äèòèíè.

«Äèòèíà ç ðîìñüêî¿
ðîäèíè – öå ïîâíîö³ííèé
÷ëåí íàøîãî ñóñï³ëü-
ñòâà, áàòüêè ÿêî¿ ïî-
âèíí³ çàáåçïå÷èòè ¿é
íîðìàëüí³ óìîâè æèòòÿ
òà ðîçâèòêó. Äåðæàâà
äîïîìàãàº íåïîâíèì,
áàãàòîä³òíèì òà ìàëî-
çàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì,
ïåðåäáà÷àþ÷è ñîö³àëüí³
âèïëàòè, ÿê³ ïîâèíí³ ñêå-
ðîâóâàòèñÿ âèêëþ÷íî íà
ïîòðåáè äèòèíè, – çàç-
íà÷èëà Íàòàë³ÿ Áóëåöà».

²ííà Òóðÿíèöÿ, îï³êóþ-
÷èñü ñ³ì’ÿìè òàê çâàíî¿
ãðóïè ðèçèêó, ÿê³ ïîòðå-
áóþòü äîäàòêîâîãî
ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó,
çâåðíóëàñÿ äî ïðåäñòàâ-
íèê³â ðîìñüêèõ ãðîìàä
òà ãîë³â ñåëèùíèõ ³
ñ³ëüñüêèõ ðàä ç ïðîõàí-
íÿì ìàêñèìàëüíî ñïðè-
ÿòè ðîáîò³ ñîö³àëüíèõ
ïðàö³âíèê³â, âèêëþ÷àþ÷è
âèïàäêè íåäîïóùåííÿ
³íñïåêòóâàííÿ óìîâ æèò-
òÿ òàêèõ ðîäèí, àäæå
ìîâà éäå ïðî ³íòåðåñè
ä³òåé.

Çàçíà÷èìî, ùî ïðè ðàé-
îíí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ä³º
ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ ïî çà-

õèñòó ïðàâ ä³òåé, ìîá-
³ëüíà ãðóïà ÿêî¿ çä³éñíþº
ìîí³òîðèíãîâ³ âè¿çäè çà
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ðî-
äèí ç ãðóïè ðèçèêó, ó ÿêèõ
º íåïîâíîë³òí³ ä³òè.

Îëåêñàíäð Íåìéî àê-
öåíòóâàâ ïðèñóòí³ì íà
íåîáõ³äíîñò³ âïîðÿäêó-
âàííÿ äîêóìåíò³â ó
ðîìñüêèõ ïîñåëåííÿõ, ó
òîìó ÷èñë³ íà ïðàâî
âëàñíîñò³ áóäèíêó, äå
ïðîæèâàº ðîäèíà ç ìàëî-
ë³òí³ìè ä³òüìè. Öå çíà÷-
íî ïîëåãøèòü îôîðìëåí-
íÿ äîêóìåíò³â, íåîáõ³ä-
íèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ñîö-
³àëüíèõ âèïëàò.

«²íêîëè ³ç-çà áàíàëüíî-
ãî íåïîðÿäêó ç äîêóìåí-
òàìè ðîäèíà íå ìîæå
ñêîðèñòàòèñÿ ïðàâîì íà
ñóáñèä³þ, íàïðèêëàä çà
åëåêòðîåíåðã³þ, àáî îò-
ðèìàòè êîìïåíñàö³þ íà
òâåðäå ïàëèâî ÷è ñêðàï-
ëåíèé ãàç, – çàçíà÷èâ íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ñîö-
çàõèñòó».

Òàêîæ Îëåêñàíäð
Îëåêñàíäðîâè÷ çâåðíóâ-
ñÿ äî ñåëèùíîãî òà
ñ³ëüñüêèõ ãîë³â ç ïðîõàí-
íÿì ïîñèëèòè ³íôîðìó-
âàííÿ íàñåëåííÿ ùîäî
òèõ ïðàâ íà ñîö³àëüí³ âèï-
ëàòè òà ñóáñèäóâàííÿ,
ÿê³ ãàðàíòîâàí³ äåðæà-
âîþ.

Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìêè
íàðàäè, çàñòóïíèê ãîëî-
âè àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåê-
ñàíäð Áîã³â çàïðîïîíó-
âàâ ÷³òêèé àëãîðèòì ä³é
ùîäî âèïðàâëåííÿ íå-
äîë³ê³â ç ïèòàíü, ùî áóëè
îáãîâîðåí³. Îëåêñàíäð
ßðîñëàâîâè÷ çàçíà÷èâ,
ùî íàðàäè ó òàêîìó ôîð-
ìàò³ ñòàíóòü ïåð³îäè÷-
íèìè òà ïîêëèêàí³, çàâ-
äÿêè ñï³ëüíèì çóñèëëÿì
ðàéîííî¿, ì³ñöåâî¿ âëàäè
òà ë³äåð³â ðîìñüêèõ ãðî-
ìàä, – ñïðèÿòè ïîâí³é
³íòåãðàö³¿ íàöìåíøèíè
äî ñóñï³ëüñòâà, ó ÿêîìó
âîíè æèâóòü.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  29.01.2016 р.  по 4.02.2017 р.
1. Дмитревський Євген Володимирович – 1941 р.н.
2. Лазар Іван Васильович – 1933 р.н.
3. Симканич Олена Іллівна – 1940 р.н.
4. Рега Ганна Федорівна – 1930 р.н.
5. Воронова Лілія Вікторівна – 1966 р.н.
6. Князь Галина Миколаївна – 1977 р.н.
7. Тарасенко Віктор Олексійович – 1942 р.н.
8. Фількорн Євжен Олександрович – 1935 р.н.
9. Сабов Ірина Юріївна – 1950 р.н.
10. Петренко Ірина Іванівна – 1950 р.н.
11. Шахова Марія Борисівна – 1927 р.н.
12. Брецко Юрій Васильович – 1944 р.н.
13. Надь Маріанна Йосипівна – 1966 р.н.
14. Фехтел Мирослав Йосипович – 1966 р.н.
15. Шелельо Сергій Іванович – 1963 р.н.
16. Мелешков Євген Іванович – 1951 р.н.
17. Стегней Ольга Юріївна – 1925 р.н.
18. Штраус Терезія Іванівна – 1925 р.н.
19. Турчин Олівія Нестерівна – 1937 р.н.
20. Горват Ганна Іванівна – 1937 р.н.
21. Ціцей Еміліян Єміліянович – 1951 р.н.
22. Троян Юлій Юлійович – 1954 р.н.
23. Грабовецька Світлана Михайлівна – 1972 р.н.
24. Величко Марія Мигальовна – 1954 р.н.
25. Горбас Сільвія Карлівна – 1952 р.н.
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ТзОВ “Мукачівська швейна
фабрика” приймає на роботу
швачок й учнів трикотажного ви�
робництва. Працюємо в одну
зміну. Оплата праці достойна.
Зверт. по тел. 2C23C96

за адресою  Мукачево,
вул.  Р.Корсакова, 26

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

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

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

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

квартира з усіма зручностями в
центральній частині міста по
вул. Духновича (пл. 53 кв.м. +
підвал 30 кв.м., дворова систе�
ма).

Тел. 050 03 67 78.
 Продається будинок (валь�

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

Тел.: 067 849 62 61.
     Продається будинок по

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

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

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

Тел.:0660872146

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

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

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

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

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

Тел. 066 87 47 595

 Продам або обміняю на 2�х
кімн.квартиру без ремонта або
1�комн.з євроремонтом дач�
ний двоповерховий цегляний
будинок .Загальна площа 84
кв.м.1 поверх�гараж ,підсобні
приміщення ,2 поверх�дві
кімнати,кухня,санузел�все от�
дільно,є електрика,приватизо�
вана земля б сот,є сад,виног�
рад в районі вул.Великогірної
на квартиру в м.Мукачево . Под�
робиці по домовленості за но�
мером.
Т. 0958241649,0979698177.
 Продається  дача в районі

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

Набережній. Двоповерховий
особняк 150 кв. м., камінна

зала, літня веранда, дві ванни,
3 кімнати, сад, город, земель�
на ділянка 5 сотин.  Ціна 99 тис
у.о.

Зверт. 099�0287644.

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

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

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

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

Тел.: 095C577C40C12.
 продається земельна

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

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

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

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

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

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

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

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

квартира в центрі по вул.Ярос�
лава Мудрого, дворова систе�
ма, всі комунікаціі, стан се�
редній, кімнати роздільні. Є
місто для машини. Придатне під
офіс, або інше комерційне вико�
ристання. Ст. ціна 17500 ум.од.
можливий торг. 0509425800
9) продається 2х кімнатна квар�
тира, нового планування, в рай�
оні Черемушки, на 3�му поверсі
, 5�ти поверх.буд. площею 55
м.кв. Стан середній, є металоп�
ластикові вікна , лоджія, балкон.
Ст..ціна 22900 ум.од. можливий
торг. Т 0665334584
 В центрі, по вул.Недецеї,

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

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

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

9 ëþòîãî 2017 ð.
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     Продається  автогараж в
кооперативі "Жигулі". Два побу�
тових газових балони. Дзвони�
ти по тел. 0669513492,
0997293571

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

дійна. Зверт по тел.
0992175426.

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

Зверт. 050C203C67C78

“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 рCні РосC

вигово, з дорогим ремонтом,
меблями та технікою, кухня стуC
дія, нова проводка, нове опаC
лення, кондиціонери, сигналіC
зація, 6/9 пов., Можливо купиC
ти 3 кімнатну квартиру, квартиC
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.НабеC

режна, , поруч є садочок, наC
бережна, 2002 року будівницC
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 плоC
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. ЗвертаC
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 35C55 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 проC
дається автомобіль
ВАЗC21154, рік випусC
ку 2007. У надійному
стані.Т. 0668011800.

Àâòî

Ðîáîòà
     Зніму квартиру в м.МуC

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

Тел: 0959419922

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

     Загублену Книгу доходів і витрат, видану Мукачівською
ОДПІ на ім’я Муратов Олександр Олександрович (ід. код
2862103356) вважати недійсною.
     Загублену Книгу доходів і витрат, видану Мукачівською

ОДПІ на ім’я Муратова Світлана Геннадіївна (ід. код
2769802045) вважати недійсною.
     Втрачене посвідчення водія, Серія РРВ № 466389 від

27.10.2006 р., категорії “В”, “С”, “Е”, видане Мукачівським МРЕВ
на ім’я Роман Олександр Васильович, вважит недійсним.
     Втрачену книгу обліку доходів фізичних осіб, видану Му�

качівською ОДПІ  ПП Гелмеці Олександру Євгеновичу (ід. код
3111900039), вважате недійсною.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

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

по тел.: 095 940 51 45

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

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

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

ÏÎËÜÙÀ

Допомога в отриманні робочої польської візи
та реєстрація в консульстві

м. Мукачево, вул. Недецеї, 2/3 (2 пов.),
тел.: (097) 55C00C127, (050) 135C73C73

За даними міського Комбінату благоустрою.



Âñå èçâå÷íî òå÷åò òóäà, ãäå íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ. (Ã. Ìàëêèí).Âñå èçâå÷íî òå÷åò òóäà, ãäå íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ. (Ã. Ìàëêèí).Âñå èçâå÷íî òå÷åò òóäà, ãäå íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ. (Ã. Ìàëêèí).Âñå èçâå÷íî òå÷åò òóäà, ãäå íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ. (Ã. Ìàëêèí).Âñå èçâå÷íî òå÷åò òóäà, ãäå íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ. (Ã. Ìàëêèí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999999  ëþòîãî2017 ð.

5 (1158)5 (1158)5 (1158)5 (1158)5 (1158)

ñò.

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

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Тел. 0951100348  Василий

СВІТЛОЇ  ПАМ'ЯТІ М. Й. ФЕХТЕЛА

Чисельність жителів Землі сягла
позначки 7,433 мільярда осіб – такі
дані були озвучені в доповіді Фон/
ду ООН у галузі народонаселення.

Згідно з доповіддю, приріст населення за
поточний рік становить 1,1% — це близько
80,8 мільйонів осіб. І якщо населення світу
зростатиме такими самими темпами, воно
сягне кількості 9 мільярдів до 2042 року.

І тут постає не риторичне запитання: а чи
здатна Земля прогодувати стільки людей?
Чи є взагалі якась межа приросту їх чисель�
ності? Чи, заполонивши Землю, ми почне�
мо колонізувати... інші планети?

— Цікаво, у яких країнах чи регіонах
планети живе найбільше людей, а де —
найменше?

—  Найбільш населеними територіями
Землі є Південно�Східна Азія — долини
річок Янцзи та Хуанхе у Китаї, річки Ме�
конг у В’єтнамі,  річки  Брахмапутри (одна
з найбільших рік Азії, що протікає терито�
рією Китаю, Індії та Бангладеш), — каже
Володимир Костащук, доцент Національ�
ного університету ім. Ю. Федьковича. —
Загалом в Азії проживає понад 60% світо�
вого населення. Друге місце посідає Аф�
рика (12%); Європі належать 11%,
Північній Америці — 8%, Південній —
5,3%. Найменше населення серед усіх кон�
тинентів має Австралія.

— Здавалося б, найбільше людей має
проживати в економічно розвинених
країнах, натомість ми бачимо, що це не
так, — наприклад, в Азії панує бідність...

— Є багато факторів, які вливають на

ЯК НАС ТЕПЕР БАГАТО
Населення нашої планети — оголосили нові дані вчені — перевищило 7,4 мільярда чоловік

Відійшов у вічність на  51 році життя після дуже
важкої, тривалої хвороби

ФЕХТЕЛ МИРОСЛАВ  ЙОСИПОВИЧ –
колишній учитель української мови та літератури

Мукачівської  ЗОШ  №  20 ім. О Духновича.

Порядність, інтелігентність, професіоналізм, мудрість
були притаманні його  щирій душі. Він був  талановитим
педагогом, але важка хвороба вибила його з колії життя і
він змушений був залишити роботу, яку дуже цінував.

Дирекція, профком, педагогічний колектив та ветера/
ни педагогічної праці глибоко сумують і висловлюють щирі
співчуття  рідним та близьким покійного  і  розділяють з
ними гіркоту непоправної втрати.

Світла пам'ять про  М. Й. Фехтела назавжди залишить/
ся в наших серцях.

Педколектив Мукачівської ЗОШ № 20
 ім. О. Духновича.

щільність населення. Наприклад, на сході
Євразії традиційно були багатодітні сім’ї —
у результаті населення Китаю нині стано�
вить 1,3 мільярда чоловік. І навіть демогра�
фічна політика народжуваності “одна роди�
на — одна дитина”, запроваджена у 70�х
роках минулого століття, не змогла істотно
вплинути на ситуацію.

До другої половини XVII століття
збільшення кількості населення відбувалось
дуже повільно, у XVIII — XIX століттях при-�
швидшилося, а в другій половині XX сто�
ліття стався так званий демографічний ви�
бух — відтоді кількість населення зростає
на-йшвидше, порівняно з усіма минулими
епохами.

—  За даними Інституту всесвітньої
вахти (Вашингтон), збільшення насе/
лення сприятиме процесу глобального
потепління, скороченню ресурсів, змен/
шенню площ плодородних грунтів, не/
стачі прісної води. Це так?

—  Населення Землі, що постійно зрос�
тає, справді стає загрозою для самої пла�
нети. Деякі фахівці вже висловлюють зане�
покоєння — якщо населення Землі зроста�
тиме й далі, вже скоро люди стикнуться з
проблемою нестачі прісної води, продуктів
харчування, палива та інших ресурсів, —
каже Ірина Ставчук, експерт Національного
екологічного центру України.  — Багато дер�
жав уже гостро відчуває проблеми з
прісною водою, а за статистикою ООН, що�
години від голоду у світі помирає 200 осіб.
Із збільшенням кількості людей ситуація
лише загостриться.

—  Є організація — Global Footprint

Network, яка підраховує і зіставляє вит/
рати ресурсів і здатність планети
відновлювати їх, — долучається ирослав
товчан, завідувач Лабораторії екобезпе/
ки ННЦ “Екобіобезпека”.

— Та от: уже тепер людство використовує
ресурси Землі, розраховані на цілий рік, за
7�8 місяців.

— І що далі?
— А далі — катастрофа. Якщо нічого не

зміниться, вже у 2050 році Земля стане не�
здатною годувати та обігрівати людство.

— Є певні теорії, які кажуть, що й сама
людина у майбутньому зміниться. Ска/
жімо, нейрофізіолог Бернетт вважає,
що замість пальців у людей з’являться
щупальця (щоб було зручніше користу/
ватися сенсорними екранами). Невже
такі зміни можливі?

— Існує кілька десятків теорій стосовно
того, який вигляд матиме людина майбут�
нього. Одне можна сказати абсолютно пев�
но: морфологічно ми станемо іншими, —
каже Андрій Пустовалов, антрополог. — Це
пов’язано з тим, що з розвитком науково�
технічного прогресу деякі органи стають,
грубо кажучи, непотрібними. Таке вже ста�
лося зі зубами мудрості — у багатьох вони
не виростають, хоча зачатки їх у яс-нах є.
До речі, у майбутньому у людей може стати
ще менше зубів, та й вони будуть дрібни�
ми, адже сучасна їжа не вимагає жування.

Щодо щупалець, то, вважаю, до них не
дійде. А те, що руки й пальці можуть стати
довшими і тоншими — цілком можливо.

Пальці сучасної людини мають більше
нервових закінчень, ніж навіть 50 років тому

— адже вона працює не лопатою, а делікат�
но натискає на клавіші чи сенсор.

—  Одна з расових теорій каже, що за
кілька століть станеться змішання рас,
унаслідок чого переможе найсильніша
генетично раса — азійська...

— А хто сказав, що вона найсильніша?
Якщо вона має більше домінантних генів,
необов’язково, що вони переможуть реце�
сивні. Скажімо, предок будького з нас 80
тисяч років тому виглядав так, як сучасний
уродженець Ефіопії. Вигляд сучасної люди�
ни — це результат і природнього добору, і
мутації генів, і клімату, і науковотехнічного
прогресу. Через глобалізацію межі між ра�
сами, безперечно, стиратимутьcя. І ваш онук
чи правнук може мати інший колір шкіри,
ніж ви.

Не відкидаю й того, що у майбутньому
люди взагалі можуть переселитися на інші
планети — і тоді колонізація космосу, яка
сьогодні видається фантастикою, стане
дійсністю. А тоді може змінитися пігмента�
ція шкіри людини (це потрібно для змен�
шення дії ультрафіолетового випромінення),
або ж люди матимуть великі круглі очі —
при недостатності світла, якщо житимуть на
планетах, віддалених від Сонця.

—  Населення Землі й далі зростати/
ме?

В. КОСТАЩУК:

—  Є кілька прогнозів. Найпоширеніший з
них — що до 2050 року населення нашої пла�
нети зросте до 10 мільярдів чоловік. Це
межа, більше Земля може не витримати...

Марина МОРОЗ

 Íà èñõîäå çèìû, 9 ôåâðàëÿ,  â
êðóãó ðîäíûõ è áëèçêèõ îòìå÷àåò
ñâîé ñâåòëûé  þáèëåé  íàøà äî-

ðîãàÿ  ìàìî÷êà, áàáóøêà, ëþáè-
ìàÿ æåíà, òåùà è ñâàõà

Íèíà Èâàíîâíà
ÑÈÌÊÈÍÀ.

Ïîçäðàâëÿåì è îò ÷èñòîãî
               ñåðäöà æåëàåì:

Áóäü âñåãäà çäîðîâîé,
Áóäü  ñ÷àñòëèâîé  è æèâè ëþáÿ.
Ïóñòü ïðîõîäÿò íåçàìåòíî çèìû,
Êðàåøêîì  êàñàÿñü ëèøü òåáÿ.
Ùåê òâîèõ íå  îáæèãàþò ñëåçû,
Áåäû ïóñòü îáõîäÿò ñòîðîíîé,
Áóäü æå Òû è â ëþòûå  ìîðîçû
Äëÿ  âñåõ íàñ  è ñîëíöåì

è âåñíîé!
Î÷åíü ëþáÿùèå Òåáÿ  ìóæ Âàñèëèé,  äî÷êà Òà-

òüÿíà, ñûí Àíäðåé,  çÿòü  Ðîáåðò, íåâåñòêà Âèêòî-
ðèÿ, âíóêè Ìàêñèìêà, Àíäðþøà, Êèðþøà, ñâàòüÿ
Çîëîòîâû è äðóãèå ðîäñòâåííèêè,

Ñ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÌ
ÞÁÈËÅÅÌ!

Відкритий на кордоні з
Угорщиною спільний
контактний пункт «За�
хонь» вже дав перші по�
зитивні результати з охо�
рони спільної ділянки
державного кордону.
Лише за добу роботи,
завдяки оперативному
обміну інформацією між
прикордонниками Украї�
ни та Угорщини через цей
контактний пункт, було
затримано нелегальних
мігрантів з Марокко.
Вони намагалися про�
братися через кордон та
потрапити до країн Євро�
союзу.

Порушниками вияви�
лися громадяни Марок�
ко. Одного з них сьогодні
вночі затримали прикор�
донники відділу «Лужан�
ка» Мукачівського загону
спільно з оперативними
співробітниками відом�
ства. У іноземця виявили
посвідку на тимчасове

Â³äêðèòèé íà êîðäîí³ ç Óãîðùèíîþ ñï³ëüíèé êîíòàêòíèé ïóíêò «Çàõîíü»
äîïîì³ã çàòðèìàòè íåëåãàëüíèõ ì³ãðàíò³â ç Ìàðîêêî

проживання в Україні та
окрім його паспорта, ще
один документ на іншого
громадянина Марокко.
Інший супутник порушни�
ка вдався до втечі в на�
прямку кордону з Угор�
щиною. Негайно ук�
раїнські прикордонники
організували обмін цією
інформацією з угорськи�
ми правоохоронцями та
підняли резерви для при�
криття напрямку. Не�
вдовзі охоронці кордону
Угорщини затримали на
своїй території порушни�
ка, якого виявили завдя�
ки завчасно отриманому
повідомленню та який
назвався марокканцем.

Відмітимо, що тісна
співпраця через контак�
тний пункт «Захонь»
сприяє оперативному уз�
годженню спільних дій.
Серед його основних зав�
дань – підтримання
інформаційної взаємодії

та обмін повідомлення�
ми між прикордонниками
обох країн, а також забез�
печення скоординова�
ності дій під час прове�
дення спільних заходів з
охорони українсько�
угорської ділянки кордо�
ну та протидії протип�
равній діяльності.

Нагадаємо, учора на
кордоні Угорщини з Ук�
раїною був відкритий пер�
ший спільний контактний
пункт «Захонь», який
є дієвим елементом
сучасної комунікації
у сфері прикордон�
ної безпеки та при�
с к о р ю є р о б о т у
органів, які борють�
ся зі злочинністю. В
офіційній церемонії
відкриття взяли
участь Голова Дер�
жавної прикордонної
служби України
Віктор Назаренко та
заступник начальни�

ка поліції – головний ди�
ректор охорони правопо�
рядку Угорщини Жолт
Халмоші, керівництво об�
ластей по обидва боки
кордону, представники
правоохоронних та дер�
жавних органів обох
сторін.

Прес/служба
Мукачівського

прикордонного
загону
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Â³êíî â Àìåðèêó. 2.30 Ñâ³òëî

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.30 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
3". 10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó -
3". 12.55, 1.45 "Ë³ãà ñì³õó".
15.35 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 17.15
Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè". 21.00 Êîìåä³ÿ "Îñòàíí³é
ìîñêàëü". 22.00 "Íà íîæàõ".
23.30 "Ò³íà êàðîëü. Ñèëà ëþ-
áîâ³ òà ãîëîñó".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20,  14.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.15,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.20,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Ð³äê³ñíà ãðó-
ïà êðîâ³" (16+). 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 0.50, 5.10 "Ïîäðîáèö³".
23.00, 3.00 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø" (16+). 1.45 Õ/ô
"Âèïàäêîâèé çàïèñ" (16+).
4.20 Äîê.ïðîåêò "Ëåãåíäè áàí-
äèòñüêîãî Êèºâà"

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. 11.05 Ò/ñ "Æèòòÿ ³ ïðè-
ãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà" (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.40 Õ/ô "Êðà¿íà ìàâï" (16+).
15.20, 16.20, 21.25 Ò/ñ "Íà
òðüîõ" (16+). 17.50 Ò/ñ "Êî-
òîâñüêèé" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ãðîìà-
äÿíñüêà îáîðîíà. 23.30 Õ/ô
"Âîëîäàð ïåðñí³â. Õðàíèòåë³
ïåðñíÿ". 2.40 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-
3" (16+). 3.20 Ñòîï-10. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.55
Ïðîâîêàòîð.

ÑÒÁ
7.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.05 "ÌàñòåðØåô". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.30,
23.55 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
20.00, 22.45 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2". 1.15 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àäâîêàò"
(16+). 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.10 Íîâèíè.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30, 4.40
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð 2" (12+). 15.30
Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð". 18.00 Ò/
ñ "Ðàéñêîåìåñòî" 27 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàê-
òó" 3, 4 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "Óìî-
âè êîíòðàêòó" 5 ñ. (16+). 0.30
Ò/ñ "C. S. I.: Ìàÿì³" (16+). 3.00
Õ/ô "Õðîí³êè Ð³ää³êà"

Ò Å Ò
6.00, 5.35 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäó-
êè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.45 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+). 12.25
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.25,
14.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 13.55 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.30 Â³òàëüêà.
16.50, 20.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
17.25, 20.25 Ì/ô "Øàëåíèé
Ìàäàãàñêàð". 17.50
ËàâËàâÑar. 21.00 Êàçêè Ó.
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/ô "Ë³êàð
Àéáîë³ò"

  «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

Ò/ñ "Äàøà" 1, 2 ñ.. 15.30 Ò/ñ
"Äàøà". 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêîåìå-
ñòî" 26 ñ. (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Óìîâè êîíòðàêòó" 1, 2 ñ. (16+).
23.30 Õ/ô "Õðîí³êè Ð³ää³êà".
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 5.20 Ò/
ñ "Àäâîêàò" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Êîðèñí³ ï³äêàçêè. 6.20
Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå íàøå-
öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³âêà. 7.15
Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 7.40
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
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
13.55 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 14.55
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.55
Â³òàëüêà. 16.50, 20.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 18.55 ËàâËàâÑar. 21.00
Êàçêè Ó. 22.00 Êðà¿íà Ó. 23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 0.30 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (16+). 1.00 Ïðîô³ëàêòè-
êà.

 «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
2.55, 2.20 Çîíà íî÷³.  4.40,
18.00 Àáçàö. 5.35, 6.45 Kids
Time. 5.36 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 6.46 Ç³ðêè ï³ä
ã³ïíîçîì. 10.10 Õ/ô "Âåëèêèé
Ãåòñá³". 12.55 Õ/ô "Òðè ìåòðè
íàä ð³âíåì íåáà" (16+). 15.20
Õ/ô "Òðè ìåòðè íàä ð³âíåì
íåáà 2: ß òåáå õî÷ó" (16+).
19.00 Ðåâ³çîð. 22.00 Ñòðàñò³
çà ðåâ³çîðîì. 0.35 Õ/ô "Ñóïåð-
ãåðîéñüêå ê³íî" (16+). 2.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 14 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.
9.25, 18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà-
÷åííÿì?. 9.35 Ä/ñ "Äæîí
Ô³òöæåðàëüä Êåííåä³". 10.35
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Óêðà¿íà
êîëÿäóº". 12.15 Ñóñï³ëüíèé
óí³âåðñèòåò. 12.40, 21.30, 5.35
Íîâèíè. Ñïîðò. 13.15 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 14.00
Êíèãà.ua. 14.30 Âåðåñåíü.
15.20 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
15.45 Ä/ô "Êëîóí ³äå íà ìà-
íåæ. Ì. ßêîâ÷åíêî". 16.15 Ìè-
ñòåöüê³ ³ñòîð³¿. 16.30, 3.15 Ò/
ñ "Àííà Ï³ëü". 17.30 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 17.45 Ì/ñ "Ïîïåëþø-
êà". 18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
19.00, 1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.20 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùó-
ðîì. 19.50, 22.45 Ç ïåðøèõ
âóñò. 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. 2.10

"×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
2.55, 2.45 Çîíà íî÷³.  4.35,
18.00 Àáçàö. 5.30, 7.45 Kids
Time. 5.35 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 6.50 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³". 7.46 Êè¿â âäåíü òà
âíî÷³. 9.40 Ñåðöÿ òðüîõ. 15.10
Ñåðöÿ òðüîõ. Ïîñòøîó. 19.00
Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 22.35 Ò/ñ "Ãðà
Ïðåñòîë³â" (18+). 0.45 Õ/ô

"Ïðèâèäè â Êîííåêòèêóò³" (18+)

ÑÅÐÅÄÀ, 15 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.
9.25, 18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà-
÷åííÿì?. 9.35 Ä/ñ "Äæîí
Ô³òöæåðàëüä Êåííåä³". 10.35
Ä/ô "Ìàðêî Âîâ÷îê. Òàºìíè÷à
ç³ðêà". 11.00 Çàñ³äàííÿ Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 13.15
Íàø³ ãðîø³. 14.00 Â³éíà ³ ìèð.
15.25, 2.10 Á³àòëîí. ×åìï³î-
íàò ñâ³òó. ²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà
15êì. (æ³íêè). 17.25, 3.55 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô "Ïðîñò³ð
òîëåðàíòíîñò³. Êîð³ííÿ, êðîâ
³ äóøà". 19.50 Ç ïåðøèõ âóñò.
19.55 Ñë³äñòâî. Èíôî. 20.20,
4.40 Ïðî ãîëîâíå. 21.30, 5.35
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "Åïî-
õà ÷åñò³".  22.40 Ìåãàëîò.
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 -
3". 10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó
- 3". 12.55 "Ë³ãà ñì³õó 2015".
15.30 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Êîìåä³ÿ
"Îñòàíí³é ìîñêàëü". 22.00
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3".
23.30, 3.00 Ò/ñ "Òåîð³ÿ áðåõí³
- 3". 0.45 "Ë³ãà ñì³õó"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20,  14.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.15,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.20,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Ð³äê³ñíà ãðó-
ïà êðîâ³" (16+). 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 0.50, 5.00 "Ïîäðîáèö³".
23.00, 3.15 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø" (16+). 1.45 Õ/ô
"²âàí Ôðàíêî". 4.35 Äîê.ïðî-
åêò "Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî
Êèºâà"

ICTV
5.35 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³ .  8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00 Ãðîìà-
äÿíñüêà îáîðîíà. 10.55,
17.45 Ò/ñ "Êîòîâñüêèé" (16+).
11.50, 13.20 Õ/ô "Âîëîäàð
ïåðñí³â. Õðàíèòåë³ ïåðñíÿ".
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
16.10, 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ"

(16+).  18.45,  21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð.  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 23.20 Õ/ô "Âîëîäàð
ïåðñí³â. Äâ³ âåæ³" (16+). 2.40
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+). 3.20
Ñòîï-10. 4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí. 4.25 Ôàêòè. 4.50 Ïðîâî-
êàòîð

ÑÒÁ
6.30, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.30 "ÌàñòåðØåô". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30, 0.05 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 20.00,
22.45 "ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2".
1.35 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

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

âîêàò" (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 2.50 Íî-
âèíè. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 9.15, 3.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 11.30, 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð 2" (12+). 15.30 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð". 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñêîåìåñòî" 28 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Óìîâè êîí-
òðàêòó" 6, 7 ñ. (16+). 23.30 Ò/
ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" (16+).
0.30 Ò/ñ "C. S. I.: Ìàÿì³"
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.35 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóí-
äóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/
ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.45 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.25 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.25, 14.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 13.55 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.30 Â³òàëüêà.
16.50, 20.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
17.50 ËàâËàâÑar. 21.00 Êàç-
êè Ó. 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/ô
"Ë³êàð Àéáîë³ò"

«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. 4.55, 18.00
Àáçàö. 5.50, 7.10 Kids Time.
5.51 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü
Äæóë³àí". 7.11 Ò/ñ "Êë³í³êà"
(16+). 10.20 Êè¿â âäåíü òà
âíî÷³. 12.25, 19.00 Âàðüÿòè.
14.15, 16.05 Ïîëîâèíêè.
22.20 Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â"
(18+). 1.45 Õ/ô "Ïðèâèäè â

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 13 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 Çîëî-
òèé ãóñàê.  6.45, 7.45, 8.25
Ñìàêîòà. 7.20, 23.35 Íà ñëó-
õó. 8.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
8.45, 0.20 Òåëåìàãàçèí. 9.00
Òåí ³ñ .  Ì àò÷  ÷åìï ³îíàòó
ñâ³òó.  Ñâ³òîâà ãðóïà Êóáêà
Ôåäåðàö³¿. Óêðà¿íà - Àâñòðà-
ë³ÿ. 13.10 Áîðõåñ. 14.00 Ä/
ô "Òðèï³ëëÿ. Çàáóòà öèâ³ë³-
çàö³ÿ Ñòàðî¿ ªâðîïè". 15.20
Ôîëüê-music. 16.30, 3.55 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 17.30 Òâ³é ä³ì-
2.  17.50 Â ³êíî â  Àìåðèê ó.
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà÷åí-
íÿì?. 19.00,  1.55 Íîâèíè.
Êóëüò óðà .  19 .20  Ïåðøà
øïàëüòà .  19 .50  Ç  ïåðøèõ
âóñò. 19.55 Âåðåñåíü. 20.20,
4.40 Ïðî ãîëîâíå. 21.30, 5.35
Íîâèíè .  Ñïîðò.  21 .50  Ò /ñ
"Åïîõà ÷åñò³". 22.35 Îáëè÷-
÷ÿ â³éíè. 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.15 Ï³äñóìêè. 2.10 Á³àò-
ëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. ² åòàï.
Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ 10êì.
(æ³íêè). 3.00 Á³àòëîí. ×åìï-
³îíàò ñâ³òó. ² åòàï. Ãîíêà ïå-
ðåñë³äóâàííÿ 12, 5êì. (÷îëî-
â³êè).

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.15 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
3". 10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó
- 3". 12.55, 0.30 "Ë³ãà ñì³õó".
16.00 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü" .
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.30 Êîìåä³ÿ
"Îñòàíí³é ìîñêàëü".  22.00
"Ãðîø³". 23.15, 3.15 Ò/ñ "Òåî-
ð³ÿ áðåõí³ - 3"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.25
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.15, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20 Õ/ô
"Êîõàííÿ ç âèïðîáóâàëüíèì
òåðì³íîì" 1 ñ.. 12.25 Õ/ô "Êî-
õàííÿ ç âèïðîáóâàëüíèì òåð-
ì³íîì" 2 ñ.. 15.15 "Æäè ìåíÿ".
18.00, 19.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 0.50,
5.00 "Ïîäðîáèö³". 21.00 Ò/ñ
"Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³" (16+).
23.00, 3.15 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø" (16+). 1.45 Õ/ô
"Òè áóäåø ìîºþ". 4.35 Äîê.ï-
ðîåêò "Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî
Êèºâà"

 ICTV
5.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.55, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 10.10 Àíòèçîìá³.  11.05
Ñåêðåòíèé ôðîíò.  12.00,
13.20 Õ/ô "Áëèçíþêè" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
14.35, 16.20 Õ/ô "Áåçìåæíèé
îáð³é" (16+). 16.55 Õ/ô "ªâðî-
ïà" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå í³æ ïðàâ-
äà. 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
22.25 Ñâîáîäà ñëîâà. 0.30 Õ/
ô "Í³íäçÿ-óáèâöÿ" (18+). 2.15
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-2" (16+). 3.40
Ñòîï-10.  4 .30 Ôàêòè.  4 .50
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.55, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.55 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.50
Õ/ô "Øâèäêèé ïî¿çä". 11.50 Õ/
ô "Ï'ÿòü ðîê³â òà îäèí äåíü".
13.45 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
16". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 18.30 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà".  19.55,  22.35,  1.30
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 23.35 "Äàâàé ïîãîâîðèìî
ïðî ñåêñ 3". 3.32 "Ëó÷øåå íà
ÒÂ"

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, 23.00, 1.50 Íîâè-
íè. 9.15, 2.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
11.20 Õ/ô "Ì³ëüéîíåð". 13.25

Êîííåêòèêóò³ 2" (18+)
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10,
7.10, 8.10 Åðà á³çíåñó. 6.15,
7.15, 8.15 Ñïîðò. 6.20, 8.20
ÀãðîÅðà. 6.30, 23.00 Çîëîòèé
ãóñàê. 6.45, 7.45, 8.30 Ñìà-
êîòà. 7.25, 23.35 Íà ñëóõó.
8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 9.25, 18.50 Ùî òàì ç
ªâðîáà÷åííÿì?. 9.35 Ä/ñ
"Äæîí Ô³òöæåðàëüä Êåííåä³".
11.45 Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê.
12.15 Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñè-
òåò. 12.40, 21.30, 5.35 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 13.15 Ñë³äñòâî.
Èíôî. 14.00 Íàäâå÷³ð'ÿ.
Äîë³. 15.25, 2.10 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ñâ³òó. ²íäèâ³äó-
àëüíà ãîíêà 20êì. (÷îëîâ³êè).
17.25 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 18.15,
1.20 Íîâèííèé áëîê. 19.00,
1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20
Ä/ô "Ãàéäàìàöüêèì øëÿõîì".
19.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 19.55
"Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöü-
êîþ. 20.20, 4.40 Ïðî ãîëîâ-
íå. 21.50 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³".
22.35 Îáëè÷÷ÿ â³éíè. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè.
4.10 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè

     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 - 3".
11.00, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 3".
13.00, 0.45 "Ë³ãà ñì³õó". 15.30
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 17.15 Ìå-
ëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.30, 2.55 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Êîìåä³ÿ
"Îñòàíí³é ìîñêàëü 2". 22.00
"×îòèðè âåñ³ëëÿ 6". 23.00 "Ïðà-
âî íà âëàäó 2017"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20,  14.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".  7.00,  8.00,
9.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè.
7.15, 8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
9.20 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ".
11.20,  12.25,  21.00 Ò/ñ
"Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³" (16+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 0.50, 4.55
"Ïîäðîáèö³". 23.00, 3.10 Ò/ñ
"Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî çìî-
æåø" (16+) .  1 .45 Õ/ô
"Ïîâ³ñòü ïðî ïåðøå êîõàí-
íÿ". 4.30 Äîê.ïðîåêò "Ëåãåí-
äè áàíäèòñüêîãî Êèºâà"

ICTV
5.35 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 9.55 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 10.50, 17.50 Ò/
ñ "Êîòîâñüêèé" (16+). 11.50,
13.20 Õ/ô "Âîëîäàð ïåðñí³â.
Äâ³ âåæ³" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 16.10, 21.25 Ò/ñ
"Íà òðüîõ" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
23.25 Õ/ô "Àïîêàë³ïñèñ íà-
øèõ äí³â" (16+). 3.00 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ-3" (16+). 3.40 Ñòîï-10.
4.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.35 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.40
Ôàêòè

ÑÒÁ
6.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.20 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.20
"ÌàñòåðØåô". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30, 1.10 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 20.00,
22.45 "ß ñîðîìëþñü ñâîãî
ò³ëà 4". 0.00 "Îäèí çà âñ³õ".
2.45 "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, 23.00, 2.50 Íî-
âèíè. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óê-



1111111111ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9  ëþòîãî 2017 ð.

5 (1158)5 (1158)5 (1158)5 (1158)5 (1158)

ñò.

(13.02.2017 - 19.02.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

òóðíå. 3.45 Ä/ñ "Äæîí
Ô³òöæåðàëüä Êåííåä³"

Êàíàë «1+1»
6.00 Äðàìà "Çà âçàºìíîþ çãî-
äîþ". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.00 "Ãðîø³". 11.15,
23.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 12.15
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3". 14.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 7". 16.30, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-

ñì³øè êîì³êà". 19.30 ÒÑÍ. 20.15
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.10 "Ë³ãà
ñì³õó -3 2017". 2.00 Õ/ô "Âëà-
äà âîãíþ". 3.35 "Íåä³ëÿ ç êâàð-
òàëîì"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.40, 20.00, 1.55
"Ïîäðîáèö³". 7.40 Õ/ô "Ñóºòà
ñóºò". 9.30 "Óêðà¿íà âðàæàº".
10.00, 4.05 Äîê.ïðîåêò "Þð³é
Áîãàòèðüîâ. ²äåàëüíèé âèêî-
íàâåöü". 10.50, 4.40 Õ/ô "Íåæ-
äàíî-íåãàäàíî". 12.20 Õ/ô
"Ð³äíÿ".  14.20 Ò/ñ "Ãåíå-
ðàëüñüêà íåâ³ñòêà".  18.00,
20.30 Ò/ñ "Çíàõàðêà" (16+).
22.20 Õ/ô "Ò³ëüêè ïîâåðíèñü"
(16+). 0.05 Õ/ô "Ïàëàþ÷èé
îñòð³â" (18+). 2.25 Õ/ô "×óäî
â êðàþ çàáóòòÿ".

ICTV
5.00 Õ/ô "Ãîëäô³íãåð". 6.50
Äèâèòèñü óñ³ì!. 7.50 Ì ³ Æ.
8.45 ß çíÿâ!. 9.45 Äèçåëü-
øîó. Äàéäæåñò. 10.50, 11.50
Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.30 Õ/ô "Áëàêèòíà áåçîä-
íÿ" (16+). 16.45 Õ/ô "ßãóàð"
(16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Ëåîí"
(16+). 22.40 Õ/ô "22 êóë³. Áåç-
ñìåðòíèé" (16+). 0.50 Õ/ô
"²ìïåð³ÿ âîâê³â" (16+). 2.55 Ò/
ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà" (16+).
4.35 Ôàêòè

ÑÒÁ
5.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.15 Õ/
ô "Öå ì³é ñîáàêà". 12.15 "Ìà-
ñòåðØåô Ä³òè - 2". 19.00
"ªâðîáà÷åííÿ 2017". 21.25 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 22.40
"ªâðîáà÷åííÿ 2017. Ï³äñóì-
êè ãîëîñóâàííÿ". 23.45 "Äà-
âàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3".
1.40 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.00 Íî-

âèíè. 7.10, 4.50 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.00 Ò/ñ "Óìîâè êîí-
òðàêòó" 1, 6 ñ. (16+). 15.20
Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" (16+).
17.20 Ò/ñ "Ïåðåõðåñòÿ Îëåê-
ñàíäðà Âåðáîâà" 1, 2 ñ..
19.40 Ò/ñ "Ïåðåõðåñòÿ Îëåê-
ñàíäðà Âåðáîâà". 22.00 Õ/
ô "Ì³ëüéîíåð". 0.00 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà. 2.40 Ò/ñ "C. S.
I.: Ìàÿì³" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.35 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³-
âêà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³-
âíèöÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áó-
ðóíäóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 10.45 Ì/

ðà¿íîþ. 9.15, 3.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 11.30, 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð 2" (12+). 15.30 Ò/ñ "×åð-
ãîâèé ë³êàð". 18.00 Ò/ñ "Ðàéñ-
êîåìåñòî" 29 ñ. (16+). 19.45
Ôóòáîë. Ë³ãà ªâðîïè ÓªÔÀ
"Ñåëüòà" - "Øàõòàð". 22.00,
23.30 Ò/ñ "C. S. I.: Ìàÿì³"
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.35 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³-
âêà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóí-
äóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/
ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.45 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.25 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.25, 14.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 13.55 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.30 Â³òàëüêà.
16.50, 20.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
17.50 ËàâËàâÑar. 21.00 Êàç-
êè Ó. 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/ô "Ë³êàð Àéáîë³ò"

«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, 2.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 3.20, 2.25 Çîíà íî÷³.
5.10, 18.00 Àáçàö. 6.05, 7.55
Kids Time. 6.06 Ì/ñ "Õàé æèâå
êîðîëü Äæóë³àí". 7.56 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+). 10.25 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 12.35 Âàðüÿ-
òè. 19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ-2.
22.20 Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â"
(18+). 0.05 Õ/ô "Îñòàíí³é ç

ìîã³êàí³â"
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.15 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/ñ "Ëåãåí-
äè òîôó". 9.25, 18.50 Ùî òàì
ç ªâðîáà÷åííÿì?. 9.40 Ä/ô
"Êåíã³ð. Ñîðîê äí³â ñâîáîäè".
11.10 Ä/ô "Ì³é Ìàéäàí". 12.15
Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò.
12.40, 21.25, 5.35 Íîâèíè.
Ñïîðò. 13.15 "Ñõåìè" ç Íàòà-
ë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 14.00 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 15.20 Îáëè÷÷ÿ
â³éíè. 15.40, 3.10 Á³àòëîí.

×åìï³îíàò ñâ³òó. Åñòàôåòà
14õ6êì. (æ³íêè). 17.25 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 18.15, 1.20 Íî-
âèííèé áëîê. 19.00, 1.55 Íî-
âèíè. Êóëüòóðà. 19.25 Â³éíà ³
ìèð. 20.20, 4.40 Ïðî ãîëîâíå.
21.40 Ðîçìîâà â ñòóä³¿ ç àâ-
òîðîì ô³ëüìó "Ãåðî¿ íå âìè-
ðàþòü" Âîëîäèìèðîì ×èñòè-
ë³íèì. 21.55 Ä/ô "Ãåðî¿ íå
âìèðàþòü". 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
23.15 Ï³äñóìêè. 2.10
Ìóçè÷íå òóðíå

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30
ÒÑÍ. 6.45, 7.10, 8.10,
9.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ
- 3" .  10.55,  12.20
"Ì³íÿþ æ³íêó -  3".
13.00 "Ë³ãà ñì³õó".
15.30 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 17.15 Ìåëîä-
ðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³" .  20.20 "Ë³ãà
ñì³õó -3 2017". 22.25
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
0.20 Êîìåä³ÿ "8 ïåð-
øèõ ïîáà÷åíü". 1.55
Äðàìà "Çà âçàºìíîþ
çãîäîþ". 5.00 "Íåä³ëÿ
ç êâàðòàëîì"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 14.00

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.15,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.20,
12.25 Ò/ñ "Ð³äê³ñíà ãðóïà
êðîâ³" (16+). 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.00 "Ïîäðîáèö³". 21.00
"×îðíå äçåðêàëî". 23.00 Õ/
ô "Àìåðèêàíñüêèé ä³äóñü".
0.40 Õ/ô "Ìèëåíüêèé òè
ì³é...". 2.40 Õ/ô "Äëÿ äî-
ìàøíüîãî îãíèùà". 4.15
"Æäè ìåíÿ"

ICTV
5.00 Ïðîâîêàòîð. 5.35 Äèâè-
òèñü óñ³ì!. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè.  9.50 ²íñàéäåð. 10.45,
17.50 Ò/ñ "Êîòîâñüêèé" (16+).
11.40, 13.20 Õ/ô "Àïîêàë³ïñèñ
íàøèõ äí³â" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 16.10 Ò/ñ "Íà
òðüîõ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³.
21.25 Äèçåëü-øîó. 23.25 Õ/ô
"Ä³â÷èíà ç òàòó äðàêîíà" (16+).
2.20 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+).
3.40 Ñòîï-10. 4.40 Ôàêòè

ÑÒÁ
5.40, 18.30 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 8.05 Õ/ô "Ìè äèâíî çóñò-
ð³ëèñÿ". 9.50 Õ/ô "Íà êðàé
ñâ³òó". 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 19.55 Õ/ô "Öå ì³é ñîáà-
êà". 22.35 Õ/ô "Êîõàííÿ íà äâà
ïîëþñè". 0.30 "Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.50 Íîâèíè. 7.15, 8.15
Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15, 5.10
Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30, 3.40 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 13.30 Ò/ñ "×åð-
ãîâèé ë³êàð 2" (12+). 15.30 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð". 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñêîåìåñòî" 30 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê äîë³"
1, 2 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "Ïîö³ëó-
íîê äîë³" (16+). 1.15 Ò/ñ "C. S.
I.: Ìàÿì³" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.35 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäó-
êè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü".
10.45 Õ/ô "Ãåïàðä". 12.25 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 13.25, 14.30
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
13.55 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 14.55
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.55,
4.30 Â³òàëüêà. 16.50 Êàçêè Ó
Ê³íî. 17.50 ËàâËàâÑar. 20.00
Ì/ô "Íàðåøò³ âäîìà". 21.40 Õ/
ô "Åäâàðä Ðóêè-Íîæèö³".

23.40 Õ/ô "Ïðîïàëà ãðàìîòà".
1.00 Êðà¿íà Ó. 5.25 Ì/ô "Ë³êàð
Àéáîë³ò".

«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, 2.25 Çîíà íî÷³. 4.50, 18.00
Àáçàö. 5.50, 7.05 Kids Time.
5.51 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü Äæó-
ë³àí". 7.06 Ò/ñ "Êë³í³êà". 9.10
Êè¿â âäåíü òà âíî÷³. 11.30 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 19.00 Ïà-
öàíêè. Íîâå æèòòÿ. 19.55 Âàðü-
ÿòè. 23.05 Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â"
(18+)

ÑÓÁÎÒÀ, 18 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. 9.25 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â" 10 ñ.. 9.50 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.10 Õî÷ó áóòè. 10.30
Ùî òàì ç ªâðîáà÷åííÿì?. 10.50
Ôîëüê-music. 12.10 Ò/ñ
"Íåçíàéîìêà ç Óàéëäôåëë-
Õîëëó". 15.10 Êíèãà.ua. 15.40,
2.20 Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó.
Åñòàôåòà 4õ7, 5êì. (÷îëîâ³êè).
17.15 ×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò.
18.25 ×îëîâ³÷èé êëóá. 19.00
Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð ó÷àñíèêà
â³ä Óêðà¿íè íà Ì³æíàðîäíèé
ï³ñåííèé êîíêóðñ
"ªâðîáà÷åííÿ-2017" 3 òóð.
21.30, 5.35 Íîâèíè. 22.00
Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè.
22.30 Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð
ó÷àñíèêà â³ä Óêðà¿íè íà
Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé
êîíêóðñ "ªâðîáà÷åííÿ-2017" 3
òóð (ïðîäîâæåííÿ). 22.50 Â
ÏÅÐÅÐÂ²: Ìåãàëîò. 23.00 Ñâ³ò
on line. 23.25 Æèòòºëþá. 23.50
Çîëîòèé ãóñàê. 1.20 Ìóçè÷íå

ô "Áèòâà çà ïëàíåòó Òåððà".
12.10 Ò/ñ "×åðâîí³ áðàñëåòè"
(16+). 17.50 Õ/ô "Ï³ñëÿçàâò-
ðà". 20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 22.10 Õ/ô "Ïðî-
ïàëà ãðàìîòà". 23.30 Õ/ô
"Àðêòè÷íèé âèáóõ"  (16+) .
1.15 Øï³ë³â³ë³. 2.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 2.50 Êðà¿íà Ó. 4.30
Â³òàëüêà. 5.25 Ì/ô "Ë³êàð
Àéáîë³ò"

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì .
8:30 - Íîâèíè "×àñ". 9:10
- Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íî-
âèíè "×àñ". 10:55 -  ïðî-
ãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 11.05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðàìà
"Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïîâòîð). 11.35 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
11:45 - ïðîãðàìà "Ìóçè÷-
íèé ôàºòîí". 12:25 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 12:55 - Ãîðîñ-
êîï. 13:00 - ïðîãðàìà "Ùî-
äåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïî-
âòîð). 13.45 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 - Ãî-

ðîñêîï. 15:00 -  Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:35
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:45-  Âå÷-
³ðíÿ êàçêà. 20:00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 00.00 - íî-
âèíè "×àñ". 00:30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1:55 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.45 Çîíà íî÷³. 5.40, 6.50
Kids Time. 5.41 Ì/ñ "Õàé æèâå
êîðîëü Äæóë³àí". 6.51 Ïàöàí-
êè. Íîâå æèòòÿ. 7.50 Ïîëî-
âèíêè. 9.40 Ðåâ³çîð. 12.40
Ñòðàñò³ çà ðåâ³çîðîì. 15.05
Õ/ô "Çóáíà ôåÿ". 17.10 Ì/ô
"Ãåðêóëåñ". 18.55 Õ/ô "Ãåðàêë"
(16+). 21.00 Õ/ô "Ó ïàñòö³
÷àñó". 23.05 Õ/ô "Ïðèâèäè â
Êîííåêòèêóò³" (18+). 1.05 Õ/ô

"Ñóïåðãåðîéñüêå ê³íî" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 19 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35
Íà ñëóõó. 7.05, 23.30 Çîëî-
òèé ãóñàê. 7.25 Æèòòºëþá.
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" 3 òóð. 12.25 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò
12, 5êì. (æ³íêè). 13.30 Ñïî-
ãàäè. 13.55 Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿.
14.10 Ôîëüê-music.  15.40
Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó.
Ìàñ-ñòàðò 15êì.(÷îëîâ³êè).
16.40 Òâ³é ä³ì-2. 17.00 Ò/ñ
"Åïîõà ÷åñò³". 20.30 Ïåðøà
øïàëüòà. 21.00, 5.35 Íîâè-
íè. 21.30 Ä/ô "Íåáî ïàäàº".
22.20 Ä/ñ "Ëåãåíäè òîôó" 5
ô.. 23.00 Ñâ³ò on line. 23.20
Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 1.20 Ä/ô
"Êåíã³ð. Ñîðîê äí³â ñâîáî-
äè". 2.40 Ä/ô "Ì³é Ìàéäàí".
3.45 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 4.40
Ä/ô "Êîëè ÿ ìîâ÷ó"

 Êàíàë «1+1»
6.00 Õ/ô "Âëàäà âîãíþ".

8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà".
9.40 Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü".
10.05 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3:
òàíçàí³ÿ". 12.10 "Íà íîæàõ".
13.55 Êîìåä³ÿ "Îñòàíí³é
ìîñêàëü". 17.45 Êîìåä³ÿ "8
ïåðøèõ ïîáà÷åíü". 19.30,
5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 7". 23.15, 2.00

Áîéîâèê "Ïîãàíà êîìïàí³ÿ".
1.25 "Àðãóìåíò êiíî"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.35 "Ïîäðîáèö³".
7.00 Õ/ô "Ð³äíÿ". 9.00 "Ãî-
òóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³
ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 12.00
Ò/ñ "Çíàõàðêà" (16+). 16.00
Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà". 20.00
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.30 Ò/
ñ "Ãåíåðàëüñüêà íåâ³ñòêà".
1.15 Õ/ô "Äëÿ äîìàøíüîãî
îãíèùà"

 ICTV
5.05 Õ/ô "Êóëÿñòà áëèñêàâêà".
7.15 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).
10.55, 11.50, 13.00 Ñòîï-5.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.55 Õ/ô
"22 êóë³. Áåçñìåðòíèé" (16+).
16.05 Õ/ô "Ëåîí" (16+). 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.30
Õ/ô "Ïîâ³òðÿíèé ìàðøàë"
(16+). 22.30 Õ/ô "Âèêðàäåíà-2"
(16+). 0.15 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç òàòó
äðàêîíà" (16+). 3.00 Ò/ñ "Êîä
Êîñòÿíòèíà" (16+)

ÑÒÁ
5.55 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 7.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 11.00 "Êàðàî-
êå íà Ìàéäàí³". 12.15 "ªâðî-
áà÷åííÿ 2017". 16.00, 23.10 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò ³ëà 4".
18.00, 22.10, 0.25 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00
"Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Íîâèíè. 7.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.15 Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê äîë³"
(16+). 13.00 Ò/ñ "Ïåðåõðåñòÿ
Îëåêñàíäðà Âåðáîâà". 16.50
Ò/ñ "Ïîùàñòèòü ó êîõàíí³" 1, 2
ñ. (16+). 19.00, 5.50 Ïîä³¿
òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ.
20.00 Ò/ñ "Ïîùàñòèòü ó
êîõàíí³" (16+). 21.25 Õ/ô
"Ìàìèíà ëþáîâ" (16+). 23.15
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.10 Ò/ñ
"Ðàéñêîåìåñòî" 26, 30 ñ. (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.30 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóí-
äóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.30 Ì/
ô "Áèòâà çà ïëàíåòó Òåððà".
10.55 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòèãî-
ðîøêà òà éîãî äðóç³â". 12.00
Ò/ñ "×åðâîí³ áðàñëåòè" (16+).
18.20 Ì/ô "Íàðåøò³ âäîìà".
20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.10 Õ/ô "Ò³í³ çàáóòèõ
ïðåäê³â". 0.00 Ò/ñ "Í³äåëÿí-
ä³ÿ". 3.00 Öå ëþáîâ

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - Êàçêîâèé ÷àñ.
10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:05
- ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20" . 12:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî" ( ïîâòîð).
13:45 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 - Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30
- Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêî-
âèé âèïóñê "7 äí³â". 21:10 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 21:15 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì . 1.40 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.20, 6.40 Kids
Time. 5.25 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 6.45 Ò/ñ
"ßêîñü â êàçö³". 10.10 Õ/ô "Ãî-
òåëü äëÿ ñîáàê". 12.05 Õ/ô
"Çóáíà ôåÿ". 14.05 Õ/ô "Ãå-
ðàêë". 16.10 Õ/ô "Ó ïàñòö³
÷àñó". 18.15 Õ/ô "Çîðÿíèé
äåñàíò". 21.00 Õ/ô "Ðîáîêîï"
(16+). 23.20 Õ/ô "Ïðèâèäè â
Êîííåêòèêóò³ 2" (18+). 1.25 Õ/
ô "Îñòàíí³é ç ìîã³êàí³â"
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Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ОВЕН (21.03�20.04).
Фортуна таки виріши�
ла посміхнутися вам,
ощаслививши своїм

заступництвом, але краще
розраховувати тільки на
себе. На роботі небажано
конфліктувати з навколишн�
іми по дрібницях, однак і за�
хист своїх інтересів вам не
перешкодить.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). У вас нагро�
мадилося чимало
проблем, які необхід�

но вирішити найближчим ча�
сом. Не підпускайте до себе
раптову тугу і зневіру, вони
швидко підуть, тому що події,
що відбуваються з вами, бу�
дуть досить позитивні.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Найкращих
результатів ви може�
те добитися в роботі.
Спілкування з впли�

вовим знайомим суттєво
поліпшить хід ваших справ.
Якась важлива і необхідна для
вас інформація надійде від
друзів.

РАК (22.06�23.07).
Пропонуйте свої ідеї,
плани та проекти,
вони реалістичні, а

виходить, скоро втіляться в
життя. Відкрийте для себе
щось нове, і ви відчуєте, що в
чомусь стали мудрішими.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Не занадто довіряй�
те порадам добро�
зичливців, більше по�

кладайтеся на себе. Необхі�
дно завершити початі спра�
ви,.

ДІВА (24.08�23.09).
Ваші успіхи і досяг�
нення – це досить по�
хвально, але прий�
шов час рухатися впе�

ред, до нового, хоча й склад�
ного. Згадайте про своїх
рідних, зараз непоганий час
для примирення та понов�
лення відносин.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Не сумнівай�
теся, зробіть рішучий
крок вперед, і ви
відчуєте довгоочіку�

ване полегшення та впев�
неність у власних силах.
Збільште число контактів і
корисних ділових зустрічей.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Наступає
вдалий час для робо�
ти та творчості. Імов�

ірне одержання прибутку.
Протипоказані переванта�
ження на роботі. Навколиш�
ня дійсність буде, як дзерка�
ло, відбивати ваш настрій,
так що частіше посміхайте�
ся.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Постарайте�
ся уникати розмов і
суперечок з навко�
лишніми. Можлива

поява незначних труднощів,
які торкнуться вашої роботи.
Але ви зможете все подола�
ти. Дійте самі.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Роботи бага�
то, як ніколи, але вас
це не лякає. За вашу

працьовитість і завзятість ви
одержите відповідну винаго�
роду. Настав відповідальний
період для професійного ро�
сту . Зверніть увагу.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Ви будете ви�
ношувати важливі
плани, які поки буде
складно реалізувати.

Рішення спірного питання
краще відкласти. Не покла�
дайтеся на поради друзів,
вони можуть збити вас з тол�
ку.

РИБИ (20.02�20.03).
Ви можете зробити
майже неможливе,
але варто задумати�

ся, чи потрібне це робити...
Щоб досягти позитивних ре�
зультатів, усі важливі справи
необхідно відповідно розп�
ланувати.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 21
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 12
     îäðóæèëîñÿ –

11 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè.
ïîìåðëî – 27 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
13.02.2017 – 19.02.2017

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
Â Îäåññå:
– Ðàáèíîâè÷, òû äîë-

æåí ìíå 40 áàêñîâ!
– ß çíàþ. Çàâòðà, ñ ñà-

ìîãî óòðà...
– Çàâòðà, çàâòðà! ß

òàêè óæå çíàþ òâîå çàâ-
òðà! Íà ïðîøëîé íåäåëå
òû ñêàçàë, ÷òî íå ìî-
æåøü îòäàòü, â ïðî-
øëîì ìåñÿöå òû ñêàçàë,
÷òî íå ìîæåøü îòäàòü.
Â ïðîøëîì ãîäó...

– È øî?! ß õîòü ðàç íå
ñäåðæàë ñëîâî?!

– Äîðîãîé, ðàäè ìåíÿ
òû ñïîñîáåí íà áåçóì-
íûå ïîñòóïêè?

– Êîíå÷íî, âåäü ÿ æå íà
òåáå æåíèëñÿ.

Ìû æèâåì â îáùåñòâå,
ãäå ïèööà ïðèåçæàåò áû-
ñòðåå, ÷åì ñêîðàÿ.

– Äåâóøêà, âû ëþáèòå
ïîëíûõ ìóæ÷èí?

–  Ïîëíûõ ÷åãî?

Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñ-
êèé íåìåö âûïèâàåò çà
ãîä 200 ëèòðîâ ïèâà. Ïî-
õîæå, ó íàñ ñðåäíåñòà-
òèñòè÷åñêèå íåìöû
ó÷àòñÿ â âîñüìûõ-äåâÿ-
òûõ êëàññàõ!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺
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Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

â íåä³ëþ,
12 ëþòîãî 2017 ð.,
î 12:00 â³äáóäåòüñÿ

êàçêà äëÿ ä³òåé
Â. Çèì³í

"ÆÈËÀ-ÁÓËÀ
ÑÈÐÎ¯ÆÊÀ".
Â öåé æå äåíü

î 17:00 -
äåòåêòèâíà
ìåëîäðàìà

áåç àíòðàêòó
À.Ìàðäàíü
"Ê²ØÊÈ-

ÌÈØÊÈ".

Çàêàðïàò-
ñüêèé îáëàñíèé

òåàòð Äðàìè
òà Êîìåä³¿
çàïðîøóº:

Â Ìóêà÷åâ³ 15 òðåíåð³â òà ñïîðòñìåí³â
ùîì³ñÿöÿ îòðèìóâàòèìóòü ïî 1000

ãðèâåíü ì³ñüêî¿ ñòèïåíä³¿
Депутати міськради на черговій сесії міськради розгля�

нуть Положення про щомісячні стипендії міської ради  кра�
щим спортсменам та тренерам м. Мукачева у новій редакції.
Цьогоріч збільшиться кількість осіб, які отримують стипендії
– від 10 о 15. Зросте й сума стипендій – з 500 до 1000
гривень, – зазначає перший заступник Мукачівського
міського голови Ростислав Федів.

Стипендії Мукачівської міської ради призначаються кра�
щим спортсменам,  тренерам Мукачева, членам громадсь�
ких об’єднань, спортивних клубів,  студентам ї,  які досягли
високих результатів на офіційних чемпіонатах, першостях
та кубках Закарпаття, України, Всеукраїнських спортивних
іграх, спартакіадах, чемпіонатах та кубках  Світу  та Європи,
для їх подальшої успішної підготовки та виступів у держав�
них та міжнародних змаганнях.

 Рішення про призначення стипендій приймається
міською радою на пленарному засіданні.

В Києві завершився III Всеукраїнський  чемпіонату з
хореографічного мистецтва «Art Dance � 2017», в якому
взяли участь кращі колективи Мукачівського міського
Будинку культури – народний хореографічний колек�
тив «Сучасник» (керівник – Заслужений працівник куль�
тури України Олена Яцканич) та зразковий дитячий хо�
реографічний колектив (керівник – Вікторія Пархуць).

Мукачівці стали переможцями чемпіонату. Доказом
великої і кропіткої роботи керівників хореографічних
колективів стали почесні відзнаки – дипломи, а також
срібні та бронзові кубки IV туру III Всеукраїнського чем�
піонату з хореографічного мистецтва «Art Dance � 2017».

З метою збереження наявності ме�
режі закладів культури і мистецтв міста,
їх учнівських, трудових колективів, за�
безпечення відповідних умов для ви�
конання навчально�виховних планів у
початкових спеціалізованих мистець�
ких навчальних закладах міста та у
зв’язку з тим, що на законодавчому
рівні відбулися зміни, які впливають
на собівартість послуги (підвищення
мінімальної заробітної плати), відпові�
дно до ст.ст. 26, 28 Закону України “Про
позашкільну освіту”, Постанови Кабіне�
ту Міністрів України від 25 березня 1997
року №260 “Про встановлення розміру
плати за навчання у державних школах
естетичного виховання”, Закону Украї�
ни “Про засади державної регулятор�

Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïëàòó çà íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ
ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà Ìóêà÷åâà ó íîâ³é ðåäàêö³¿

ної політики у сфері господарської
діяльності”, керуючись ст. 52, пп. 1 п.
«б» ст. 27, пп. 1 п. «а» ст. 32, ч. 6 ст. 59
Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, виконавчий комі"
тет Мукачівської міської ради вирі"
шив:

1. Затвердити Положення про плату
за навчання в початкових спеціалізо�
ваних мистецьких навчальних закла�
дах міста Мукачева у новій редакції
(додаток 1).

2. Рішення виконавчого комітету Му�
качівської міської ради від 30.08.2011
року №207 “Про встановлення батькі�
вської плати в початкових спеціалізо�
ваних мистецьких навчальних закла�
дах міста Мукачева” та від 24.07.2012

року №188 “Про внесення змін до По�
ложення “Про плату за навчання в по�
чаткових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладах м. Мукачева” вва�
жати такими, що втратили чинність.

3. Затвердити аналіз регуляторного
впливу результативності регуляторно�
го акта “Про затвердження Положення
про плату за навчання в початкових
спеціалізованих мистецьких навчаль�
них закладах міста Мукачева” у новій
редакції (додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на начальника відділу
культури виконавчого комітету Мукачі�
вської міської ради І. Калій.

А. БАЛОГА,
міський голова

Õîðåîãðàô³÷í³ êîëåêòèâè
Ìóêà÷åâà ñåðåä ïåðåìîæö³â

«Art Dance - 2017»

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍ² ÞÐÈÄÈ×Í²
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯

Щосуботи з 10.00 за
адресою: Мукачево, вул.
Миру, 22/3 (громадська
приймальня «Самопо�
мочі»):
� Консультації з право�
вих питань;
� Складання заяв, скарг
та інших документів пра�
вового характеру;
� Забезпечення доступу
особи до вторинної пра�
вової допомоги.

Попередній запис за
телефоном: 066 795 53 91

☺ ☺ ☺


