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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

На засіданні міськвиконкому аналізували виконання бюд�
жету Мукачева за 2016 рік. Доповідала начальник фінансо�
вого управління міськвиконкому Мар’яна Тоба.

За 2016 рік до загального фонду міського бюджету мобілі�
зовано 382 млн. грн. податків, зборів та інших доходів, при
затвердженому плані 292,  3 млн. Рівень виконання до зат�
вердженого плану становить 130,7%  У порівнянні з 2015  ро�
ком надходження зросли на  133  млн. 237 тис. грн. або на
53,5 %.

Надходження до спеціального фонду міського бюджету (без
врахування міжбюджетних трансфертів) становлять 44 млн.
690 тис. грн., при уточненому плані 36  млн. 340,6 тис. грн.
Понад план надійшло 8 млн. 350,2 тис. грн.  Рівень виконання
станосить 123%. У порівнянні до аналогічного періоду 2015
року надходження зросли на 14 млн. 809,7 тис. грн. або на
49,6%.

В цілому надходження по загальному та спеціальному фон�
дах міського бюджету (без врахування міжбюджетних транс�
фертів) с тановлять  426 млн. 762,8 тис. грн. Рівень виконан�
ня за 2016 рік  до затвердженого плану складає 131,7%.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ ÌÈÍÓËÎÐ²× ÇÀÐÎÁÈËÎ
ÌÀÉÆÅ Ï²ÂÌ²ËÜßÐÄÀ ÃÐÈÂÅÍÜ

В МУКАЧЕВІ ЦНАП
ПРАЦЮВАТИМЕ

ЗА НОВИМ ГРАФІКОМ

Ì³æ  â³ää³ëîì  îõîðîíè  çäî-
ðîâ’ÿ  âèêîíàâ÷îãî  êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿  ì³ñüêî¿  ðàäè  òà
â³ää³ëîì  îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Ìóêà÷³âñüêî¿  ðàéäåðæàäì³í³ñò-
ðàö³¿  ï³äïèñàíî  äîäàòêîâó  óãî-
äó   ïðî  íàäàííÿ  ²²-ãî  ð³âíÿ
ìåäè÷íî¿  äîïîìîãè   ìåøêàí-
öÿì   Ìóêà÷³âñüêîãî  ðàéîíó,  ùî
ïåðåäáà÷àº    îòðèìàííÿ   ìå-
äè÷íèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ   ïå-
ðåäáà÷åíîãî  ô³íàíñóâàííÿ,  ùî
º  âêðàé îáìåæåíèì.  Éäåòüñÿ
ïðî ñóáâåíö³þ â ðîçì³ð³ 26 ìëí.
ãðèâåíü. Ôàêò íàäàííÿ ìåäè÷-
íèõ ïîñëóã îôîðìëÿºòüñÿ ùî-

Ó Ñ²×Í² Â ÌÅÄÈ×ÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄ² ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÌÅØÊÀÍÖßÌ
ÌÓÊÀ×²ÂÙÈÍÈ ÍÀÄÀÍÎ ÌÅÄÄÎÏÎÌÎÃÈ ÍÀ 2,2 ÌËÍ. ÃÐÍ.

ì³ñÿ÷íèìè àêòàìè ïðèéìàí-
íÿ-ïåðåäà÷³ íàäàííÿ ìåäè÷íèõ
ïîñëóã òà äîêóìåíòàìè, ùî
çàñâ³ä÷óþòü ïåðåë³ê, îáñÿãè
âàðò³ñòü ôàêòè÷íî íàäàíèõ
ïîñëóã.

Öÿ óãîäà ïåðåäáà÷àº ïîâíèé
êîìïëåêñ íàäàííÿ ïîñëóã ìåø-
êàíöÿì ðàéîíó íà áàç³ êîìó-
íàëüíîãî ì³ñüêîãî ìåäè÷íîãî
çàêëàäó – Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË. Ó
ñ³÷í³ ðàéîí ïåðåäáà÷èâ íà
ë³êóâàííÿ ìåøêàíö³â ðàéîíó 1
ìëí. 850 òèñ. ãðèâåíü. Ïðîòÿ-
ãîì ì³ñÿöÿ íà áàç³ ÖÐË ìåøêàí-
öÿì ðàéîíó íàäàíî äîïîìîãè

íà 2 ìëí. 230 òèñ. ãðèâåíü. 330
òèñ. –  áîðã ðàéîíó, ÿêèé áóëî
êîìïåíñîâàíî êîøòîì ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó.

«Ùîäî ë³êóâàííÿ ìåøêàíö³â
ðàéîíó, òî ïðîáëåì íå áóëî ³ íå
ìàº. Àëå êîøò³â, âèä³ëåíèõ ðàé-
îíîì  âèñòà÷àº íà âèäàòêè  ³ç
çàðïëàòè ìåäè÷íîìó ïåðñîíà-
ëó, âèäàòê³â íà ïîñëóãè, êð³ì êî-
ìóíàëüíèõ òà õàð÷óâàííÿ. Òîìó
ë³êóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ³ êîøòîì
ì³ñüêîãî áþäæåòó», - êîíñòàòóº
íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè  çäî-
ðîâ’ÿ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâè-
êîíêîìó Ëþáîâ Ìàíäçè÷.

Згідно з розпорядженням Мукачі�
вського міського голови Андрія Ба�
логи затверджено новий графік ро�
боти ЦНАПу:

Понеділок – 8.00/18.00 год.
Вівторок – 8.00/18.00 год
Середа – 8.00/18.00 год
Четвер – 8.00/18.00 год
П’ятниця – 8.00/18.00 год
Субота – 8.00/16.00 год
Неділя – вихідний

ЦНАП ПРАЦЮЄ БЕЗ ПЕРЕРВИ
НА ОБІД

 Мукачівська міськрада

ÐÀÄ²ÑÍÈÕ ÂÀÌ ÑÂßÒ!
Ó äåíü íàéãàðí³øîãî, íàé÷àð³âí³øîãî  âåñíÿ-

íîãî ñâÿòà – 8 Áåðåçíÿ øëþ ùèð³ â³òàííÿ ñóì-
ë³ííèì  òðóä³âíèöÿì, øàíîâíèì âåòåðàíêàì  íà-
øîãî ï³äïðèºìñòâà. Áàæàþ âàì âåñ-
íÿíîãî, ñîíÿ÷íîãî íàñòðîþ, ÷îëîâ³-
÷î¿ óâàãè, çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî, ùàñòÿ
ðÿñíîãî.

Íåõàé óñì³õ ïðîáóäæåíî¿ ïðèðî-
äè,  íàøà  ïîâàãà é ëþáîâ  äîäà-
þòü  âàì ñèë ³ âïåâíåíîñò³ ó âñ³õ
âàøèõ ùîäåííèõ ñïðàâàõ.

Âàñèëü ÐßÁÈ×, ãåíäèðåêòîð
ÑÏ «Ô³øåð-Ìóêà÷åâî»

52% ÂÑ²Õ ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²É Â
ÅÊÎÍÎÌ²ÊÓ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ – Ç ÀÂÑÒÐ²¯
В економіку Мукачева залучено понад 33 млн. дол.

США іноземних інвестицій. Обсяг прямих іноземних
інвестицій на одну особу становить 386,9 дол. США.
Про це йшлося в звіті «Про підсумки програми соц�
іально�економічного розвитку». на засіданні міськви�
конкому

За видами економічної діяльності найбільші обсяги
прямих іноземних інвестицій  вкладено у  промисловість
(76,3 % до загального підсумку) – 25 млн. 250,30 тис.
дол. США, зокрема в машинобудування  вкладено – 11
млн. 875,60 тис. дол. США (35,9 %), виробництво ви�
робів з деревини – 217,3 тис. дол. США (0,7%), тек�
стильне виробництво – 3 млн. 110,60 тис. дол. США
(9,4 %), металургійне виробництво та виробництво го�
тових металевих виробів — 427,0 тис. дол. США або
1,3 %, виробництво меблів, ремонт і монтаж машин і
устаткування — 8 млн. 956,3 тис. дол. США або 27,1%.

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій за
країнами інвесторами вкладено з Австрії. З цієї країни
залучено 17 млн.355,5 тис.дол США австрійських інве�
стицій або 52,5 % загального обсягу по місту. Обсяг
інвестицій з США становить 4 млн. 818,2 тис. дол. США
або 14,6 % загального обсягу по місту. Обсяг угорських
інвестицій склав 2 млн. 437 тис.дол.США або 7,4 % за�
гального обсягу по місту, на четвертому місці за обся�
гом вкладених іноземних інвестицій Німеччина � залу�
чено 2 млн. 110,1 тис. дол. США іноземних інвестицій,
що складає 6,4 % обсягу по місту. Інвестиції з Великоб�
ританії склали 678,7 тис.дол.США або 2,1 % обсягу по
місту.



Îòäåëüíûå ëèöà ñïîñîáíû ìåíÿòü ëèøü çàãàð. (Ã. Ìàëêèí).Îòäåëüíûå ëèöà ñïîñîáíû ìåíÿòü ëèøü çàãàð. (Ã. Ìàëêèí).Îòäåëüíûå ëèöà ñïîñîáíû ìåíÿòü ëèøü çàãàð. (Ã. Ìàëêèí).Îòäåëüíûå ëèöà ñïîñîáíû ìåíÿòü ëèøü çàãàð. (Ã. Ìàëêèí).Îòäåëüíûå ëèöà ñïîñîáíû ìåíÿòü ëèøü çàãàð. (Ã. Ìàëêèí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 2  áåðåçíÿ 2017ð.
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³é Ãàéäàé
ïðåäñòàâèâ ïóáë³÷íèé çâ³ò ä³ÿëüíîñò³ çà 2016 ð³ê

Äåöåíòðàë³çàö³ÿ: íà Ìóêà÷³âùèí³ â³äáóëèñÿ
ïåðø³ ïóáë³÷í³ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî

äîáðîâ³ëüíîãî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäСесійна зала
Мукачівської РДА
стала сьогодні,
22 лютого, кому�
нікативною пло�
щадкою із залу�
ченням широких
верст суспіль�
ства. Ветерани,
громадські ак�
тивісті, учасники
АТО, профспілкові
діячі, священнос�
лужителі, інтелі�
генція, освітяни, медики,
фермери, керівники дер�
жавних установ та приват�
них підприємства району,
небайдужі жителі сіл Му�
качівщини, – заслухали та
обговорили публічний звіт
голови Мукачівської дер�
жавної адміністрації за
2016 рік, який представив
присутнім її очільник –
Сергій Гайдай.

Публічна звітність кері�
вників органів виконавчої
влади – це новація, запро�
ваджена на всеукраїнсь�
кому рівні. Так, концепція
публічної звітності закла�
дена у законі України "Про
державну службу", а Нака�
зом Національного аген�
тства України з питань
державної служби від
20.12.2016 № 277 затвер�
джений Типовий порядок
проведення публічного
звіту керівника органу ви�
конавчої влади.

Відповідно до Регламен�
ту публічного звіту, очіль�
ник Мукачівського району
Сергій Гайдай підвів
підсумки роботи у визна�
чальних напрямках діяль�
ності:

� Соціально�економіч�
ний розвиток району

� Виконання бюджету
� Про реалізацію цільо�

вих бюджетних програм
розвитку району

�  Промисловість
� Інвестиційна діяль�

ність та створення робо�
чих місць

� Транспортна галузь
� Сільське господарство
�Медичне забезпечення
� Діяльність закладів ос�

віти
� Розвиток культури
� Соціальний захист на�

селення, забезпечення
прав дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківсько�
го піклування

� Робота з інсти�
тутами грома�
дянського сусп�
ільства

Доповідь керів�
ника району суп�
роводжували сла�
йди з діаграма�
ми, таблицями та
фото.

Після завер�
шення виступу
Сергій Володи�
мирович відпові�

дав на запитання при�
сутніх.

"Публічний звіт – це ще
одна можливість залучи�
ти до широкого діалогу
громадськість, – акцен�
тує Сергій Гайдай, – а на�
справді звітую щодня – у
спілкуванні з керівниками
громад, у діловому діалозі
з інвесторами, підприєм�
цями, фермерами, під час
особистих прийомів гро�
мадян. Мукачівська адмі�
ністрація та я особисто
працюємо максимально
прозоро у форматі
"відкритих дверей", наша
робота має спільну мету �
всебічних розвиток Мука�
чівщини".

Публічний звіт у повно�
му об'ємі розміщено на
офіційній веб�сторінці

Мукачівської РДА за
адресою:

www.mukrayon.gov.ua

Про утворення добровільної об’єднаної
територіальної громади говорили на Мука�
чівщині. У районі ще не має практики утво�
рення об’єднаної територіальної громади
(ОТГ), то ж перший досвід буде непростим,
але повчальним.

Перші відкриті громадські слухання щодо
об’єднання громад відбулися у селі В. Виз�
ниця. До громади села з пропозицією ут�
ворення ОТГ прийшла ініціативна група се�
лища Кольчино, яку очолив селищний голо�
ва Микола Дуб.

Пропозицію слухала громада Верхньо�
визницької сільради, яку очолює Михайло
Кушнір. На запрошення обох керівників гро�
мад, участь у слуханнях взяв голова Мукач�
івської РДА Сергій Гайдай.

Селищний голова Кольчина Микола Дуб,
звертаючись до громади В.Визниці, зупи�
нився на засадах Закону України “Про доб�
ровільне об’єднання територіальних гро�
мад”, підкреслив недоліки та переваги об�
’єднання.

«Безперечно, найголовнішими перевага�
ми об’єднання громад є повернення по�
датків та зборів на місцевий рівень і разом
з цим – повна фінансова незалежність, �
каже Микола Васильович, � а це можливість
для громади самостійно вирішувати пріо�
ритети, на які спрямують фінансування».

Микола Дуб зазначив, що у перспективі
така ж пропозиція про об’єднання буде оз�
вучена й перед громадою Пузняковецької
сільської ради.

Також Микола Дуб озвучив прогнозовану
кількість представників (депутатів) від кож�
ного села у раді ОТГ, яка утовориться у ви�
падку об’єднання.

На дуже важливому аспекті навколо теми
утворення ОТГ наголосив присутнім голова
РДА Сергій Гайдай. Очільник району заува�
жив, що наразі громади мають можливість
об’єднуватися добровільно. Але вже з на�

ступного року поділ на громади буде зат�
верджено на всеукраїнському рівні.

Також Сергій Володимирович зазначив,
що у об’єднаній територіальній громаді по�
силюється роль громадянського суспіль�
ства й зростає відповідальність за розви�
ток села.

Повноваження ОТГ значно ширші, аніж
звичних місцевих рад, але разом з тим зро�
стає суспільна відповідальність за розви�
ток територіальної громади, і це дає неби�
який поштовх та є позитивом.

Довідка:
Верхньовизницька сільська рада налічує

2116 мешканців та включає села: В. Визни�
цю, Кльочки, Лісарня.

Кольчинська селищна рада з населенням
понад 6 тисяч осіб включає такі села:

смт Кольчино
с. Жборівці
с. Кленовець
с. Коноплівці
Очільник району Сергій Гайдай та керів�

ники громад відповіли на безліч запитань,
які виникли у місцевих мешканців в ході
обговорення.

Люди цікавилися станом пільгових пере�
везень, працевлаштуванням, ремонтом
доріг як районного, так і комунального зна�
чення. У спектрі децентралізації місцеві
мешканці піднімали питання про те, як фун�
кціонуватиме ФАП, заклади освіти, чи не
відбудеться скорочення, як надаватимуть�
ся адміністративні послуги населенню та
інші.

Сільський клуб В. Визниці став справжнім
інтерактивним майданчиком, на якому дис�
кутували, висловлювали думки, побоюван�
ня та спільно шукали прийнятний варіант.

Оскільки слухання були першими, грома�
ди зберуться на зустрчі ще не одноразово,
адже саме їм вирішувати як і з поруч з ким
будувати своє майбутнє.

Для потреб мешканців Мукачівщини на лікування у ЦРЛ
депутати районної ради додатково виділили ще 4 мільйо�
ни гривень. Відповідно до рішення «Про внесення змін до
рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 119 «Про
районний бюджет на 2017 рік», трансферт на Мукачівську
ЦРЛ склав 4 мільйони гривень, з яких: 1 мільйон – це кошти
із залишку державної медичної субвенції, 3 мільйони – кош�
ти районного бюджету.

Зазначимо, що на початку 2017 року районна рада вже
виділила 26 мільйонів гривень за рахунок коштів медичної
субвенції , спрямувавши їх на лікування мешканців району
в ЦРЛ. Проте послуги з лікування не надавалися, за виклю�
ченням першого дня ургентної допомоги. Питання набуло
суспільного резонансу та було обговорене на спільній з
представниками ЦРЛ та відділу охорони здоров’я Мукачі�
вської міськради нараді.

Суттєво ситуація не змінилася: мешканці району виму�
шені й надалі купувати медичні препарати за власний кошт.

«До ситуації, яка склалася навколо надання медичних
послуг мешканцям району в ЦРЛ більше питань, аніж відпо�
відей, – коментує очільник району Сергій Гайдай, – станом
на сьогодні так і не має чітко аргументованої вартості одно�
го ліжко�дня, за якими і формується цифра використаних
коштів».

Крім того, за словами очільника району Сергія Гайдая,
за січень, протягом якого мешканців району не лікували,
адміністрація ЦРЛ виставила рахунок на суму 2 мільйони
200 тисяч гривень.

«Це не лікування, а банальне освоєння бюджетних коштів,
� наголошує Сергій Гайдай».

До слова, Угода, підписантами якої є Мукачівська район�
на рада та Мукачівська ЦРЛ, про надання медичних послуг
мешканцям району, підписана, в цілому виділено 30
мільйонів гривень, то ж ненадання медичних послуг меш�
канцям району – питання юридичної площини та відпові�
дальності, відповідно до Конституції України та чинного
законодавства.

ÄÅÏÓÒÀÒÈ ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÐÀÄÈ
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ÑÏ²ÂÔ²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß ÖÐË Від села до села з
піснею та словом – так
влучно охарактеризували
основний ідейний меседж
наради�семінару праців�
ники культури Мукачівсь�
кої РДА.

Захід, який відбувся за
участю керівників клубних
установ, самодіяльних та
художніх колективів,
відкрила вступним словом
завідувач відділу культури
Мукачівської РДА Оксана
Кречковська.

У своєму виступі Окса�
на Миколаївна акцентува�
ла увагу на таких аспектах
роботи працівників куль�
тури: основні вимоги по
організації самодіяльної
народної творчості різних
категорій населення в се�
лах району, підвищення
виконавського рівня ама�
торських колективів, зба�
гачення репертуару по
збереженню безцінної
культурно � духовної спад�
щини.

По питанню «Мета, спе�
цифіка роботи керівників
по висвітленню різножан�
ровості колективів худож�

Від села до села з піснею та словом: у Мукачівській
РДА відбувся семінар працівників культури

ньої самодіяльності на
сцені в рамках проведен�
ня місцевих творчих звітів
в клубних установах рай�
ону» виступила директор
РБК Ганна Горват.

Питання вокальних но�
мерів, хорових виступів,
художнього оформлення
номерів та формування
сценічного образу деталь�
ніше роз’яснювали у своїх
виступах методисти РБК
Єлизавета Грищук та Ган�
на Улинець.

Тематичні акценти ста�
вила очільниця відділу
культури Оксана Креч�
ковська, яка зазначила,
що завдання кожного муз

керівника виявити та�
лант у дитині та правиль�
но розвивати рідкісний
дар вихованців

«Це надзвичайно
відповідально – відчути
талант, виявити
здібності дитини та пра�
вильно їх розвивати, �
зазначила Оксана Креч�
ковська»

Багато уваги під час
семінару присвятили ху�
дожньому оформленню
виступів, формуванню

образів та правильному
супроводі.

Ганна Улинець відмітила
недоліки, які, зазвичай,
мають місце на сцені. Як
зазначила методист, вони
невидимі для глядача, але
недопустимі професійно
й руйнують ту неповторну
атмосферу, яку створю�
ють у залі артисти.

Оксана Кречковська
зазначила:

«Керівники клубних зак�
ладів – головні «творчі»
сценічних виступів, разом
з своїм колективом вони
повинні детально вибудо�
вувати, формувати та, го�

ловне, відчувати, сценіч�
ний образ.

Ви даруєте людям
радість, � акцентує Окса�
на Кречковська, � це мис�
тецтво пісні, слова, ак�
торської майстерності, в
якому є часточка вашої
душі!»

Життя та праця праців�
ника культури невіддільна
від пісні та художнього
слова. Не став винятком і
семінар, під час якого ко�
лективи практично відоб�
разили свою роботу.

Зі сцени великого залу
Мукачівської РДА висту�
пили: художня бригада
Чинадіївка» (керівник О.
Прокоп), аматорський
драматичний колектив БК
с. Бобовище (керівник Л.
Немеш), аматорський во�
кальний ансамбль праці�
вників культури району
(керівник А. Юган). Ху�
дожнє слово представила
Г. Горват та сценічну
мініатюру М. Мацола. Во�
кальний жанр прозвучав у
виконанні дуету О. Прокоп
та Л. Немеш, солістки Н.
Леськів села Кузьмино.
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У приміщенні Eventum Hall (м. Мукачево, вул.Автомобілістів, 13) була проведена нова євро�
пейська форма підвищення кваліфікації лікарів методом EUROWORK SHOP «Імплементація ре�
комендацій та протоколів МОЗ України зі спеціальності кардіологія в роботі сімейного лікаря,
кардіолога, терапевта».

Участь у семінарі взяло понад сто сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів та інших спеціалістів
медичних закладів нашої та інших областей. Форма підвищення кваліфікації методом
EUROWORKSHOP надасть змогу лікарям, які взяли участь  у семінарі, проходити on�line навчан�
ня та мати можливість підвищувати кваліфікацію на порталі www.WebMedFamily.org за допомо�
гою особистих логінів.

Ë³êàð³ Çàêàðïàòòÿ îòðèìàëè çìîãó
ïðîõîäèòè on-line íàâ÷àííÿ

Центр надання адмінпослуг в
Мукачеві запровадив для
містян додаткові сервіси по�
слуг. Містяни мають можливість
зареєструватися в реєстр тери�
торіальної громади міста. Про�
цедура – на добровільній ос�
нові. Що це дає для містян: на�
самперед пришвидшує в рази
оформлення прав власності
(довідки для водоканалу, соцза�
безу, шкіл, садочків, земля, май�
но). Щоб скористатися ними до�
статньо прийти і зареєструвати�
ся (принісши до ЦНАП оригіна�
ли паспорту і ідентифікаційного
коду) в реєстрі територіальної
громади м.Мукачева (на доб�
ровільній основі), який МВК, як
орган реєстрації веде тепер

ЧЕРГИ Й ДОВІДКИ В МИНУЛОМУ: МУКАЧІВЦІ
ОТРИМАЛИ НОВИЙ СЕРВІС ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

замість відомих у минулому пас�
портних столів та відділів ДМСУ.
Ті мешканці, дані яких внесено до
реєстру територіальної громади
відразу ж отримають спроще�
ний доступ до цілого переліку
адмінпослуг. Їм вже не потрібно
буде звертатися за отриманням
десятків різноманітних довідок

про зареєстрованих осіб для
комунальних підприємств
міста (водоканал, вивіз
сміття), при записі дітей в
садочок, до школи, при от�
риманні послуг в управління
праці та соцзахисту громади
та приносити ксерокопій
паспортів та ідентифікацій�
них податкових кодів, оскіль�
ки підпорядковані міськви�

конкому структури самі будуть
отримувати їх в ЦНАПі з бази
Реєстру тергромади. Для забез�
печення доступу містян до адмі�
нпослуг ЦНАП, він працює без
перерви на обід (за рахунок
зміщеного графіку працівників) �
в робочі дні з 8�00 до 18�00,
у суботу з 8�00 до 16�00.

21�22 лютого у Львові (манеж СКА) відбулися зма�
гання з легкої атлетики – Відкрита першість КДЮСШ
ім. Ю. К. Куценка з легкоатлетичних двоборств. Зма�
галися юнаки та дівчата 2002 р.н. та молодші з
Львівської, Волинської, Рівненської та Закарпатської
областей.

Вдало виступили вихованці СОК ДЮСШ Мукачева,
які здобули дві золоті та одну бронзову нагороду. Хімич
Даніела (тренер – Губін Є.В.) здобула перемогу у дво�
борстві 1000м + 600м, а Зенгел Евеліна ( тренер –
Андреасова Л.В.) була сильнішою за своїх суперниць
у двоборстві 60 м з/б + 60м. Подгорський Олександр
(тренер – Панкулич І.В.) став бронзовим призером у
двоборстві 1000м + 600м, покращивши особисті до�
сягнення на обох дистанціях.

ÞÍ² ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÈ Ç ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÇÄÎÁÓËÈ
«ÇÎËÎÒÎ» ÒÀ «ÁÐÎÍÇÓ» ÍÀ ÇÌÀÃÀÍÍßÕ

Ç ËÅÃÊÎ¯ ÀÒËÅÒÈÊÈ Ó ËÜÂÎÂ²
ММКП «Муніципальна поліція» продовжує роботу з упо�

рядкування розміщення реклами на території міста Мука�
чево. Працівниками виявлено 14 фактів порушення пра�
вил розміщення реклами, особи винні за вчинення даних
порушень притягаються до адміністративної відповідаль�
ності. Також виявлено 8 засобів зовнішньої реклами, які
розміщені не встановленими особами на території міста
без дозволу виданого в установленому порядку. Прийма�
ються міри з встановленню винних осіб та притягнення їх
до адміністративної відповідальності, а також вирішуєть�
ся питання про примусовий демонтаж виявлених засобів
зовнішньої реклами.

Â Ìóêà÷åâ³ øòðàôóþòü ï³äïðèºìö³â
 çà ïîðóøåííÿ ìîðàòîð³þ íà

âñòàíîâëåííÿ çàñîá³â ðåêëàìè

ШАНОВНІ БАТЬКИ!
Щиросердечно вітаємо

Вас з народженням в Мукачеві.
Господь подарував вам найбільше земне щастя

– відчути безмежну радість батьківства. Нехай це
світле почуття допомагає вам ростити дитину здо
ровою і щасливою.

Щиро віримо, що ваша дитина, ставши дорос
лою людиною, примножить славу вашої родини,
нашого міста і всієї України.

Сподіваємось, що віддаючи своїй дитині найк
ращі почуття, прищеплюючи їй високі людські чес
ноти, ви скористаєтесь і порадами, які викладено
у моральноетичному кодексі мукачівця.

Почесні громадяни м. Мукачева

МОРАЛЬНО1ЕТИЧНИЙ
КОДЕКС МУКАЧІВЦЯ

Мукачево – моє рідне місто, древнє і вічно молоде,
окраса Закарпаття і України. Йому�1120 років.

Свідки його історії – замок "Паланок", знаменита
міська Ратуша, пам'ятник Кирилу і Мефодію, євро�
пейського типу будинки, річка Латориця.

Із давніх часів жителі міста Мукачева – працьовиті,
законослухняні, освічені, культурні, гостинні, толе�
рантні до своїх сусідів. Вони не діляться за національ�
ними чи релігійними ознаками. Інтернаціональна друж�
ба, єдність дій незалежно від віку, статі, соціального
статусу завжди були підпорядковані обов'язковим
моральним правилам.

Ми, їхні нащадки, повинні дотримуватись хороших
традицій, а саме:

�  любити своє місто, пишатись ним, дбати про його
красу, озеленення, чистоту;

�  починаючи з дитячого садка, долучати юне покол�
іння до колективних заходів – художньої самодіяль�
ності, виставок дитячих ручних робіт. Дбати про чис�
тоту і порядок, як в дитячих садочках, так і вдома,
доглядати за квітами та іншими рослинами;

�  навчаючись в школі, з повагою ставитись до всіх
старших, шанувати вчителів, вихователів, ветеранів
війни і праці, звертатись до них на Ви, допомагати їм,
добре вчитись, загартовувати себе морально і фізич�
но, посадити своє дерево, доглядати його, і, з часом,
передати турботу про зелене насадження своїм на�
щадкам;

�  юнакам і дівчатам не курити, не вживати спиртні
напої, не висловлюватись ненормативною лексикою,
ніколи не принижувати честі, гідності дівчини, не об�
ражати старших, не кепкувати з молодшого;

� батькам, вчителям, священнослужителям вихову�
вати підростаюче покоління в дусі патріотизму до сво�
го міста, вулиці, будинку; пропагувати і забезпечува�
ти міжнаціональну та міжконфесійну злагоду, бути
прикладом  в  усіх справах;

� ветеранам війни і праці якомога частіше зустріча�
тися з молоддю і школярами, студентами, молодими
воїнами і розповідати їм про прожиті роки, трудові здо�
бутки, про історію Мукачева, вулиці, на якій живеш;

� державним службовцям, посадовим особам місце�
вого самоврядування стати наставниками у правових
питаннях і бути взірцем у їх дотриманні;

�  кожному з нас бути корисним суспільству, працю�
вати чесно, сумлінно, примножувати славу рідного
міста, підприємства, колективу; відвідувати загаль�
номіські заходи, театри, відзначати державні й
релігійні свята, дбати про батьків, із розумінням відно�
ситися до людей з особливими потребами, вітати з
ювілеями рідних, вчителів, наставників;

�  шанобливо ставитись до приватного та колектив�
ного майна, дбати про чистоту й порядок вдома, на�
вколо будинку, в  якому проживаємо, на робочому
місці;

� привітно, з увагою ставитись до чисельних гостей
та туристів нашого міста;

� вважати своїм обов'язком звертати увагу на по�
рушників громадського порядку та правил мирного
співіснування;

�   знати історію свого рідного міста, поважати дер�
жавні та місцеві символи – прапор, герб, гімн;

Мукачівці! Живімо так, щоб кожен день був нам у
насолоду, приносив більше радості. Виконуймо свої
обіцянки та підтримуймо один одного.Оберігаймо всіх,
хто поруч! Будьмо мудрими та доброзичливими!

Творімо добро!

Схвалено на зборах Почесних громадян
м. Мукачева та сесією Мукачівської

міської ради



Äîðîã³ ïðàö³âíèö³ êóëüòóðè Ìóêà÷åâà! Ñåðäå÷íî â³òàþ
âàñ ç  íàéóðî÷èñò³øèì, ñâ³òëèì, êðàñèâèì ñâÿòîì âåñíè
³ ëþáîâ³ – 8 Áåðåçíÿ! Íåõàé êîæåí âàø äåíü ïî÷èíàºòüñÿ
³ç ùàñëèâî¿ ïîñì³øêè  ÷àð³âí³, ìèë³, ìóäð³ òðóä³âíèö³ êóëü-
òóðíî¿ íèâè Ìóêà÷åâà, íàø³ äîðîã³ âåòåðàíè. Âè, ÿê ³ñòèíí³
áåðåãèí³ ìèðó, çëàãîäè, äàðóºòå íàñíàãó  íà íîâ³ çâåð-
øåííÿ â ³ì'ÿ çì³öíåííÿ íàøî¿ íåçàëåæíî¿ Â³ò÷èçíè.  Íèçü-
êèé óêë³í âàì çà ùåäð³ñòü òà ùèð³ñòü ñåðäåöü, çà ìóäð³ñòü
òà âèâàæåí³ñòü, òåðï³ííÿ é ñàìîâ³ääàí³ñòü. Õàé íà âàøó
äîëþ êóëüòóðíà íèâà ùåäðî ðîäèòü, ùå áàãàòî ðîê³â ùà-
ñòÿ ç âàìè õîäèòü, áóäüòå âè çäîðîâ³, íà äîáðî áàãàò³, õàé
çëàãîäà é ðàä³ñòü, óñì³øêà ³ ïðèÿçíü íå ìèíàþòü õàòè.

Îëüãà ÑÒÀÄÍÈÊ, ãîëîâà ì³ñüêêîìó ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè.

Â³òàþ÷è ç³  ñâÿòîì âåñíè, ÷àð³âíîñò³, äîáðà  –  Ì³æíà-
ðîäíèì  æ³íî÷èì  äíåì – 8 Áåðåçíÿ áàæàþ óñ³ì ïðàö³â-
íèöÿì  ³ âîëîíòåðêàì  ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî
Õðåñòà, íàøèì ëþáèì ï³äîï³÷íèì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, îñî-
áèñòîãî ùàñòÿ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîñòàòê³â ó âà-
øèõ ñ³ì'ÿõ, óâàãè ð³äíèõ. Áîæîãî âàì áëàãîñëîâåííÿ äëÿ
óñï³øíîãî çä³éñíåííÿ òàê íåîáõ³äíî¿ ëþäÿì ìèëîñåðä-
íî¿ ðîáîòè.

²âàííà  ÒÀÐÀÑÎÂÈ×, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà

Ç  ÂÅÑÍÎÞ  ÂÀÑ,  ²  8  ÁÅÐÅÇÍß,  ËÞÁ²  Æ²ÍÊÈ!
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Ñåðäå÷íî â³òàºìî âàñ ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì
Äíåì – 8 Áåðåçíÿ, ñâÿòîì Âåñíè, Ëþáîâ³ ³ Êðàñè! ª
ùîñü ñèìâîë³÷íå â òîìó, ùî ðàçîì ç Âåñíîþ ïåðå-
ñòóïàº ïîð³ã íàøîãî äîìó öå íåçâè÷àéíå ñâÿòî
í³æíîñò³ é ëþáîâ³ äî Ä³â÷èíè, Æ³íêè, Ìàòåð³, Ñåñò-
ðè, Áàáóñ³. Âåñíà êðàñíà íå ò³ëüêè ùåáåòàííÿì ïòàõ³â,
çåëåííþ é ð³çíîáàðâ'ÿì êâ³ò³â. Óí³êàëüíà çäàòí³ñòü
ðîçêâ³òàòè â ö³ áåðåçíåâ³ äí³ âëàñòèâà ³ ïðåêðàñí³é
ïîëîâèí³ ëþäñòâà, íà ÿêó ³íøà ïîëîâèíà  ñïîãëÿäàº ç
ïîøàíîþ ³ çàõîïëåííÿì. Ó öåé äåíü ó êîæíîìó äîì³
çâó÷àòü í³æí³ ùèð³ ñëîâà. Ìè äàðóºìî ¿õ ìàòåð³, áî
âîíà äàëà íàì æèòòÿ ³ êðèëà äëÿ ïîëüîòó, Â³òàºìî â³ä
óñüîãî ñåðöÿ ñòàð³éøèí ðîäó – áàáóñü ³ ïðàáàáóñü.

Âè, äîðîã³ íàø³ æ³íêè,  íàäèõàºòå íàñ íà ñàìîâ³ääà-
íó ïðàöþ, ïîåç³þ, ï³ñíþ, æèâîïèñ... Âè íàðîäæóºòå
íàì êðàñèâèõ ä³òåé. Âè äàðóºòå íàì íàä³þ òîä³, êîëè
ìè âïàäàºìî ó â³ä÷àé. Âè, äîðîã³ íàø³ ìàòåð³, äðó-
æèíè, áåðåãèí³ ðîäó íàøîãî ïîçíà÷åí³ ñèëüíèì õà-
ðàêòåðîì, æèòòºâîþ ìóäð³ñòþ, äèïëîìàòè÷íèì õè-
ñòîì, ñïðàâåäëèâ³ñòþ, ìèëîñåðäÿì. Æ³íî÷à äîáðî-
òà, ëàã³äí³ñòü, ðîçñóäëèâ³ñòü, íå ðàç âð³âíîâàæóâàëè
÷îëîâ³÷ó âîéîâíè÷ó ñèëó ³ ãàðÿ÷êîâ³ñòü. Íàä³ëåí³ â³ä
ïðèðîäè ïðàêòè÷íèì ðîçóìîì ³ äàëåêîãëÿäí³ñòþ âè
íå ðàç ñòàâàëè  â íàãîä³ òàì, äå ÷îëîâ³êàì çàáðàêëî
ñèëè ³  òåðï³ííÿ. Ïðîñò³ é ïðàöüîâèò³, âè  íàòõíåííî,
äî ñàìîçðå÷åííÿ ïðàöþºòå, çàõèùàºòå, òâîðèòå, âè-
õîâóºòå…

Æ³íî÷à äóøà çàâæäè ïðàãíå ñâÿòà – ³ òèì á³ëüøå,
÷èì ãëèáøå çàíóðþºìîñÿ â áóäåíí³ êëîïîòè. Ñüî-
ãîäí³ ó âàøîìó ëåêñèêîí³ ïåðåâàæàº ñëîâî "ïîâèí-
íà": ãîòóâàòè, ïðàòè, ïðèáèðàòè, âèõîâóâàòè ä³òåé ³
äîãëÿäàòè ÷îëîâ³êà, äîáðå âèãëÿäàòè, ïðàöþâàòè ³ …
çàðîáëÿòè ãðîø³. ßê ìîæíà âñå öå âñòèãíóòè çðîáè-
òè, çíàºòå ò³ëüêè âè. Òîìó, ùî ëèøå âàì Ãîñïîäü äàâ
ñèëè áóòè ìàò³ð'þ, êîõàíîþ, äðóæèíîþ, áåðåãèíåþ
äîìàøíüîãî ñïîêîþ, áóòè æ³íêîþ ðîçâàæëèâîþ,
ìóäðîþ, ÷óéíîþ, âðàçëèâîþ, ïðàãìàòè÷íîþ, ï³äíå-
ñåíîþ, ñïîâíåíîþ âîë³ é áàæàííÿ òâîðèòè âëàñíó, é
íàñ, ÷îëîâ³ê³â, äîëþ.

Ó ïåðåääåíü âàøîãî ïðåêðàñíîãî âåñíÿíîãî ñâÿ-
òà ùèðîñåðäíî âèñëîâëþºìî  âàì  óñ³ì æ³íêàì
Ìóêà÷åâà é ðàéîíó ñâîþ ãëèáîêó ïîâàãó, ëþáîâ ³
áåçìåæíå çàõîïëåííÿ. Õàé Ãîñïîäü áóäå äî âàñ ìè-
ëîñåðäíèé. Óñ³ äí³ öüîãî ðîêó õàé áóäóòü äëÿ âàñ  –
ðàä³ñíèìè é ñîíÿ÷íèìè, ïðàöÿ – íàòõíåííîþ, à êî-
õàííÿ – áåçìåæíèì. Â³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàºìî äîá-
ðà ³ ùàñòÿ âàøèì ðîäèíàì! Íåâ'ÿíó÷î¿ êðàñè âàì,
ìîëîäîñò³, çäîðîâ'ÿ ³ áàäüîðîñò³!

×îëîâ³êè ì³ñüêðàéîííî¿
ãàçåòè "Ìóêà÷åâî"

Ç  ÂÅÑÍÎÞ  ÂÀÑ,  ²  8  ÁÅÐÅÇÍß,  ËÞÁ²  Æ²ÍÊÈ!
Íàé÷àð³âí³øèõ, íàéïðåêðàñí³øèõ, íàéìèë³øèõ æ³íîê

ÒÎÂ "Ìóêà÷³âñüêà øâåéíà ôàáðèêà", íàøèõ äîðîãèõ âå-
òåðàíîê ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç íàéìèë³øèì âåñíÿíèì
ñâÿòîì –  8 Áåðåçíÿ! Áóäüòå êðàñèâèìè, íåïîâòîðíèìè,
í³æíèìè é çàêâ³ò÷àíèìè ãàðàçäàìè ÿê ÷àð³âíà  âåñíà-
êðàñíà. Íåõàé äóøà âàøà çàâæäè ñï³âàº, à ñåðöå âòîìè íå
ï³çíàº, íåõàé ³ óñï³õ ³ ëþáîâ êðîêóþòü ç âàìè çíîâ ³ çíîâ.

Òåðåç³ÿ ÎÁÅÐÒÞÕ, äèðåêòîð ÒÎÂ "Ìóêà÷³âñüêà
øâåéíà ôàáðèêà", Æàííà ÎÕÎÒÍÈÊÎÂÀ, ãîëîâà

êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè.

Äîðîã³ âèêëàäà÷êè øàíîâí³ ñòóäåíòêè é óñ³ ïðàö³âíèö³
ÂÏ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè "Ìóêà÷³âñüêèé àãðàðíèé êîëåäæ"!
Ïðèéì³òü íàéòåïë³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî
Æ³íî÷îãî äíÿ – 8 Áåðåçíÿ! Õàé ç âåñíîþ ó âàø³ ñåðöÿ
óâ³éäóòü íàéêðàù³ ëþäñüê³ ïî÷óòòÿ - í³æí³ñòü, ëþáîâ, äîá-
ðî… Òâîð÷î¿ âàì íàñíàãè, íîâèõ ïðîôåñ³éíèõ âèñîò. Ó ö³
âåñíÿí³ äí³ áàæàþ, ùîá ãàðíèé íàñòð³é, ñâ³òë³ ïî÷óòòÿ
äóøåâíîãî ñïîêîþ ³ ãàðìîí³¿ ó âñüîìó çàëèøàëèñÿ ç
âàìè äîâãî-äîâãî.

   Þð³é ÑÀÄÂÀÐ², äèðåêòîð ÂÏ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè
"Ìóêà÷³âñüêèé àãðàðíèé êîëåäæ", çàñëóæåíèé

ïðàö³âíèê âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè Óêðà¿íè.

Ç íàãîäè íàéãàðí³øîãî, íàéìèë³øîãî áåðåçíåâîãî ñâÿòà
– Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ 8 Áåðåçíÿ øëåìî íàé-
òåïë³ø³ â³òàííÿ  ³  íàéùèð³ø³ ïîáàæàííÿ äîðîãèì ë³êàð-
êàì, ìåäè÷íèì ñåñòðàì ³ âñ³ì æ³íêàì-òðóä³âíèöÿì Îá-
ëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³, íàøèì ëþáèì âåòåðàíàì. Ùîá âè
áóëè çàâæäè  âðîäëèâ³, ñòðóíê³, áàäüîð³, ìîëîä³, âåñåë³,
ðàä³ñí³, ùàñëèâ³ ³ â çäîðîâ'¿ ³ â òðóä³.

ªâãåí ÆÓÏÀÍ, ãîëîâíèé ë³êàð îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿
ë³êàðí³, çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè, Îëüãà ÏÀËÀÌÀÐ-

×ÓÊ, ãîëîâà êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè.

Íàøèõ ÷àð³âíèõ, ìèëèõ òðóä³âíèöü ôàáðèêè "Åäåëüâåéñ
Ëå-Ãî", äîðîãèõ âåòåðàíîê ï³äïðèºìñòâà ùèðîñåðäíî
â³òàºìî ç íàéóðî÷èñò³øèì âåñíÿíèì ñâÿòîì - Ì³æíàðîä-
íèì æ³íî÷èì äíåì  8 Áåðåçíÿ! Õàé ó ñåðöÿõ âàøèõ âåñíà
êâ³òóº ³ ëþáîâ íàøó âàì äàðóº.  Âè íàøå ñîíöå, ùàñòÿ é
òåïëî, íåñ³òü ³ äàë³ ðàä³ñòü ³ äîáðî.

Ïåòðî ÁÀÑÀÐÀÁ, äèðåêòîð ôàáðèêè "Åäåëüâåéñ
Ëå-Ãî", çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿-

íè,  Ìàðèíà  ÞÑÊÎ,  ãîëîâà ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó.

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ  â³òàºìî ç³ ñâÿòîì âåñíè, êîõàííÿ ³
íàä³¿ - 8 Áåðåçíÿ óñ³õ æ³íîê ×èíàä³¿âñüêî¿ õë³áîïåêàðí³,
íàøèõ äîðîãèõ âåòåðàíîê,  øàíîâíèõ æèòåëüîê ñåëèùà,
Ñèíÿêà, Êàðïàò.  Çàëèøàéòåñÿ òàêèìè æ êðàñèâèìè,
í³æíèìè, ñïîâíåí³  â³ðè, íàä³¿ ³ ëþáîâ³. Áóäüòå âñ³  ùàñ-
ëèâ³, ðàä³ñí³, çàìîæí³, þí³ äóøåþ ³  ñåðöåì! Õàé çàâæäè
ïðîìåíÿòüñÿ ðàä³ñòþ âàø³ ÿñí³, ÷àð³âí³ î÷³.

Ãàííà  ÊÀÏÀÖ,  Ñîô³ÿ  ÒÎÂÒÈÍ

Ó öå ÷óäîâå, íàéïåðøå âåñíÿíå ñâÿòî – Ì³æíàðîäíèé
æ³íî÷èé äåíü – 8 Áåðåçíÿ øëþ íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ äî-
ðîãèì  æ³íêàì-òðóä³âíèöÿì àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â, ìàòå-
ðÿì, äðóæèíàì, äî÷êàì íàøèõ ÷îëîâ³ê³â-ïåðåâ³çíèê³â.
Óñ³ì âàì øëþ â³òàííÿ, ëàñêàâå, ÿê ñîíöå, ÿñíå ìîâ ñâ³òàí-
íÿ. Õàé áóäå âàì ùàñíî, çäîðîâ'ÿì ðóì'ÿíî, â æèòò³ âå-
ñåëêîâî íà ñåðö³ – âåñíÿíî.

Îëåêñ³é  ÁÀÕÒ²Í,
ãîëîâà àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â Ìóêà÷åâà

Äîðîã³  æ³íêè-ñåëÿíêè Ìóêà÷³âùèíè! Çíîâó äî íàñ çà-
â³òàëî íàéðàä³ñí³øå, íàéãàðí³øå  âåñíÿíå ñâÿòî – 8 Áå-
ðåçíÿ!  Âàñ, ñëàâíèõ òðóä³âíèöü íàéïîòð³áí³øî¿ íà ñâ³ò³
ïðîôåñ³¿ – ãîäóâàëüíèê³â äåðæàâè – ùèðî â³òàþ ³ç ñâÿòîì
âåñíè, êðàñè, ëþáîâ³.  Áàæàþ  âàì ÷îëîâ³÷èõ ãàðíèõ ñë³â
íà áóäü-ÿê³é êàðïàòñüê³é ìîâ³, ³ õàé çâó÷àòü âîíè, ÿê ñï³â.
Äîñòàòêó âàì ³ âàøèì ñ³ì'ÿì, âåëèêèõ ùåäðîñòåé  ïîë³â, ³
õàé ñâÿòèòüñÿ âàøå ³ì'ÿ ñüîãîäí³ é ïðîòÿãîì â³ê³â.

Ñîô³ÿ ÌÎ×ÊÎØ,   Ãåðîé Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³

Ùèðî â³òàþ  ëþáèõ êîëåãèíü ç 8 Áåðåçíÿ – ñâÿòîì âåñ-
íè ³ êðàñè,   Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì  äíåì! Áàæàþ âàì
íåâ'ÿíó÷î¿ êðàñè, ùàñòÿ,  ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ðàäîñò³, áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ, äîáðîáóòó ³ çëàãîäè â ðîäèíàõ. Íåõàé òåïëîòà
é ÷àð³âí³ñòü âàøèõ äóø çàâæäè ç³ãð³âàº ÷îëîâ³÷³ ñåðöÿ, à
ñâ³òëà äîëÿ çàâæäè áóäå ïðèõèëüíîþ äî âàñ,  ³ í³êîëè  ç
âàøèõ ÷àð³âíèõ ëè÷îê íå ñõîäèòü  óñì³øêà.

²âàí ÏÐÎÄÀÍÅÖÜ,
äèðåêòîð ÄÏ "Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð"

Ç íàãîäè  Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ  8 Áåðåçíÿ ñåð-
äå÷íî â³òàþ âàñ, äîðîã³ ïðàö³âíèö³ äèðåêö³¿, íàø³ ëþá³
âåòåðàíêè ³ ñòðàõóâàëüíèö³. Áàæàþ âàì ìèðó, çëàãîäè é
áëàãîïîëó÷÷ÿ â ñ³ì'ÿõ. Áóäüòå çàâæäè êðàñèâèìè, íåïîâ-
òîðíèìè, í³æíèìè, â³ðíèìè é ùàñëèâèìè òà çàêâ³ò÷àí³
áëàãîïîëó÷÷ÿì,  ÿê âåñíà!

Ãåîðã³é ÐÓÑÈÍ, äèðåêòîð Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿
äèðåêö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ïîæåæíî-ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿.

Ìî¿ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè  íàé÷àð³âí³øîãî âåñ-
íÿíîãî ñâÿòà – 8 Áåðåçíÿ øëþ äîðîãèì  ïðàö³âíèöÿì
ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã.
Áàæàþ âàì âåñíÿíîãî, ñîíÿ÷íîãî íàñòðîþ, ÷îëîâ³÷î¿
óâàãè, çäîðîâ'ÿ ì³öíîãî, ùàñòÿ ðÿñíîãî, ïîâàãè â³ä îòî-
÷óþ÷èõ, çä³éñíåííÿ óñ³õ ìð³é ³ çàäóì³â, íåâ'ÿíó÷î¿ êðàñè
³ æ³íî÷î¿ ÷àð³âíîñò³.

Ìàãäàëèíà ÃÓÄÀÊ, ãîëîâà ì³ñüêêîìó ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ³ ïîñëóã

Øàíîáëèâî  â³òàþ äîðîãèõ íàøèõ æ³íîê – çàõèñíèöü
Â³ò÷èçíè ç íàéêðàùèì ñâÿòîì – Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì
äíåì – 8 Áåðåçíÿ! Õàé â³÷íî þíà, çàêâ³ò÷àíà âåñíà äîäàº
âàì ñèë ³ ñíàãè, çäîðîâ'ÿ ³ çö³ëåííÿ, ìèðó é äîáðîáóòó,
äîñòàòê³â ³ äîâãîãî â³êó. Óâàãè âàì â³ä âëàäè, ð³äíèõ. Õàé
ðÿñí³º â ñåðö³ âàø³ì  – í³æí³ñòü, ëàñêà  ³ íàä³ÿ íà âñå
êðàùå.

Îëåêñàíäð Ì²ØÈÍ, ãîëîâà ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà
³íâàë³ä³â â³éíè ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ãâàðä³¿

ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³.

Ç íàãîäè ïðåêðàñíîãî âåñíÿíîãî ñâÿòà – Ì³æíàðîäíî-
ãî æ³íî÷îãî äíÿ –  8 Áåðåçíÿ øëþ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ
íàøèì êðàñèâèì,  ìèëèì, äîáðèì  ïðàö³âíèöÿì Öåíòðó
ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó ¹1,  ëþáèì âåòåðàíàì. Áàæàþ âàì
ñâ³òëî¿ äîë³, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, óâàãè ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ.
Õàé í³æíà, ëàñêàâà, çàêâ³ò÷àíà âåñíà  äîäàº âàì ñèë ³ ñíà-
ãè, çäîðîâ'ÿ ³ íåâ'ÿíó÷î¿ êðàñè, ìèðó òà çëàãîäè ó âàøèõ
ñ³ì'ÿõ, äîñòàòê³â ³ ðàäîñò³!

Òåòÿíà ÃÎÐÄÓÁÅÉ, íà÷àëüíèê Öåíòðó ïîøòîâîãî
çâ'ÿçêó ¹1 ì. Ìóêà÷åâî

Ñåðäå÷íî â³òàþ ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì, ñâÿòî-
èì âåñíè òà ëþáîâ³ íàøèõ ÷àð³âíèõ æ³íîê.  Áàæàþ âàì,
íàø³ ìèë³,  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî ùàñòÿ, ñ³ìåéíî-
ãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ÷àð³âíîñò³ òà âåñåëèõ, ùàñëèâèõ óñì³-
øîê.

²âàí ÖÈÁÀÐÜ,  äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä ÂÎ “Áàòüê³âùèíà”

Ó öå ïðåêðàñíå   âåñíÿíå  ñâÿòî – Ì³æíàðîäíèé æ³íî-
÷èé  äåíü  –  8 Áåðåçíÿ  íàäñèëàþ óñ³ì æ³íêàì  –  ïðàâî-
îõîðîíöÿì, ñóääÿì, àäâîêàòàì, íîòàð³óñàì íàéùèð³ø³
â³òàííÿ.  Õàé ñòåëèòüñÿ ùàñòÿì âàøà æèòòºâà äîðîãà, çó-
ñòð³÷àº äîáðà äîëÿ, ì³öíå çäîðîâ'ÿ, ÷îëîâ³÷à â³ðí³ñòü ³
çàõîïëåííÿ âàìè, à æèòòÿ âàøå õàé áóäå çàêâ³ò÷àíå,  ÿê
âåñíà-êðàñíà, ñâ³òëå, íåïîâòîðíå, ùàñëèâå.

Âëàäèñëàâ ÎËÅÃÀØ, ÷ëåí
Íàö³îíàëüíî¿ Àñîö³àö³¿ àäâîêàò³â Óêðà¿íè

Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ç 8 Áåðåçíÿ,  íàø³ äîðîã³ æ³íêè
ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿ ãðóïè
â³éñüê ³ øëþ âàì, äîðîã³¿,   íàéùèð³ø³ â³òàííÿ. Áàæàþ âàì
íà ö³ëèé ð³ê ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ðîäèííîãî ùàñòÿ, ñ³ìåé-
íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ,  âåñåëèõ, ùàñëèâèõ ïîñì³øîê,  íå-
ïîâòîðíî¿ ðàäîñò³ é ÷àð³âíîñò³, ïåðøèõ âåñíÿíèõ êâ³ò³â.

Ìèõàéëî ÌÀÍÈ×ÅÂ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿ ãðóïè

â³éñüê, ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³

Ó öåé ÷óäîâèé Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé äåíü  âåñíÿíîãî
ñâÿòà  – 8 Áåðåçíÿ â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàþ  æ³íîê ðèáîêîì-
á³íàòó, íàøèõ äîðîãèõ âåòåðàíîê. Õàé âåñíà äîäàº âàì
ñèë ³ ñíàãè, çäîðîâ'ÿ òà íåâ'ÿíó÷î¿ êðàñè, ìèðó,  ùàñòÿ ³
çëàãîäè âàøèì äîì³âêàì, äîñòàòêó âàøèì ðîäèíàì. Áà-
æàþ âàì íåçðàäëèâî¿ äîë³, ñòàá³ëüíîãî ùàñòÿ,  äîáðîáó-
òó òà íåçãàñíîãî îïòèì³çìó íà ö³ëèé ð³ê.

Âàñèëü ÎËÅÊÑÈÊ, äèðåêòîð Çàêàðïàòñüêîãî
ðèáîêîìá³íàòó

Ç ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì  Ì³æíàðîäíèì ñâÿòîì  æ³íîê –
8 Áåðåçíÿ øëþ  äîðîãèì æ³íêàì ÒÎÂ "Àð³àäíà" ñâî¿ íàé-
êðàù³ â³òàííÿ.  Áàæàþ, ùîá âè áóëè çàâæäè êðàñèâ³, ìî-
ëîä³, âåñåë³, ðàä³ñí³, ùàñëèâ³ ³ ó ñâÿòî ³ â áóäí³! Áàãàòî¿ âàì
íà äîáðî äîë³, ðîäèííîãî ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, Áîæî¿
áëàãîäàò³.  Çäîðîâ'ÿ âàì ì³öíîãî, ñîíÿ÷íîãî òåïëà, äó-
øåâíîãî ñïîêîþ òà ìèðó ó âàøèõ îñåëÿõ.

Ìèðîí ÄÓÁÀÍÈ×, äèðåêòîð ÒÎÂ "Àð³àäíà"

Ó  íàéóðî÷èñò³øå âåñíÿíå ñâÿòî – Ì³æíàðîäíèé æ³íî-
÷èé äåíü – 8 Áåðåçíÿ ùèðîñåðäíî â³òàþ óñ³õ æ³íîê ÌÐÅÂ,
íàøèõ ëþáèõ âåòåðàíîê. Õàé çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ çàãëÿäàþòü
ó âàø³ îñåë³ áåçïåðåðâíî, ëþáîâ ³ øàíà îòî÷óþòü
çâ³äóñ³ëü, à äîëÿ ñòåëèòü âàì äî í³ã ÿñåí öâ³ò – íà ðàä³ñòü,
íà óäà÷ó, íà íåìåðêíó÷ó âðîäó ³  âàøó íåïîâòîðíó  âåñ-
íÿíó ÷àð³âí³ñòü!

Âëàäèñëàâ ×ÎÐ², íà÷àëüíèê Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÐÅÂ

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

Ç ÂÅÑÍÎÞ ² ÑÂßÒÎÌ
ÂÀÑ,  ÄÎÐÎÃ²  Æ²ÍÊÈ!

*   *   *
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ÄÆÅÐÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ²ÄÆÅÐÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ²ÄÆÅÐÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ²ÄÆÅÐÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ²ÄÆÅÐÅËÀ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ²
«Äæåðåëà» çèìè íå áîÿòüñÿ. Í³ ëþòíåâèõ ìîðîç³â,

í³ ñòóäåíèõ â³òð³â. Õîëîäíå÷à ò³ëüêè âðîäè ñòóäåíò-
êàì äîäàº – ùîêè ïàøàòü, ÿê â³ä äîðîãèõ ðóì’ÿí.  ²
ó÷àñíèêè õîðåîãðàô³÷íîãî àíñàìáëþ «Áàðâ³íîê» íå
áîÿòüñÿ â³òðèñüêà, ùî ó  ãðàéëèâîìó òàíêó ç³ ñòð³÷êà-
ìè ä³âî÷èõ â³íê³â  áàâèòüñÿ. Ó÷àñíèêè õóäîæíüî¿ ñà-
ìîä³ÿëüíîñò³ ÂÏ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè «Ìóêà÷³âñüêèé àã-
ðàðíèé êîëåäæ» íå õîâàþòüñÿ â³ä ñòóæ³. ² â³òåð, ³ êî-
ëþ÷èé ñí³æîê, ³ îæåëåäü ç îæåëåäèöåþ ëèøå ðîçîõî-
÷óþòü ¿õ äî ï³ñí³, çàïàëüíîãî òàíöþ. ßê çàâåäóòü æàð-
ò³âëèâî¿ ïî äîðîç³ íà êîíöåðò, òà ùå é ï³äòàíöþþòü, –
âæå ââàæàé ç³ãð³ëèñÿ.

Íåìàº ñóìí³âó ó òîìó, ùî êîæíîìó íàøîìó ñòó-
äåíòó ÷è ñòóäåíòö³ äî ñíàãè ï³ñëÿ íàïðóæåíèõ çàíÿòü,
õî÷åòüñÿ â³äïî÷èòè, çáàãàòèòèñü äóõîâíî. 71-é ð³ê ó
íàøîìó êîëåäæ³  íàðîäæóºòüñÿ â ðåïåòèö³ÿõ õîðó,
òàíöþâàëüíîãî é äðàìàòè÷íîãî ãóðòêà, âîêàëüíî-
³íñòðóìåíòàëüíîãî àíñàìáëþ, äóõîâîãî îðêåñòðó
«êðàñà, ùî âðÿòóº ñâ³ò». Òóò íà ëàøòóíêàõ ñöåíè çà-
ðîäæóºòüñÿ ö³ííå, íåïîâòîðíå, ñòâîðþºòüñÿ â îñíîâ-
íîìó íà åíòóç³àçì³, âèñîê³é äóõîâíîñò³ ñòóäåíò³â, ÿê³
ïðèñâÿòèëè ñåáå äæåðåëàì íàðîäíî¿ äóõîâíîñò³, ñëó-
æ³ííþ êóëüòóð³ ³ ÿê³ çóì³ëè çàïàëèòè ö³ºþ íåçðàäëè-
âîþ ëþáîâ’þ  ³ ö³ºþ äóõîâí³ñòþ ñâî¿õ íàéáëèæ÷èõ
äðóç³â.

Ñëóõàºø ó âèêîíàíí³ «Äæåðåë»  ï³ñíþ ïðî íàø³
÷àð³âí³ Êàðïàòè ³ â óÿâ³ ïîñòàþòü ãîðè ó âðàí³øíüîìó
òóìàí³, ùî çëèâàþòüñÿ ç íåáîì ñóö³ëü âêðèòèõ ñí³ãî-
âèìè õìàðàìè. Ó ë³ñ³ ñòðóíê³ ñìåð³÷êè ðâó÷êî  òÿã-
íóòüñÿ ó âèñî÷³íü. Ñòðóìêè é ð³÷êè íåâòîìíî äçþð-
êîòÿòü,  íåñóòü, íàâ³òü ï³ä ïóõíàñòîþ êîâäðîþ ñí³ãó
ñâî¿ çåëåíóâàò³ âîäè. Ïåðåø³ïòóþòüñÿ ç ë³ñîì  ñâî¿-
ìè ïîòàºìíèìè äóìêàìè ³ ñóìóþòü çà êðàñíîþ âåñ-
íîþ, òåïëèì ë³òîì, áàãàòîþ îñ³ííþ… Ñóì òîé ëåã-
êèé ÿê ïîäèõ, ïðèãëóøåíèé ñïîê³é. Çìîâêàº îñòàíí³é
àêîðä. ßêóñü ìèòü ó çàë³ òèøà. Á³ëå-á³ëå ìîâ÷àííÿ
ã³ð… ² âðàç ãó÷í³ îïëåñêè ïðîáóäæóþòü äàðîâàíèé
ñï³âàêàìè çàìð³ÿíèé ñïîê³é, ïðîáóäæóþòü äóìêó,  ÿêà
ïòàõîì çë³òàº  íà ð³äíèìè Êàðïàòàìè.

Âåëèêèì äóõîâíèì, ³íòåëåêòóàëüíèì  òà åìîö³éíèì
çì³ñòîì âîëîä³þòü ñï³âàêè, ÿê³ äóøàìè ñâî¿ìè ðîç-
ìîâëÿþòü ç ãëÿäà÷àìè ìèñòåöüêîþ «ìîâîþ», áî ÷è-
ìàëèì äîðîáêîì-ðåïåðòóàðîì ìàþòü ùî ñêàçàòè.
Ïî÷óòòÿ çàêîõàíîñò³ â ³ñòèííî ïîáóòîâå, íàðîäíå, ñïîâ-
íåíîãî ðàäîñò³ æèòòÿ, íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³,  ñïîâíà çà-
âîëîä³ëî âîëåþ ó÷àñíèê³â ÿê âîêàëüíîãî òàê ³ òàíöþ-
âàëüíîãî êîëåêòèâ³â. Ñó÷àñí³ ðèòìè ãàðìîí³éíî ïî-
ºäíóþòüñÿ ç íàðîäíèìè ìîòèâàìè Çàêàðïàòòÿ, ³ ñîá³
õî÷åòüñÿ âëèòèñÿ â ÷³òê³ ðèòìè òàíãî, ïðîéòèñÿ ñóâî-
ðèìè ë³í³ÿìè ôîêñòðîòó, çàêðóæëÿòè ó íåñòðèìíîìó
âèõîð³ âàëüñó, ÷è ïðèºäíàòèñÿ äî íàðîäíî¿ «Òðîïî-
òÿíêè»,  «Êàð³÷êè», «Óâèâàíöÿ»…

Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ, ìè ÷àñòî íàçèâàºìî ¿¿  – ìàìèíà
ï³ñíÿ, çàêàðïàòñüêà íàðîäíà ï³ñíÿ – âîíè íàéö³íí³øå
äæåðåëî íàøîãî äóõîâíîãî áàãàòñòâà. Âîíè íå
ï³äâëàäí³ ïëèíîâ³ ÷àñó, áî ïîñò³éíî ïðîðèâàþòüñÿ ç-
ï³ä íàéòîâùîãî øàðó ñí³ãó ³ ðàçîì ç âåñíÿíèì ñîí-
öåì , âåñíÿíèìè ïåðâîöâ³òàìè ïðîáóäæóþòüñÿ äî
æèòòÿ. Äîðîáîê ñï³âî÷îãî àíñàìáëþ íå îáìåæóºòüñÿ
íàðîäíèìè ï³ñíÿìè à ùåäðî çáàãà÷óºòüñÿ êëàñè÷íè-
ìè òà åñòðàäíèìè âîêàëüíèìè òâîðàìè.

Íàéâ³äïîâ³äàëüí³øèì âèïðîáóâàííÿì òàëàíòó íàøèõ
àìàòîð³â ñöåíè º Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü õóäîæíüî¿
òâîð÷îñò³ «Ãîëîñ³¿âñüêà âåñíà», ÿêèé ïðîõîäèòü ó Íà-
ö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³  á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêî-
ðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè.  Íàéïë³äí³øèì äëÿ êîëåêòèâó õó-
äîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ íàøîãî êîëåäæó âèäàâñÿ
ÕÕÕ²Ó Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü «Ãîëîñ³¿âñüêà âåñ-
íà – 2015». Òîä³ íàø³ ñï³âàêè é òàíöþðèñòè, òåàòðàëè
é âîêàë³ñòè, åñòðàäíèé àíñàìáëü áóëè äîñòîéíî îö³-
íåí³ ó øåñòè íîì³íàö³ÿõ.  ²ç Êèºâà â Ìóêà÷åâî ìè
ïðèâåçëè  Äèïëîì ²² ñòóïåíÿ  ó íîì³íàö³¿ «Òåàòðàëü-
íèé êîëåêòèâ», Äèïëîì ²²² ñòóïåíÿ  áóâ â³äçíà÷åíèé
õîðåîãðàô³÷íèé êîëåêòèâ «Áàðâ³íîê» ó íîì³íàö³¿ «Åñ-
òðàäíèé òàíåöü», Äèïëîì ²² ñòóïåíÿ öüîìó æ êîëåê-
òèâó  âðó÷èëè çà ïåðåìîãó â íîì³íàö³¿ «Íàðîäíèé òà-
íåöü», Äèïëîì ²² ñòóïåíÿ âèáîðîëè ó÷àñíèö³ âîêàëü-
íîãî àíñàìáëþ «Äæåðåëî» ó íîì³íàö³¿ «Íàðîäíèé
ñï³â»… Äèïëîìàìè ²² ³ ²²² ñòóïåíÿ áóëè â³äçíà÷åí³
ñîë³ñòè-âîêàë³ñòè ó íîì³íàö³¿ «Åñòðàäíà ï³ñíÿ».

Ðåïåòèö³¿ òðèâàþòü. Íà âèùîìó ð³âí³ ãîòóºìîñÿ äî
íîâèõ   çóñòð³÷åé ³ç ãëÿäà÷àìè ³ æóð³.

Алла  ДУДАШ, старший викладач , керівник
художньої самодіяльності ВП НУБіП України

«Мукачівський аграрний коледж»

Практичні рекомендації
профспілковим активі�
стам різних галузей щодо
колдоговірної, фінансової
роботи, охорони праці,
організаційно�статутної
діяльності профоргані�
зацій дали працівники
апарату Закарпатської
облпрофради Тамара
Гурзан, Віктор Кацеба та
інші. Було дано відповіді
на питання, що хвилюють
профактивістів.

Виступаючи перед
профспілковим активом,
голова Закарпатської об�
лпрофради Володимир
Фленько акцентував ува�
гу на діях профспілок
різних рівнів щодо відсто�
ювання прав та інтересів
працюючих, й, зокрема,
ефективності соціального
діалогу з органами влади
і роботодавцями, прове�
дення Всеукраїнських
профспілкових акцій про�
тесту,  упередженості
судів при визнанні прав
профспілок на майно, яке

ÏÐÎ Ð²Ê ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÏÐÎÔÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ –ÏÐÎ Ð²Ê ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÏÐÎÔÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ –ÏÐÎ Ð²Ê ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÏÐÎÔÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ –ÏÐÎ Ð²Ê ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÏÐÎÔÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ –ÏÐÎ Ð²Ê ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÏÐÎÔÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ –
ÏÐÎÔÀÊÒÈÂÓ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ² ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓÏÐÎÔÀÊÒÈÂÓ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ² ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓÏÐÎÔÀÊÒÈÂÓ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ² ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓÏÐÎÔÀÊÒÈÂÓ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ² ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓÏÐÎÔÀÊÒÈÂÓ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ² ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ

Яка роль первинної профспілкової організації у
сучасному профспілковому русі? Як досягти
більшої ефективності дій профспілок? Саме про
це йшлося на зустрічі з головами первинних про!
форганізацій м. Мукачева і Мукачівського райо!
ну, яка відбулася у місті над Латорицею. Ця ділова
конструктивна розмова з профактивом, в якій взя!
ли участь голови обласних організацій галузевих
профспілок, проходила у рамках заходів проф!
спілок Закарпаття у зв’язку з оголошеним Феде!
рацією профспілок України Роком первинної проф!
спілкової організації.

їм належить, необхідності
більш рішучого захисту
трудових прав спілчан у
зв’язку із законодавчими
змінами в оплаті праці
тощо. За словами проф�
спілкового лідера області,
в усіх цих питаннях своє
вагоме слово мають ска�
зати первинні проф�
спілкові організації – ос�
нова профспілкового руху.

На профспілковому

зібранні було прийнято
резолюцію, в якій викла�
дено вимоги первинних
профорганізацій до Пре�
зидента України, Верхов�
ної Ради, Кабінету
Міністрів України та робо�
тодавців.

На закінчення Володи�
мир Фленько вручив
відзнаку обласної ради

профспілок  голові проф�
кому Мукачівської ЦРЛ,
члену облпрофради Оме�
ляну Решетарю за особи�
стий внесок у розвиток
профспілкового руху та у
зв’язку з ювілеєм.

На фото:
� голова облпрофради

Володимир Фленько вру�
чає нагороду голові проф�
кому Мукачівської ЦРЛ
Омеляну Решетарю (ліво�
руч).

� освітяни м. Мукачева і
Мукачівського району ра�
зом з головою облоргані�
зації профспілки праців�
ників освіти і науки Тетя�
ною Повханич (друга ліво�
руч);

Сергій БАРАНЧИКОВ,
завідувач відділу

організаційно-гумані-
тарної роботи Закар-
патської облпрофради.

Фото автора

Колектив ДПТНЗ «Мукачівський професійний
аграрний ліцей імені Михайла Данканича» гли-
боко сумує і висловлює щире співчуття заступ-
нику директора з навчально-виробничої роботи
КОСТРУБУ  Юрію Петровичу  з приводу тяжкої
втрати – смерті матері

КОСТРУБ  Олени  Федорівни.
Нехай її душа знайде вічний спокій, а Гос-

подь прийме її у Царство Небесне!

Мукачівська спеціалізована  школа № 16 вис-
ловлює  свої співчуття  ШАНДОР Наталії Іванівні
з приводу смерті

БАТЬКА.
Ви втратили дорогу людину, але мусите

набратися терпіння, щоб пережити таку  тяж-
ку втрату. Разом з вами молимо Господа упо-
коїти душу порядної людини у Царстві Не-
беснім.

ПРОФСПІЛКА  –
ЗА СОЦІАЛЬНУ

СПРАВЕДЛИВІСТЬ
На базі центральної міської бібліотеки їм.

О. Духновича відбувся семінар�тренінг голів
первинних профспілкових організацій бюд�
жетної сфери м. Мукачева та Мукачівського
району. Ініціатором навчання була обласна
рада профспілок (голова Фленько В.Ю.)

Голова облпрофради розповів про
діяльність профспілок і окреслив перспек�
тиви розвитку та реформування організацій
та ще раз наголосив, що 2017 рік – це рік
первинної профспілкової організації. Про
організаційно�статутні питання говорив у
своєму виступі Баранчиков С.В. – завідувач
відділу організаційно�гуманітарної роботи
облпрофради. Дуже корисною була консуль�
тація Гурзан Т. В. – зав. відділом соціально�
економічного захисту профспілок, яка де�
тально роз’яснила значення і завдання кол�
договірної роботи на 2017 рік та необхідність
внесення змін до діючих колдоговорів. Зупи�
нилась Тамара Василівна і на фінансовій
роботі профспілок. А інспектор з охорони
праці Кацеба В.О. провів консультацію сто�
совно охорони праці членів профспілки.

Опісля голови галузевих обкомів проф�
спілки провели зустрічі зі своїми профліде�
рами.

Ольга СТАДНИК, голова міськкому
профспілки Працівників культури, кавалер

Ордена княгині Ольги III ступеня.

Закарпатська облпрофоргані�
зація працівників і підприємців
торгівлі, громадського харчу�
вання та послуг не забуває про
працівників – членів профспілки,
які відзначилися в тих чи інших
ситуаціях в історії нашої країни.

Зокрема, галузева профспілка
поздоровила воїна�інтернаціона�
ліста, учасника бойових дій в
Афганістані Володимира Мани�
шева, який працює охоронником
ТОВ «Латуж» м. Мукачево, кори�
стується повагою в колективі,
має гарну сім’ю, виховує двох
дітей. Йому було вручено віталь�
ну листівку та матеріальну вина�
городу.

Від чоловіка намагається не відставати і його дружина – Алла Ма�
нишева. Вона неодноразово обиралася головою профорганізації
магазину «Гастроном» у місті над Латорицею. Колектив цього мага�
зину з нагоди професійного свята був нагороджений Почесною гра�
мотою ЦР галузевої профспілки. Гордимося такими працівниками!

На фото:
� голова облпрофорганізації працівників і підприємців торгівлі,

громадського харчування та послуг Галина Сваричевська вручає на�
городу Володимиру Манишеву.

Галина СВАРИЧЕВСЬКА,
 голова Закарпатської  облпрофорганізації працівників і

підприємців торгівлі, громадського  харчування та послуг.

Фото Сергія Баранчикова

ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКА
ТОРГІВЛІ ТУРБУЄТЬСЯ

ПРО ЛЮДЕЙ



Ïîëåçíûå ïðèâû÷êè ñðîäíè õîðîøèì ñëàáîñòÿì. (Ã. Ìàëêèí).Ïîëåçíûå ïðèâû÷êè ñðîäíè õîðîøèì ñëàáîñòÿì. (Ã. Ìàëêèí).Ïîëåçíûå ïðèâû÷êè ñðîäíè õîðîøèì ñëàáîñòÿì. (Ã. Ìàëêèí).Ïîëåçíûå ïðèâû÷êè ñðîäíè õîðîøèì ñëàáîñòÿì. (Ã. Ìàëêèí).Ïîëåçíûå ïðèâû÷êè ñðîäíè õîðîøèì ñëàáîñòÿì. (Ã. Ìàëêèí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 2  áåðåçíÿ 2017 ð.

¹ 8 (1161)¹ 8 (1161)¹ 8 (1161)¹ 8 (1161)¹ 8 (1161)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Ñâ³é 70 - ð³÷íèé þâ³ëåé â³äçíà÷àº íàøà äîðîãà
³ ïðåêðàñíà äóøåþ êîëåãèíÿ, êîëèøíÿ â÷èòåëüêà

ÇÎØ ¹16
ØÀÍÄÐÀ Ëþáîâ ²ëë³âíà.

Ðàäî â³òàºìî þâ³ëÿðêó, ³ ç òàêî¿ ïðè-
ºìíî¿ íàãîäè áàæàºìî Âàì: Õàé êâ³òíå
äîëÿ ó ðîêàõ ïðåêðàñíèõ, Ãîñïîäü äàðóº
ðàä³ñòü ³ çäîðîâ'ÿ, Õàé êîæåí ðàíîê ç
íåáà ñîíöåì ÿñíèì, Âàñ îñÿâàº ñâ³òëîì ³
ëþáîâ'þ!

Ïåäêîëåêòèâ òà ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò
 Ìóêà÷³âñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 16

ÆÈÒÒß ÄÎÂÃÎÃÎ,
ÙÀÑËÈÂÎÃÎ!

Ñâ³é þâ³ëåé â³äçíà÷àº ïðåêðàñíà ëþäèíà, ñïðàâæí³é
ïðîôåñ³îíàë ñâîº¿ ñïðàâè

ÀËÌÀØ²É ²ãîð ²ãîðîâè÷
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî Âàñ ç äíåì íàðîäæåííÿ!

Áàæàºìî âñüîãî íàéêðàùîãî, çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî, æèò-
òÿ äîâãîãî ³ ùàñëèâîãî, óäà÷³ ó âñ³õ Âàøèõ ñïðàâàõ ³
âèêîíàííÿ âñ³õ íàéïîòàºìí³øèõ áàæàíü! Íåõàé Âàñ
çàâæäè îòî÷óþòü ò³ëüêè äîáðîçè÷ëèâ³ ëþäè, ³ íåõàé
öå ïðèâ³òàííÿ ï³äí³ìå Âàì íàñòð³é ³ çìóñèòü ðàä³ñíî
ïîñì³õíóòèñÿ! Àäæå ïîñì³øêè – öå ºäèíà âàëþòà, ÿêó
íå ïîòð³áíî åêîíîìèòè!

Ç  ïîâàãîþ ïåäêîëåêòèâ  òà  ïðîôêîì
Ìóêà÷³âñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹16

ÙÀÑÒß ² ÁËÀÃÎÏÎËÓ××ß!
Ðàäî â³òàºìî ç  þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ

ÒÓÐßÍÈÖÞ  Ìèõàéëà  Ìèõàéëîâè÷à.
Ñâî¿ ïîáàæàííÿ ³ ãàðí³ â³òàííÿ  øëå Âàì ð³äíèé

êîëåêòèâ  øêîëè.
Âàø³ ðîêè – òî Âàø ñêàðá, ¿ì ö³íè íåìàº,
Êîæåí ð³ê áàãàòî âàðò,
Âñ³ ïðî öå ìè çíàºì.
Âàøó ìóäð³ñòü  çíàºì ìè,
Ö³íèìî Âàø äîñâ³ä,
Øàíà Âàì ïîì³æ ëþäüìè
² ïîâàãè äîñèòü.
Òîæ ïðèéì³òü óêë³í â³ä íàñ
Ùåäð³ ñëîâà øàíè,
Êîæåí äåíü é óñÿêèé ÷àñ
Ïèøàºìîñü Âàìè.

Ïåäêîëåêòèâ  òà
ïðîôñï³ëêîâèé
êîì³òåò
 Ìóêà÷³âñüêî¿
ñïåö³àë³çîâàíî¿
øêîëè ¹ 16

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÍÀÂ×ÀÍÍß
до Академії Державної пенітенціарної

служби (далі – Академія) запрошуються:
� особи, які здобули повну загальну середню

освіту або освітньо – кваліфікаційний рівень мо�
лодшого спеціаліста – для здобуття ступеня ба�
калавра (термін навчання: денна форма навчан�
ня 4 роки, заочна – 5 років) за спеціальнстями 081
“Право”, 051 “Економіка”, 053“Психологія”, а та�
кож особи, які здобули ступінь бакалавра (освіт�
ньо – кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для
здобуття ступеня магістра (денна форма навчан�
ня 1,5 років, заочна – 2 роки) за  спеціальністю
081 “Право”.

Академія Державної пенітенціарної служби є са�
моврядним, автономним вищим навчальним зак�
ладом зі специфічними умовами навчання, який є
державною установою, фінансується за рахунок
коштів державного бюджету і віднесено до сфери
управління центрального органу виконавчої вла�
ди “ Міністерства юстиції України.

Академія знаходиться за адресою: 14000, м.
Чернігів, вул. Гонча, 34, тел. (0462) 65�39�19, ад�
реса сторінки в мережі інтернет: http://
academy.kvs.gov.ua. За більш детальною інфор�
мацією звертайтеся за адресою: 89600, м. Мука�
чево, вул. Маргітича, 48 (приміщення Мукачівсь�
кого районного відділення поліції).

Мукачіський міський відділ з питань пробації
Західного міжрегіонального управління з питань

виконання кримінальних покарань та пробації
Мінстерства юстиції.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Òåïëå, âåñíÿíå ñîíå÷êî...Çâî-
ðóøëèâèé ñï³â ïòàõ³â... Âñ³ ìè ÷å-
êàºìî öüîãî ñâÿòà ÷àð³âíèö³-âåñíè.
Òà íàéá³ëüøå ÷åêàþòü éîãî ³ìåíèí-
íèêè. Ñàìå â òàêèé ÷àñ ïðèéøëà
þâ³ëåéíà âåñíà äî âåëüìèøàíîâ-

íèõ íàøèõ ïàòð³-
îò³â  ßðîñëàâà ÁÎÃ²ÂÀ,
Ìàð³éêè ÌÓÐÀÂÉÎÂÎ¯
òà Ðîìàíà ÊÎËÎÄ²ß.

Ïðèéì³òü íàé-
òåïë³ø³ â³òàííÿ,
äîðîã³ íàø³ þâ-
³ëÿðè. Ùèðî çè-

÷èìî âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ. Íåõàé
ïåðøèé ì³ñÿöü âåñíè ïðèíåñå
âàì ò³ëüêè ðàä³ñí³ íîâèíè. Ìè
ïèøàºìîñÿ òèì, ùî âè â íàø³é
«óêðà¿íñüê³é ðîäèí³», ñï³âàºòå
â õîð³ «Â³äãîì³í», ïë³äíî ïðàöþºòå â ñêëàä³ âñå-
óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü «Ïðîñâ³òà» òà
«Ñîþç óêðà¿íîê», à âñ³ ìè ðàçîì ðîáèìî äîáð³
ñïðàâè äëÿ ð³äíî¿ Óêðà¿íè.

² ïîºäíàëèñÿ òðèâîãè Çà Óêðà¿íó ³ çà íàñ, Ðàçîì
ç³éøëèñÿ íàø³ äîðîãè Â ñêëàäíèé íåî-

äíîçíà÷íèé ÷àñ. Òà õî÷åòüñÿ íà ñâÿ-
òî íåâåëè÷êå Ïåðåòâîðèòè êîæåí
äåíü äëÿ âàñ, Àáè ëþáîâ, ÿê ñï³ëüíà
äîáðà çâè÷êà Çàêâ³ò÷óâàëà âàøó
äîëþ ïîâñÿê÷àñ.

Ç ïîâàãîþ  «Óêðà¿íñüêà ðîäèíà»

ßêîñü ìè ñì³ÿëèñÿ, ùî
ÿêèéñü ïðè¿æäæèé ìîæå
ïîäóìàòè, ùî ìóêà÷³âö³
ïîñò³éíî ï’þòü îêîâèòó
(âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ïèâ-
íèõ çàêëàä³â), â³äòàê ÷è
á’þòüñÿ, ÷è âìë³âàþòü
â³ä ï³äðîáëåíîãî àëêîãî-
ëþ, òî ³äóòü ñïî÷àòêó äî
ëîìáàðä³â ïîçè÷èòè
ãðîø³, à â³äòàê äî àïòåê
ïî ë³êè.

² îñü òåïåð ïðî àïòå-
êè. ̄ õ, ïðèíàéìí³, â öåíòð³
Ìóêà÷åâà áåçë³÷, ìàéæå
íà êîæíîìó êðîö³. ×è
âàðòî ¿õ â³äêðèâàòè?
Çàïèòàííÿ ðèòîðè÷íå, îñ-
ê³ëüêè íèí³ ôàðìàêîëîã³ÿ
ïðèíîñèòü âëàñíèêàì àð-
õ³ïðèáóòêè. Ïîñóä³òü
ñàì³: ë³êè, à ìàéæå 70
Â²ÄÑÎÒÊ²Â ³ç íèõ ôàëü-
ñèô³êàò, êîøòóþòü ó íàñ
âäâ³÷³-âòðè÷³ äîðîæ÷å,
í³æ ó ñóñ³äí³õ êðà¿íàõ.
Áàãàòî ìî¿õ çíàéîìèõ
çàìîâëÿþòü ¿õ ó ñóñ³äí³é
Óãîðùèí³. Òàì çäåá³ëü-
øîãî âîíè ñïðàâæí³ ³ íà-
áàãàòî äåøåâø³.

АПТЕЧНА  МАФІЯ  НЕПЕРЕВЕРШЕНА
Öèìè äíÿìè îäèí ì³é

òîâàðèø ìóñ³â êóïàòè 5
àìïóë ÿêèõîñü ë³ê³â ³ ñïè-
òàâ ö³íó â çâè÷àéí³é àï-
òåö³. Ñêàçàëè: 91 ãðèâíÿ.
Çäàëîñÿ éîìó, ùî äîðî-
ãî ³ çàéøîâ äî àïòåêè
«íèçüêèõ ö³í», ùî áóê-
âàëüíî â ìåòð³ â³ä ïîïå-
ðåäíüî¿. À òàì âèÿâèëî-
ñÿ, ùî ö³ æ àìïóëè êîø-
òóþòü âæå 106 ãðèâåíü.
«×óäîâèé» ìàðêåòèíãî-
âèé õ³ä êîëèøíüîãî ìó-
êà÷³âñüêîãî ìîæíîâëàä-
öÿ, à ñüîãîäí³ îäíîãî ç
ôàðìàêîëîã³÷íèõ áà-
ðîí³â ì³ñòà ç ö³ºþ öèí³÷-
íîþ íàçâîþ ñâî¿õ àïòåê
– «íèçüê³ ö³íè». Ëþäè ïî-
õèëîãî â³êó «êëþíóòü»
íà öþ áëþçí³ðñüêó íà-
æèâêó ³ âæå íå ïåðåõîäè-
òèìóòü äî ñóñ³äí³õ «ïà-
òèê». ² ñüîãîäí³ ÿêùî
âæå êîìóñü ïîòð³áí³ ë³êè,
òðåáà îá³éòè ç äåñÿòîê
àïòåê, ùîá ïðèäáàòè äå-
øåâø³. Äîâåëîñÿ ÿêîñü
øóêàòè õ³ðóðã³÷í³ íèòêè,
òî â àïòåêàõ íà òåðèòîð³¿

ë³êàðí³ âîíè êîøòóâàëè â
òîé ÷àñ 200 ãðèâåíü, à â
ì³ñò³ îäíà ç àïòåê ïðî-
äàâàëà ¿õ çà 80…

Íàæàëü òðàïëÿþòñÿ
ìåäïðàö³âíèêè, ÿê³ âèïè-
øóòü âàì ðåöåïòè ç äå-
ñÿòêîì íàéìåíóâàíü
ð³çíèõ ë³ê³â  íà âàøå çàõ-
âîðþâàííÿ. Çãîäîì âè-
ÿâëÿºòüñÿ, ùî çíà÷íà
÷àñòèíà ç íèõ àáî  äóá-
ëþº ³íø³, àáî íàâ³òü
øê³äëèâà äëÿ âàøîãî
çäîðîâ’ÿ. À ïëàòèòè äî-
âîäèòüñÿ ñîòí³ é ñîòí³
ãðèâåíü. ² ñåêðåò ó òîìó,
ùî ä³ëêè â³ä ôàðìàêî-
ëîã³¿ ïðîïîíóþòü ìåäè-
êàì 10 ³ á³ëüøå â³äñîòê³â
â³ä ïðîäàíèõ çà ¿õ ðåöåï-
òàìè ë³ê³â. Õòî ç ë³êàð³â
ó òàêîìó ðàç³ â³äìîâèòü-
ñÿ ç îãëÿäó íà ì³çåðí³
çàðïëàòè?

Îñîáèñòî ÿ áà÷ó âèõ³ä
ó íàðîäí³é ìåäèöèí³. Â
²íòåðíåò³ çàâæäè ìîæíà
çíàéòè ïîðàäè ùîäî ë³êó-
âàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ çàõ-
âîðþâàíü. Ó êîðèñò³ öèõ

ïîðàä îñîáèñòî ïåðåêî-
íàâñÿ. Íàâåäó ïðèêëàä.
Ðàïòîì ðîçáîë³âñÿ âåëè-
êèé ïàëåöü ë³âî¿ íîãè –
ïîäàãðà. Ï³äîçðþâàâ, ùî
çà ðåöåïòàìè ë³êàð³â ïî-
òðà÷ó íà ë³êóâàííÿ íå
îäíó ñîòíþ ãðèâåíü. À â
²íòåðíåò³ ïðî÷èòàâ, ùî
ìîæå äîïîìîãòè êîìï-
ðåñ íà í³÷ ç âèííîãî îöòó.
² äîïîìîãëî!

Ôàðìàêîëîã³÷íà ìàô³ÿ
â Óêðà¿í³ âñåñèëüíà õî÷à
á òîìó, ùî îá³öÿíêà
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ùå
ìèíóëîãî ðîêó äîâåñòè
äî ðîçóìíîãî ð³âíÿ ö³íè
íà ë³êè â 2017 ðîö³ í³÷î-
ãî íå äàëà. Âîíè ò³ëüêè
çðîñòàþòü. Òîìó é ïî-
âòîðþþ: âåä³òü çäîðî-
âèé ñïîñ³á æèòòÿ, íå çëî-
âæèâàéòå ³ øóêàéòå íà-
ðîäí³ ñïîñîáè ë³êóâàííÿ
íåäóã. Íàø³ àïòåêè ç ¿õ
ôàëüñèô³êîâàíèìè ï³ãóë-
êàìè íàì íå äîïîìî-
æóòü é íàâ³òü ò³ëüêè çàø-
êîäÿòü.

Ìèêîëà Ð²ØÊÎ

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè â³òàº

ç þâ³ëåºì ãîëîâó âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ñ.Áàáè÷³, ïðàöüîâèòó, ÷åñíó,  ïðèâàáëèâó

æ³íêó,  âåòåðàíà ïðàö³
Ãàííó Âàñèë³âíó ×ÎÐ²É,

 ÿêèé áóäå â³äçíà÷àòè 3 áåðåçíÿ 2017 ðîêó.
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Ïðèéì³òü íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ â³äì³ííîãî çäî-

ðîâ’ÿ, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, ñ³ìåéíîãî çà-
òèøêó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ. Âèñîêèé àâòîðèòåò ³ ñïðàâ-
æíþ ïîâàãó ñåðåä æèòåë³â ñåëà Âè çàâîþâàëè
äîáðèìè ñïðàâàìè íà êîæíîìó åòàï³ ñâîãî òðó-
äîâîãî æèòòÿ, íåâòîìíîþ ³ ñóìë³ííîþ ãðîìàäñü-
êîþ ä³ÿëüí³ñòþ â ðîë³ çä³áíîãî ³ òàëàíîâèòîãî âå-
òåðàíñüêîãî êåð³âíèêà.

Ó öåé ñâÿòêîâèé ñâ³òëèé äåíü, êîëè
íàñòàâ Âàø þâ³ëåé, ìè ùèðî Âàñ
â³òàºìî, äîáðà ³ ùàñòÿ Âàì áàæàºìî!
Òîæ íå ñòàð³éòå ³ íå çíàéòå â æèòò³ í³
ñìóòêó, àí³ á³ä, ó ñåðö³ ìîëîä³ñòü ïëå-
êàéòå, íèçüêèé ³ ùèðèé øëåì ïðèâ³ò!

Ç ïîâàãîþ äî Âàñ, Ãàííî Âàñèë³âíî,
Ïî÷åñí³ âåòåðàíè ².ÊÀ×ÓÐ,
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà ðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè

ùèðîñåðäå÷íî â³òàº ÷óäîâó ëþäèíó, ïðîôåñ³îíàëà
ñâîº¿ ñïðàâè, ãîëîâó âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

 ñ. Ï³ñòðÿëîâà
Ìàð³þ Âàñèë³âíó ÃÎÐÂÀÒ

ç Äíåì íàðîäæåííÿ.
Øàíîâíà Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà!
Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü, ÿêèé Âè áóäåòå â³äçíà÷àòè

3 áåðåçíÿ 2017 ðîêó çè÷èìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áåç-
ìåæíîãî ùàñòÿ, ðîäèííîãî òåïëà é äîáðîáóòó, àê-
òèâíîãî äîâãîë³òòÿ ³ ùå áàãàòî äîáðèõ ñïðàâ íà âåòå-
ðàíñüê³é íèâ³, ìèðíîãî íåáà, çàìîæíîãî æèòòÿ íà
ð³äí³é çåìë³. Çàëèøàéòåñÿ ³ íàäàë³ àêòèâíîþ, åíåðã³é-
íîþ, ñïîâíåíîþ íîâèõ ³äåé òà çàäóì³â.

Äîçâîëüòå Âàñ íàì ïðèâ³òàòè,
äóøåþ çè÷èì íå ñòàð³òü,
ìèíóëèõ äí³â íå ïîì³÷àòè,
à ç êîæíèì ðîêîì – ìîëîä³òü.
Ó ðàäîùàõ çåìíèõ êóïàéòåñü,
ðàä³éòå äîáðîò³ ëþäåé ³, ÿêùî ìîæíà,
ïîñòàðàéòåñü çóñòð³òü ñòîë³òí³é þâ³ëåé!
Íåõàé ïîñì³õàºòüñÿ Âàì äîëÿ òà ùåäðîþ ðóêîþ

äàðóº íàñíàãó, ìóäð³ñòü ³ óäà÷ó. Äîáðà òà ìèðó çè÷è-
ìî Âàøèì ð³äíèì, äîñòàòêó òà çëàãîäè Âàø³é îñåë³!

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

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð



Øàíîâí³ æ³íêè, ïðàö³âíèö³
Ìóêà÷³âñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî

àãðàðíîãî ë³öåþ ³ìåí³ Ìèõàéëà Äàíêàíè÷à!
Ùèðî ³ ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ³ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì

äíåì.
Íåõàé êîæåí âàø äåíü áóäå ñîíÿ÷íèì ³

ðàä³ñíèì, íåõàé äîâêîëà âàñ ïàíóº ëþ-
áîâ ³ ãàðìîí³ÿ, à íà âàøó ÷åñòü ðîçêâ³-
òàþòü êâ³òè é çâó÷èòü ìóçèêà. Áóäüòå
çàâæäè óñì³õíåí³, ñïîâíåí³ ëþáîâ³ òà îï-
òèì³çìó.

Áàæàºìî âàì ùàñòÿ ³ âäà÷³, ì³öíîãî çäî-
ðîâ'ÿ, çä³éñíåííÿ âñ³õ ìð³é òà áàæàíü.

Õàé ó âàøèõ îñåëÿõ çàâæäè ïàíóþòü
ìèð, çëàãîäà ³ äîáðîáóò.

   Ç ïîâàãîþ,   Â. ÊÎÂÁÀÑÊÎ  – äèðåêòîð
 ÄÏÒÍÇ  "Ìóêà÷³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé àãðàðíèé  ë³öåé

³ìåí³  Ìèõàéëà  Äàíêàíè÷à"
         À. ÒÈÌÊÎ,  Ãîëîâà ïðîôêîìó

ÙÈÐÎ
ÏÎÇÄÎÐÎÂËßÞ

ç Ì³æíàðîäíèì ñâÿòîì æ³íîê –
8 Áåðåçíÿ!

â³ä óñüîãî ñåðöÿ  â³òàþ æ³íîê-ïðàö³âíèöü
Ìóêà÷³âñüêîãî äèòáó-
ä è í ê ó - ³ í ò å ð í à ò ó,
æ³íîê-âåòåðàíîê. Áà-
æàþ, ùîá  âè áóëè çàâ-
æäè  êðàñèâ³, âåñåë³,
ùàñëèâ³  ³ ó ñâÿòà, ³ ó
áóäí³! Áàãàòî¿ âàì íà äîá-
ðî äîë³, ðîäèííîãî ùàñòÿ,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, Áîæî¿
áëàãîäàò³, äîñòàòêó âàøèì ðîäèíàì!

Âàñèëü ÌÀÐÊÓË²Í,  äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêîãî äèòáóäèíêó-³íòåðíàòó,

ãîëîâà   ì³ñüêî¿ ðàäè ñòàð³éøèí

На Закарпатті втікаючи від прикордонників тютюновий
контрабандист пробив чотири колеса, а також пошкодив лобове

скло та бокове дзеркало свого авто

Ôàñîí ñóäüáû çàâèñèò îò ôèãóðû ëè÷íîñòè. (Ã. Ìàëêèí).Ôàñîí ñóäüáû çàâèñèò îò ôèãóðû ëè÷íîñòè. (Ã. Ìàëêèí).Ôàñîí ñóäüáû çàâèñèò îò ôèãóðû ëè÷íîñòè. (Ã. Ìàëêèí).Ôàñîí ñóäüáû çàâèñèò îò ôèãóðû ëè÷íîñòè. (Ã. Ìàëêèí).Ôàñîí ñóäüáû çàâèñèò îò ôèãóðû ëè÷íîñòè. (Ã. Ìàëêèí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777772 áåðåçíÿ 2017 ð.

8 (1161)8 (1161)8 (1161)8 (1161)8 (1161)

ñò.

 Учора в пункті пропуску
«Вилок» прикордонники Му�
качівського загону   запобіг�
ли спробі незаконного пере�
міщення через кордон тютю�
нових виробів. Відпрацьову�
ючи оперативну інформацію
щодо можливого незаконно�
го переміщення через кор�
дон тютюнових виробів,
прикордонниками було
ініційовано виведення із за�
гального потоку двох авто�
мобілів  марки Ауді та Мер�
седес. Вказаними авто на
виїзд з України прямували
громадяни Угорщини.

Під час здійснення по�
глибленого огляду автомоб�
іля марки «Ауді», прикор�

донники спільно з митника�
ми виявили в колесах транс�
портного засобу 1160 пачок
сигарет   «Ротманс» з акциз�
ною маркою України. Вияв�
лені сигарети та авто іно�
земця вилучили встановле�
ним порядком. Сума оцінки
вилучених сигарет
склала 22 тисячі гри�
вень, авто оцінено
майже у 81 тисячу
гривень.

Після огляду та ви�
лучення транспорт�
ного засобу «Ауді», до
боксу поглибленого
огляду було запропо�
новано заїхати водію
автомобіля «Мерсе�

дес». За кермом вказаного
авто перебував 26�річний
громадянин Угорщини. Чо�
ловік проігнорував законну
вимогу правоохоронців та,
здійснивши різкий розворот
автомобілем, спробував
втекти з пункту пропуску  в

напрямку України. Прикор�
донники негайно здійснили
заходи з примусової зупин�
ки транспортного засобу, в
результаті чого в авто пра�
вопорушника   пробито всі
чотири колеса, а також по�
шкоджено лобове скло та
бокове дзеркало.

По даному факту про�
інформовано співробітників
поліції. Згодом в результаті
спільних з поліцією опера�
тивно � розшукових заходів
автомобіль затримано, вста�
новлюються обставини пра�
вопорушення.

Прес�служба
 Мукачівського прикор�

донного загону

ÄÎÐÎÃ²  Æ²ÍÊÈ – ÍÀØ² ÊÎËÅÃÈÍ²,
ÑÎÐÀÒÍÈÖ², ÏÎÄÐÓÃÈ!

Ëèøå âàì  Ãîñïîäü äàâ  ñèëè áóòè ìàò³ðþ, êîõàíîþ,
äðóæèíîþ, áåðåãèíåþ äîìàøíüîãî òåïëà ³  çàòèøêó,
áóòè  æ³íêîþ ðîçâàæëèâîþ, ìóäðîþ, ÷óéíîþ, âðàçëè-
âîþ , ïðàãìàòè÷íîþ, ï³äíåñåíîþ, ñïîâíåíîþ âîë³ é
áàæàííÿ òâîðèòè âëàñíó é òèõ, õòî âàñ îòî÷óº,
äîëþ.

Ó ïåðåääåíü  âàøîãî ïðåêðàñíîãî  âåñíÿ-
íîãî ñâÿòà ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî  óñ³õ
æ³íîê  Ìóêà÷åâà. Õàé  Ãîñïîäü áóäå  äî
âàñ  ìèëîñåðäíèé,  êîæåí ïðèéäåøí³é
äåíü ðîêó õàé áóäå äëÿ âàñ  ðàä³ñíèì ³
ñîíÿ÷íèì, ïðàöÿ – íàòõíåííîþ, à êî-
õàííÿ – áåçìåæíèì.Â³ä óñüîãî ñåðöÿ
áàæàºìî äîáðà ³ ùàñòÿ âàøèì ðîäè-
íàì! Íåâ’ÿíó÷î¿ êðàñè  âàì, ìîëîäîñò³,
äîðîâÿ  ³ áàäüîðîñò³!

Ç ëþáîâ’þ ³ ïîâàãîþ Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ – ãîëîâà
ÂÏÃÎ  "ÑÏ²ËÊÀ ÀÓÄÈÒÎÐ²Â Óêðà¿íè", ãîëîâà

Ìóêà÷³âñüêîãî  ÃÎ "Ð³äíå Çàêàðïàòòÿ", äèðåêòîð
ÏÏ "Àóäèò", ÏÏ "Êëóá áóõãàëòåð³â".

Âàæëèâó ðîëü ó â³äíîâëåíí³ òà
çì³öíåíí³ çäîðîâ’ÿ ïðàöþþ÷èõ óê-
ðà¿íö³â â³ä³ãðàº Ôîíä ñîö³àëüíîãî
ñòðàõóâàííÿ ç òèì÷àñîâî¿ âòðàòè
ïðàöåçäàòíîñò³.

Çà ðàõóíîê êîøò³â Ôîíäó ñîö-
³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ç òèì÷àñî-
âî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³
çä³éñíþºòüñÿ çàáåçïå÷åííÿ ïóò-
³âêàìè íà   â³äíîâëþâàëüíå ë³êó-
âàííÿ çàñòðàõîâàíèõ (ïðàöþþ-
÷èõ) îñ³á, çà íàÿâíîñò³ äîâ³äêè
ñòðàõóâàëüíèêà, ÿêà çàïîâíþºòü-
ñÿ çà îñíîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè  òà
ä³éñíà ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ.
Äîâ³äêà ïîâèííà áóòè ï³äïèñàíà
êåð³âíèêîì, ãîëîâíèì áóõãàëòå-
ðîì, ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ (óïîâíîâà-
æåíèì) ³ç ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàí-
íÿ, ñêð³ïëåíà ïå÷àòêîþ ï³äïðèº-
ìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, à òà-
êîæ çàâ³ðåíà Ìóêà÷³âñüêîþ
ì³ñüêîþ âèêîíàâ÷îþ äèðåêö³ºþ
Çàêàðïàòñüêîãî îáëàñíîãî
â³ää³ëåííÿ Ôîíäó.

Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà âèêîíàâ÷à
äèðåêö³ÿ ïîâ³äîìëÿº çàñòðàõîâà-
íèì îñîáàì ïðî ìîæëèâ³ñòü íà-
ïðàâëåííÿ õâîðèõ áåçïîñåðåäíüî
³ç ñòàö³îíàð³â ë³êóâàëüíî-ïðîô-
³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â ì³ñòà òà ðàé-

Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà âèêîíàâ÷à äèðåêö³ÿ Çàêàðïàòñüêîãî îáëàñíîãî
â³ää³ëåííÿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ç òèì÷àñîâî¿ âòðàòè

ïðàöåçäàòíîñò³ ³íôîðìóº ñòðàõóâàëüíèê³â ì.Ìóêà÷åâà òà Ìóêà÷³âñüêîãî
ðàéîíó  ïðî ðåàá³ë³òàö³éíå ë³êóâàííÿ çàñòðàõîâàíèõ îñ³á

îíó îáëàñò³ äî â³äá³ðêîâèõ êîì³ñ³é
îáëàñíèõ ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â ïî
â³äáîðó õâîðèõ çà â³äïîâ³äíèìè
ïðîô³ëÿìè â³äíîâëþâàëüíîãî
ë³êóâàííÿ ó ðåàá³ë³òàö³éí³
â³ää³ëåííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíèõ
çàêëàä³â.

 Ïðîòÿãîì 2017 ðîêó çàñòðàõî-
âàí³ îñîáè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îò-
ðèìàòè â îáëàñíèõ ë³êóâàëüíèõ
çàêëàäàõ (Çàêàðïàòñüêà îáëàñíà
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ³ì.À.Íîâàêà, Çà-
êàðïàòñüêèé îáëàñíèé êë³í³÷íèé
êàðä³îëîã³÷íèé äèñïàíñåð, Îá-
ëàñíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ) ïóò³âêè äî
ðåàá³ë³òàö³éíèõ â³ää³ëåíü ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíèõ çàêëàä³â çà ðà-
õóíîê êîøò³â Ôîíäó ïî òàêèõ
ïðîô³ëÿõ:

- íà â³äíîâëþâàëüíå ë³êóâàííÿ
ï³ñëÿ ãîñòðîãî ³íôàðêòó ì³îêàð-
äà, îïåðàö³é íà ñåðö³ â ÄÏ
“Êë³í³÷íèé ñàíàòîð³é “Êàðïàòè”;

- íà â³äíîâëþâàëüíå ë³êóâàííÿ
ï³ñëÿ ãîñòðèõ öåðåáðàëüíèõ ïî-
ðóøåíü â  ÄÏ “Êë³í³÷íèé ñàíà-
òîð³é “Êàðïàòè”;

- íà â³äíîâëþâàëüíå ë³êóâàííÿ
ïîðóøåíü ïåðåá³ãó âàã³òíîñò³ â
ÄÏ “Êë³í³÷íèé ñàíàòîð³é “Êàðïà-
òè”;

- íà â³äíîâëþâàëüíå ë³êóâàííÿ
ï³ñëÿ îðòîïåäè÷íèõ îïåðàö³é â
ÄÏ “Êë³í³÷íèé ñàíàòîð³é “Êàðïà-
òè”;

- íà â³äíîâëþâàëüíå ë³êóâàííÿ
ï³ñëÿ îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü íà
îðãàíàõ òðàâëåííÿ â ÄÏ “Ñàíà-
òîð³é “Ïîëÿíà”;

- íà â³äíîâëþâàëüíå ë³êóâàííÿ
ïîðóøåíü îáì³íó ðå÷îâèí â ÄÏ
“Ñàíàòîð³é “Ïîëÿíà”;

- íà â³äíîâëþâàëüíå ë³êóâàííÿ
ïîðóøåíü îáì³íó ðå÷îâèí â ÄÏ
“Ñàíàòîð³é “Øàÿí”;

- íà â³äíîâëþâàëüíå ë³êóâàííÿ
ï³ñëÿ îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü íà
îðãàíàõ òðàâëåííÿ â ÄÏ “Ñàíà-
òîð³é “Øàÿí”;

- íà â³äíîâëþâàëüíå ë³êóâàííÿ
ïîðóøåíü îáì³íó ðå÷îâèí â
ÏðÀÒ „Òðóñêàâåöüêóðîðò”.

Ðåàá³ë³òàö³éíå ë³êóâàííÿ íàëå-
æèòü äî ñîö³àëüíèõ ïîñëóã çà ðà-
õóíîê êîøò³â Ôîíäó, ùî äîïîìà-
ãàº çàñòðàõîâàíèì îñîáàì â³äíî-
âèòè òà çì³öíèòè ñâîº çäîðîâ’ÿ.

Ì. ËÀÌÁÐÓÕ,
äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêî¿

ì³ñüêî¿    âèêîíàâ÷î¿ äè-
ðåêö³¿ Ôîíäó

ПАМ’ЯТАЄМО!
Минуло 40 днів

відколи назавжди
закрив очі знана
Людина нашого

краю

ДІДО
 Дмитро

Дмитрович

Його трудовий шлях завжди був на виду у гро�
мадськості, оскільки пов’язаний з суспільно �
адміністративною діяльністю на різних керівних
посадах.

Біографія Дмитра Дмитровича правдоподіб�
на як і багатьох закарпатців. Самостійно без
мохнатих рук прокладав собі життєву стежину.

Народився Дмитро Дмитрович 16 травня
1946 року в с. Страбичово Мукачівського райо�
ну.  В 1965 році закінчив Великолучківську се�
редню школу, був призваний в армію.

Навчався в Ужгородському держуніверситеті
та  Львівському політехнічному інституті. Прой�
шов комсомольсько  – партійну школу. Закін�
чивши Вищу партійну школу при ЦК України,
працював заступником голови  Мукачівського
райвиконкому, головою  Воловецького райви�
конкому.

Автор цих рядків вдячний Богу, долі, колишній
державності, що мав змогу співпрацювати в
комсомольських, партійних органах різного
рівня з поважним Дмитром Дмитровичем.

В 1995 році був призначений на посаду на�
чальника управління промисловості, енергети�
ки, транспорту та зв’язку Закарпатської облдер�
жадміністрації. Сім років очолював Національ�
ну службу посередництва і примирення у  За�
карпатській області, звідки вийшов на заслуже�
ний відпочинок.

Разом з любимою дружиною Марійкою виро�
стили двох дітей – Оксанку та Дмитрика.

На прохання померлого похоронили Дідо Д.Д.
в його рідному селі Страбичово.

Слухаючи на поминальній трапезі виступи ба�
гатьох друзів і колег, які згадували його усі хри�
стиянські достоїнства, на думку прийшли слова
відомого поета минулого століття: «Природо –
Мати! Якби таких Людей ти іноді не посилала
світові, заглохла б нива життя». До таких людей,
безперечно,  відносився і Дмитро Дідо.

Народна мудрість наголошує, що мертві жи�
вуть, поки живі пам’ятають.

Світла пам’ять про Дідо Д.Д. назавжди збе�
режеться у наших серцях.

За дорученням  ветеранських громадсь�
ких організацій міста та району,  «Ради

старійшин» м. Мукачево товариства
«Ужанська долина», та багаточислених

друзів,колег по роботі   В. МАРКУЛІН
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 20.02.2016 р.  по 26.02.2017 р.
1. Боркач Ілля Миколайович  – 1932  р.н.
2. Гайванович Михайло Петрович  – 1950  р.н.
3. Чорний Марія Петрівна  – 1931  р.н.
4. Чичур Агафія Василівна  – 1929  р.н.
5.  Вінар Володимир Юрійович  – 1953  р.н.
6.  Софілканич Олена Серафимівна  – 1948  р.н.
7.  Архангельська Людмила Никандрівна – 1932  р.н.
8.  Кичера Алжбета Юріївна  – 1933   р.н.
9.  Кобзар Клавдія Олексіївна  – 1928   р.н.
10.  Гасинець Лоліта Іванівна  – 1961   р.н.
11.  Левітін Ігор Аркадійович  – 1950   р.н.
12.  Вінар Марія Василівна  – 1935   р.н.
13.  Гліба Віра Кирилівна  – 1931   р.н.
14.  Сай Володимир Іванович  – 1949   р.н.
15.  Ігнатишин Надія Михайлівна  – 1952   р.н.
16.  Пасербович Гільда Михайлівна  – 1955   р.н.

88888
ñò.
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ТзОВ “Мукачівська швейна фабрика” приймає на ро�
боту швачок й учнів трикотажного виробництва. Пра�
цюємо в одну зміну. Оплата праці достойна.

 Зверт. по тел. 2@23@96
за адресою  Мукачево,   вул.  Р.Корсакова, 26

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

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 3@кiм. квар@

тира без ремонта, на 2@му по@
версі  цегляного будинку по
вул. Берегівській, 66.Тел.
050 2338777
 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, двоповер@
ховий особняк 150 кв.м., ка@
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 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 бу@
динком; приватизована, є
світло, газ в с.Ракошино.

Тел.: 095@577@40@12.
 продається земельна

ділянка під  будівництво та
обслуговування жилого бу@
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

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

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå

  Êóïëþ

2 áåðåçíÿ2017 ð.
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      КУПЛЮ мідну трубку 3 м/п,
діаметром 18�20 мм. можна і б.к.
Тел. 050 203 67 78.
     Продаються  підписні видан�

ня  письменників—В.Скотта,
А.Крісті, Достоєвський, Гоголь.
Гете  та ін..
     Баян тульський «Юность�2» з
чех лох.  Зверт. 050�8035816.
     Продається  автогараж в

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

ПРОДАЄТЬСЯ
Продаю б/к  двері вхідні, глухі,
двохстворчаты 195х140 см,
193х125см і 210х53см; вікно
нове двійне, трьохстворчате
180х150 см, вікно б/к, двійне
одностворчате 135х60 см, нову
зазову трьохкамфорну на�
стольну плиту.

Зверт. 050@203@67@78

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

  Îðåíäà

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

лий термін 3�х кімнатна кварти�
ра по вул. Д. Галицького.

Звертатися: 050 5153540
     Здається 1 кімн. квартира

в р�ні Росвигово по вул. Осипен�
ка. Ціна 55 у.о. + ком. послуги.  т.
095 3325012

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. Звер@
татися за тел. 095 383 42
56.
     Візьму в оренду буди�

нок, можливо з правом вику�
пу, поблизу Мукачева (бажа�
но Ключарки, або в цьому на�
прямку). Тел.: 095 578 4378.
      1�кімнатну  квартиру без
ремонту на 1�му поверсі або
у дворовій системі  приват�
ного сектору ( «Паланок» , вул.
Закарпатська, Окружну не
пропонувати.) Зверт 099�29�
60836 або 3�11�89.
     Куплю недорого 1�комн.

квартиру в районе “Пента�
гон” 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.

Ðîáîòà

     Зніму квартиру в м.Му@
качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своє@
часну оплату гарантую.

Тел: 0959419922

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

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

по тел.: 095 940 51 45

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

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

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

ÏÎËÜÙÀ

Допомога в отриманні робочої польської візи
та реєстрація в консульстві

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

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЄТЬСЯ
ЧЕРВОНЕ ДОМАШНЄ

ВИНО
Тел.066 95 56 575

     Продається велотренажер.
Тел. 095 32 60 426

     Продаються опалювальні
батареї чавунні 8�секційнні за
півціни. Тел. 095 32 60 426

ум.од.  можливий торг.
Т 0509425800
 Грошові позики під заставу,

без довідки про доходи
0506441833
чево, 063�407�4797
 1�кімнатна квартира в Му�

качевы, на 2 поверсі 5�ти повер�
хового цегляного будинку, ново�
го планування, загальна площа
39 кв.м., є автономне отоплен�
ня, металопластикові вікна,
балкон засклений. Ціна 17500
у.о.  Тел: 0954216365
 3�кімнатна квартира в р�

ні Росвигово, загальна площа
70 кв.м., на 3 поверсі 9�ти по�
верхівки, внутрішня  – тепла, чу�
дове розташування. Ціна 28500
у.о. 0954216365
 Терміново! Будинок в ел�

ітному районі міста Мукачево,
поруч набережна, жіночий мо�
настир. 108 кв.м., 3 окремі
кімнати, кухня, санвузол, все по�
вністю з ремонтом, нова про�
водка, сантехніка, столярка.
Можливий обмін на 2�ох
кімнатну квартиру з доплатою.
0954216365
 Новобудова в р�ні Пала�

нок, побудований з цегли(ке�
рамблок фірми Leier�Cловакія)
сучасний проект "американка",
загальна площа 130 кв.м., 4
кімнати, є земельна ділянка 10
сот. Участок широкий, всі кому�
нікації. Гарне розташування:
поруч набережна  ціна 60000
у.о. 0954216365
 Будинок  біля дитячої

лікарні, 6 сотин землі, чудово
підходить під бізнес (клініка,
аптека і т.д.), площа 100 кв.м.,
ціна 55000 у.о. 0954216365
 Будинок в центральній ча�

стині міста, 2 кімнати, кухня,
санвузел, котельня, підвал.,
потребує косметичного ремон�
ту, є опалення, м/п вікна, 1 со�
тина зелмі, можлива прибудо�
ва. Ціна 28000 у.о. 0954216365
 Будинок в р�ні Паланок,

розташований відразу біля зам�
ку по вул. Графа фон Шенбор�
на, при дорозі, підходить під
бізнес (АВС, кафе тощо), без
земельної ділянки. Ціна 20000
у.о. 0954216365
 Напівособняк по вул.

Сільвая, з сучасним євроремон�
том (полове отоплення, фран�
цузькі натяжні стелі), загальна
площа 125 кв.м., 4 кімнати, є
невелика земельна ділянка, чу�
дове розташування. Ціна 65000
у.о. 0954216365
 Будинок в центральній ча�

стині міста, загальна площа
90кв.м з ремонтом, є 2 сотини
землі. Є котельня, пральня. Ціна
60000 у.о. 0954216365
 Земельна ділянка в р�ні

Росвигово біля монастиря, є всі
комунікації, 6 сотин, ціна 35000
у.о. 0954216365

 Змельна ділянка по
об'їздній дорозі – Пряшівська
об'їздна, ширина 37 метрів, 15
сотин, комерційного призна�
чення, є державний акт. Ціна
30000 у.о. 0954216365

Àâòî
     Продається  “Таврія”

"пікап" 2002 р випуску у ро�
бочому стані. Тел.  050�372�
50�88.
     У доброму стані б/у ба�

гажник для авто «Ланос».
Ціна договірна. Тел. 050�228�
98�48.

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА РОБОТУ
НА АВТОМИЙКУ ТА АЗС “ANP”

в Мукачеві, по вул. Ерделі, 39, (під замком)

Тел.: 050 317 8000

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ АДМІНІСТРАТОР
В ІНТЕРНЕТ@КЛУБ. (З/п – 300 грн./доба

+ бонуси)  Тел.: 066 594 8521

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОН
АДМІНІСТРАТОРИ В ІНТЕРНЕТ@КЛУБИ.
Наявність закордонного паспорта обо@

вязкова. Тел.: 066 594 8521

     Втрачене свідоцтво про право власності на кварти�
ру за Рішенням № 162 від 26.07.1994 р.видане на ім’я
Сахно Тетяна Юріївна, вважати недійсним.
     Втрачене свідоцтво про право власності на кварти�

ру за Рішенням № 237  від 17.11.1993 р.видане на ім’я
Вігдорчик Любов Трохимівна, вважати  недійсним.
     Втрачене посвідчення учасника бойових дій серія

АА 305172 від 21.05. 2012 р., видане Мукачівським
об’єднаним військовим комісаріатом  на ім’я Пелюховсь�
кий Віталій Святославович, вважати недісйним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

ПРИГЛАШАЕМ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ
С НЕОРДИНАРНЫМ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ,

 желающих духовного роста, для общения
и разнообразной волонтерской деятельности".

тел 093 557 19 00 о.Давид звонить с 8 00� до 18 00
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«Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання, яке
за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вхо�
дить у першу п’ятірку хвороб, спільних для людини і тварин,
що наносять найбільше соціально�економічних збитків. На
сьогоднішній день сказ реєструється у 113 країнах світу, ця
хвороба характеризується за відсутності вчасного лікуван�
ня абсолютною смертністю, через це в світі щорічно гине
понад 55 тисяч людей і більше 1 млн. тварин. Прямі збитки
від сказу складають біля 4 млрд. євро в рік. Щорічно в світі
20 мільйонів людей одержують направлення на вакцинацію
за підозрою в інфікуванні сказом, після перенесених укусів.
Приблизно 40% з них � діти у віці до 15 років. В Україні
реєструється близько 120�140 тисяч осіб, які звернулися за
медичною допомогою з приводу укусів тваринами, з яких
60% постраждалих одержують направлення на отримання
комбінованого курсу щеплень антирабічною вакциною з ан�
тирабічним імуноглобуліном, що дозволяє в переважній
більшості випадків уникнути загибелі хворого.

Джерелом інфекції для свійських тварин є дикі тварини і
домашні м’ясоїдні тварини, що знаходяться в інкубаційному
періоді захворювання, або з клінічною картиною сказу. Так
званий прихований (інкубаційний) період, від моменту за�
раження до перших проявів хвороби, може тривати від 15
днів до 1 року, але найчастіше він продовжується 1�3 місяці.
Чим ближче місце покусу до центральної нервової системи,
тим коротший прихований період.

Зараження тварин і людей відбувається під час покусу, а
також у випадку коли слина тварини, що містить вірус сказу,
потрапляє на пошкоджені ділянки шкіри і слизові оболонки.

Основними ознаками захворювання у диких тварин,
відсутність боязні людей. В домашніх тварин при перших
проявах захворювання на сказ характерною є зміна повед�
інки. Захворювання починається із значного збудження,

ОБЕРЕЖНО  СКАЗ!
занепокоєння, відчуття тривоги, болю в місці покусу. Потім
з’являються спазми м’язів глотки при погляді на воду, від
шуму, яскравого світла. Поступово додаються ознаки ура�
ження центральної нервової системи, наступає параліч і
смерть.

На жаль, ще не знайдені ліки для лікування сказу, в той же
час існують надійні заходи для його попередження. Це –
профілактичні щеплення. Вакцинація сприйнятливих тва�
рин є ефективним та прийнятним за вартістю метод в дов�
готривалій перспективі, боротьби зі сказом.

Щорічно в державних установах ветеринарної медици�
ни України здійснюється понад 5 млн. безкоштовних щеп�
лень тварин проти сказу, також проводиться пероральна
імунізація диких м’ясоїдних тварин (суть її полягає в про�
веденні обробки найбільш неблагополучних областей краї�
ни шляхом розкладання принад з вакциною за допомогою
авіатранспорту та здійсненням контролю за ефективністю
імунізації диких м’ясоїдних тварин).

На території Закарпатської області в продовж 2016 року
реєструвалось 10 випадків сказу тварин. В нашому місті
останній випадок сказу реєструвався в березні 2013 року.

 Впродовж минулого року спеціалістами Мукачівської
міської державної лікарні ветеринарної медицини прове�
дено БЕЗКОШТОВНУ вакцинацію 2427 тварин (собак та
котів). Вакцинація від сказу проводиться ЩОДЕННО ТА
БЕЗКОШТОВНО ЗА АДРЕСОЮ М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. ВА�
ЛЕНБЕРГА, 14/2.

Слід пам’ятати, що всі заходи з профілактики сказу бу�
дуть марні, якщо кожен власник тварин не буде розуміти,
що він несе відповідальність не тільки за своє здоров’я чи
свого улюбленця, але і за здоров’я оточуючих.

Л. САДВАРІ, в.о. начальника управління
Держпродспоживслужби в м. Мукачевому

Г Р А Ф І К
прийому депутатів Мукачівської районної ради обраних від партії

«ВО» Батьківщина» на березень� червень 2017року.

Так, людина, що страждає від
високого артеріального тиску з 20
років, у 33 роки матиме мозок 40�
рїчноїлюдини, а в 50�65�річної. Таке
встановили вчені Каліфорнійсько�
го університету в США.

Було виявлено, що молоді люди з ви�
соким кров’яним тиском мають підви�
щені темпи старіння головного мозку,
що супроводжується погіршенням ос�
новних когнітивних характеристик:
інтелекту, пам’яті, логічного мислення
тощо.

Учені проаналізували взаємозв’язок
тиску й показників роботи головного
мозку 579 людей, які були поставлені
на облік понад 60 років тому з приводу
гіпертонії. Протягом цього часу їм ре�
гулярно перевіряли ступінь ушкоджен�
ня мозку з використанням МРТ.

– Було встановлено, що швидкість
виникнення структурних ушкод�
жень головного мозку в стані пре�
гіпертонії збільшується приблизно
на 12%, а при гіпертонії — на 30%. І
що “молодша” гіпертонія, то швид�
ше старіє мозок. Це так?

—  Звісно, адже у молодої людини
дефакто не повинно бути підвищеного
тиску, — каже Віталій Осташко, лікар�
невропатолог вищої категорії. — А якщо
гіпертонія розвивається у молодому
віці, це, по�перше, вказує, що в

ТАКИЙ МОЛОДИЙ, А ВЖЕ ГІПЕРТОНІК
Високий тиск у молодому віці призводить до швидшого старіння мозку

організмі вже є порушення, а по�дру�
ге, підвищений тиск призводить до по�
дальших порушень та патологічних
змін майже в кожному органі.

— Яким має бути тиск у нормі за�
лежно від віку?

— Вважається, що нормальний ар�
те-ріальний тиск повинен перебувати
в діапазоні від 110/70 до 130/85 мм
ртутного стовпчика. Проте для різних
вікових періодів показники нормаль�
ного тиску різняться. У віці від шістнад�
цяти до двадцяти років нормальним
вважається тиск у межах від 100/70 до
120/80 мм, від двадцяти до сорока
років — 120/70 — 130/80 мм, від со�
ро-ка до шістдесяти — 140/60 — 140/
90, а після шістдесяти років нормаль�
ним вважається тиск до 150/90 мм.

—  Повернімося до дослідження.
Мозок людей з високим кров’яним
тиском мав на 6,5% менше об’єму
в лобових частках, а у лобових і
скроневих частках містилося на 9%
менше сірої речовини. Крім того,
було виявлено й ушкодження білої
речовини. Що це все означає?

— З білої та сірої речовини скла�
дається нервова система. Під понят�
тям “сіра речовина” розуміють части�
ну, яка складається з нервових клітин.
А біла речовина утворена нервовими
волокнами.

Щоб було зрозуміліше, наведу при�

клад лампочки. Сама жарівка — це сіра
речовина, а проводи зі струмом — біла.
Проте лампочка не буде світитися при
ушкодженні як білої, так і сірої речови�
ни.

Стосовно ураження лобових та скро�
невих часток мозку, то при хронічній
гіпертонії виникають зміни у бокових
шлуночках мозку. Це такі порожнини в
головному мозку, заповнені спинно�
мозковою рідиною. Власне, вони
близькі до скроневих часток мозку. Й
зміни білої речовини у шлуночках є
одним з головних діагностичних кри�
теріїв ранньої чи хронічної гіпертонії.

— До речі, про діагностику. Мо�
лоді люди навряд чи будуть вимірю�
вати тиск чи перевіряти мозок. Як
тоді знати, що тиск підвищений?

— Якщо людина не має досвіду й не
знає, як проявляється високий тиск,
то першою ознакою є біль голови в
потилиці або тім’яній діляці. Саме ці
зони реагують на підняття тиску, тоді
як біль у скронях, обличчі, у ділянці
очей притаманний іншим проблемам
— наприклад, мігрені. Під час піднят�
тя тиску також червоніє обличчя, при�
швидшується серцебиття. Тож, якщо
в молодої людини таке стається, є
привід запідозрити ранню гіпертонію.

Марина МОРОЗ
 “Експрес”

Призвіще, 
ім’я та по- 
батькові 
депутата 

Місце проведення 
прийому 

Дата та час 
проведення 
прийому 

Дата та час 
проведенн
я прийому 

Дата та час 
проведення 
прийому 

Дата та час 
проведення 
прийому 

Данканич 
Андрій 

Андрійович 

м.Мукачево, 
вул.Горького,25/2 
(біля РДА) – офіс  партії 
ВО «Батьківщина» 3-й пов. 

11.03.2017 
10.00-12.00 

15.04.2017 
10.00-12.00 

20.05.2017 
10.00-12.00 

17.06.2017 
10.00-12.00 

Дешко 
Павло 

Іванович 

м.Мукачево, 
вул.Горького,25/2 
(біля РДА) - офіс партії  
ВО «Батьківщина» 3-й пов. 
 
Виїзний прийом в с.Іванівці 

14.03.2017 
10.00-12.00 

 
 

28.03.2017 
10.00-12.00 

11.04.2017 
10.00-12.00 

 
 

25.04.2017 
10.00-12.00 

16.05.2017 
10.00-12.00 

 
 

30.05.2017 
10.00-12.00 

13.06.2017 
10.00-12.00 

 
 

27.06.2017 
10.00-12.00 

Симодейко 
Василь 

Михайлович 

м.Мукачево, 
вул.Горького,25/2 
(біля РДА) - офіс партії  
ВО «Батьківщина» 3-й пов. 

28.03. 2017 
14.00-16.00 

25.04. 2017 
14.00-16.00 

23.05. 2017 
14.00-16.00 

27.06 2017 
14.00-16.00 

Çäîðîâ’ÿ

ÇÂ²ÒÓÂÀËÈ ÄÅÏÓÒÀÒÈ
ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎ¯  ÐÀÉÐÀÄÈ
Â²Ä ÂÎ “ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ”

На розширеному засіданні бюро Мукачівської
районної партійної організації партії ВО «Батьків�
щина» від 28.02..2017 року було розглянуто пи�
тання «Про підсумки роботи депутатів обраних від
партії ВО «Батьківщина». З інформацією про ро�
боту депутатів виступив керівник фракції ВО «Бать�
ківщина» у Мукачівській районній раді Дешко П.І.,
який  зокрема відмітив, що в Мукачівську районну
раду від партії ВО «Батьківщина» обрано 3 депута�
ти, в сільські та селищні ради – 12 депутатів. За рік
роботи депутатів в районній раді проведена певна
робота. На першій сесії районної ради депутата�
ми піднято питання про зміни регламенту роботи
сесії, з метою створення фракції ВО «Батьківщи�
на», і було прийнято рішення позитивно. Депутати
Данканич А.А., Дешко П.І. ініціювали окрему зустріч
з представниками шляхової служби району про
стан доріг  та потреба капітального ремонту в ок�
ремих сільськиї та селищних радах. Окремо фрак�
ція ВО «Батьківщина» ініціювала питання  про вклю�
чення в план роботи  на черговій сесії стан доріг в
цілому по Мукачівському району та зустріч з керів�
никами газового господарства, з метою зняття на�
пруги із споживачами газу.

Також відзвітував про зроблену роботу і депутат
районної ради від ВО «Батьківщина» Симодейко
В.М.

Депутати району беруть активну вирішенні соц�
іально�економічних проблем мешканців сіл Мука�
чівського району, насамперед соціально незахи�
щених. За звітній період депутатами фракції Во
«Батьківщина» було надано адресну фінансову до�
помогу  на суму понад 30 тис. грн.

А саме за сприяння депутатів Івановецької
сільської ради була надана матеріальна допомога
мешканцю села на відновлення будинку, який було
зруйновано внаслідок стихійного лиха.

Депутатська фракція від партії ВО «Батьківщи�
на» також ініціювала Звернення Мукачівської рай�
онної ради до Президента України, Уряду та Вер�
ховної Ради про зниження тарифів на газопоста�
чання та електроенергію.

Члени районної фракції ВО «Батьківщина» пока�
зали реальними справами, що і надалі готові
відстоювати інтереси своїх виборців. І регулярно
ведуть прийом громадян згідно графіку, вказаному в
таблиці зверху.

Пресс�служба Мукачівської
районної організації ВО “Батьківщина”

Ç íàãîäè ïðåêðàñíîãî  âåñíÿíîãî ñâÿòà –
Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ  ùèðîñåðäíî
â³òàºìî íàøèõ ìèëèõ ñîðàòíèöü ïî ïàðò³¿, âñ³õ
æ³íîê Ìóêà÷³âùèíè. Ç ïåðøèì
âåñíÿíèì ñîíÿ÷íèì ñâÿòîì
âàñ, äîðîã³. Õàé ñòåëèòüñÿ
ùàñòÿì âàøà æèòòºâà äîðî-
ãà, çáóâàþòüñÿ âàø³ íàéêðàù³
ìð³¿. Ì³öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ,ñ³-
ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, âñ³ëÿ-
êèõ ãàðàçä³â ó âñ³ ïîðè ðîêó!

Â³ä ÷îëîâ³ê³â ðàéîííî¿ ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿
ÂÎ «Áàòüê³âøèíà»

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

8 (1161)8 (1161)8 (1161)8 (1161)8 (1161)
1010101010 2 áåðåçíÿ 2017 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Êîìó ìíîãî äàíî, ñ òîãî íå÷åãî ñïðàøèâàòü. (Ã. Ìàëêèí).Êîìó ìíîãî äàíî, ñ òîãî íå÷åãî ñïðàøèâàòü. (Ã. Ìàëêèí).Êîìó ìíîãî äàíî, ñ òîãî íå÷åãî ñïðàøèâàòü. (Ã. Ìàëêèí).Êîìó ìíîãî äàíî, ñ òîãî íå÷åãî ñïðàøèâàòü. (Ã. Ìàëêèí).Êîìó ìíîãî äàíî, ñ òîãî íå÷åãî ñïðàøèâàòü. (Ã. Ìàëêèí).

�

ËÈÑÒÈ É ÏÎÑÈËÊÈ
ÏÎÄÎÐÎÆ×ÀÞÒÜ

Çà ïîøòîâ³ ïîñëóãè äîâåäåòüñÿ ïëà-
òèòè â ñåðåäíüîìó íà 50% á³ëüøå

Çì³íó òàðèô³â çàòâåðäèëà Íàöêîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº
äåðæðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿
(ÍÊÐÇ²). Ïîäîðîæ÷àº, çîêðåìà, ïåðåñèëàííÿ ïèñüìî-
âî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ â ìåæàõ Óêðà¿íè.

Çà ïîøòîâ³ êàðòêè, ëèñòè, áàíäåðîë³ òà ðåêîìåí-
äîâàí³ â³äïðàâëåííÿ äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè íà 59,6%
á³ëüøå, çà ïîñèëêè – íà 22% á³ëüøå.

“Ïîäîðîæ÷àííÿ ïîøòîâèõ ïîñëóã ïåâíîþ ì³ðîþ âèï-
ðàâäàíå, – êàæå ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêîãî àíàë³òè÷íî-
ãî öåíòðó Îëåêñàíäð Îõð³ìåíêî. – Àäæå âîñòàííº òà-
ðèôè íà ïîñëóãè “Óêðïîøòè” çðîñòàëè áëèçüêî äâîõ
ðîê³â òîìó. Çà öåé ÷àñ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà íà ïå-
ðåñèëàííÿ ïèñüìîâî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ ³ñòîòíî çá³ëüøè-
ëèñü – ÷åðåç çðîñòàííÿ çàðïëàò, ïîäîðîæ÷àííÿ ïàëü-
íî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â ³ òàê äàë³.

Âàðòî ñêàçàòè ³ ïðî òå, ùî íà òë³ ïîøèðåííÿ ³íòåð-
íåòó ïîøòîâ³ ïîñëóãè, ÿê-îò â³äïðàâëåííÿ ïèñüìîâî¿
êîðåñïîíäåíö³¿, ñòàëè ìåíø ïîïóëÿðíèìè. “Óêðïîø-
òà” çäåá³ëüøîãî çàðîáëÿº íà â³äïðàâëåíí³ ïîñèëîê,
òîìó òåïåð íàìàãàºòüñÿ ÿêîñü êîìïåíñóâàòè çáèò-
êè”.

ßÉÖß ² ÎÑÒÅÎÏÎÐÎÇ
“×óëà, ùî â³ä îñòåîïîðîçó êîðèñíî âæèâàòè

ë³êè, ÿê³ í³áèòî ìîæíà ïðèãîòóâàòè âëàñíîðó÷ ³ç
ÿº÷íî¿ øêàðàëóïè. Àëå õ³áà ìîæíà  òàêå âæèâàòè?
Öå æ ñàëüìîíåëüîç ìîæíà çàðîáèòè!”

²ðèíà Çíàéäèê, Òåðíîï³ëüñüêà îáë.

— Ë³êè ç ÿº÷íî¿ øêàðàëóïè ñïðàâä³ º åôåêòèâíèì ïðîô-
³ëàêòè÷íèì çàñîáîì. Äëÿ ïðèãîòóâàííÿ íåîáõ³äíî øêàðà-
ëóïó ³ç ñèðèõ ÿºöü (âîíà åôåêòèâí³øà) äîáðå ïîìèòè, âè-
ñóøèòè é ïîìîëîòè â ïîðîøîê, äîäàòè òðîõè ñîêó ùîéíî
âè÷àâëåíîãî ëèìîíà, — ïîÿñíþº Ìèõàéëî Øâåöü, ë³êàð
îðòîïåä-òðàâìàòîëîã ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³. — Âæè-
âàòè ïî ÷àéí³é ëîæö³ íà äåíü. Âäàâàòèñü äî òàêèõ ä³é
âàðòî æ³íêàì ï³ñëÿ 40 ðîê³â, à ÷îëîâ³êàì — ï³ñëÿ 50. Éäåòüñÿ
ïðî ãðóïó ðèçèêó ðîçâèòêó îñòåîïîðîçó — õâîðîáó, ùî óðà-
æàº ê³ñòêè.

Ðîçâèâàºòüñÿ íåäóãà íà ôîí³ â³êîâèõ çì³í, àäæå ç ÷àñîì
ê³ñòêîâà ìàñà çìåíøóºòüñÿ, ïðèáëèçíî íà îäèí-äâà â³äñîò-
êè çà ð³ê. À â æ³íîê ï³ñëÿ ïî÷àòêó ìåíîïàóçè øâèäê³ñòü
çíèæåííÿ ê³ñòêîâî¿ ìàñè ñòàíîâèòü Ç —15% çà ð³ê. Ïðè-
÷èíîþ ÷îãî º íåñòà÷à åñòðîãåí³â — æ³íî÷èõ ñòàòåâèõ ãîð-
ìîí³â. Äî ãðóïè ðèçèêó òàêîæ íàëåæàòü îñîáè ç ïîãàíîþ
ñïàäêîâ³ñòþ, ç íåâåëèêèì çðîñòîì òà âàãîþ, ò³, ùî òðèâà-
ëèé ÷àñ âæèâàþòü ãîðìîíàëüí³ ïðåïàðàòè, ïðîâàäÿòü ìà-
ëîðóõîìèé ñïîñ³á æèòòÿ, çëîâæèâàþòü àëêîãîëåì, êóðö³.

Íåáåçïåêà îñòåîïîðîçó â òîìó, ùî ðîçâèâàºòüñÿ õâîðî-
áà áåçñèìïòîìíî, àæ ïîêè ëþäèíà íå çàçíàº ïåðåëîì³â
÷è ì³êðîïåðåëîì³â. Àëå, êð³ì òîãî, ó õâîðîãî çì³íþºòüñÿ
ïîñòàâà: çíèæóºòüñÿ âèñîòà ïëå÷åé, ç’ÿâëÿºòüñÿ îêðóãë³ñòü
ñïèíè.

À ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè õâîðîáè ñë³ä ïîêðàùèòè ô³çè÷íó
àêòèâí³ñòü ³ äîäàâàòè äî ðàö³îíó ìîëîêîïðîäóêòè, ìîðñü-
êó êàïóñòó, áîáîâ³, ÿéöÿ.

ÂÅÑÍÀ ÏÐÈÉÄÅ Ç ÄÎÙÀÌÈ
Öüîãî òèæíÿ â Óêðà¿í³ çíà÷íî ï³äâèùèòüñÿ òåìïå-

ðàòóðà ïîâ³òðÿ – á³ëüøå íà çàõîä³, ìåíøå íà ñõîä³.
“Ó ñòîëèö³ âæå ó â³âòîðîê ìàòèìåìî äî ïëþñ 9, à â

ñåðåäó, êîëè ïðèéäå âåñíà, – äî 11 ãðàäóñ³â òåïëà”, –
êàæå Íàòàëêà Ä³äåíêî, ñèíîïòèê.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ç Óêðà¿íñüêîãî ã³äðîìåò-öåíòðó, ó
â³âòîðîê íà çàõ³ä ïðèéäå õâèëÿ òåïëà – ïîâ³òðÿ ïðî-
ãð³ºòüñÿ äî 10 -12, íà Çàêàðïàòò³ – äî 13 -15 ãðàäóñ³â
âèùå íóëÿ, áóäå ñîíÿ÷íî.

“Ó ñåðåäó òåïëî ï³äå íà ñõ³ä – òàì ìàº áóòè ïëþñ 10 -
12, òîä³ ÿê íà çàõîä³ çíîâó ïî-õîëîäí³º äî 6-8 ãðàäóñ³â
âèùå íóëÿ, äîùèòèìå, – êàæå Íàòàëÿ Ãîëåíÿ, ñèíîïòèê.
– Ó ÷åòâåð äîù³ íàêðèþòü âñþ Óêðà¿íó, ñåðåä-íüîäåííà
òåìïåðàòóðà áóäå ó ìåæàõ 7-9 ãðàäóñ³â òåïëà, âíî÷³ –
ïëþñ 3-5 ãðàäóñ³â”.

Ñèíîïòèêè íàãàäóþòü, ùî çàëèøàºòüñÿ âåëèêîþ ëà-
âèííà íåáåçïåêà íà âèñîêîã³ð’¿ Çàêàðïàòñüêî¿ òà ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñòåé, òîæ ó ãîðè êðàùå íå ¿õàòè.

Ìàðèíà ÌÎÐÎÇ

ICTV
5.00 Ôàêòè. 5.20 Äèâèòèñü
óñ³ì!. 6.00 Ç³ðêà YouTube. 6.30
Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 11.00, 17.40 Ò/ñ
"Øóëåð" (16+). 12.00, 13.10 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.20, 1.55 Õ/ô
"Ëþäèíà-ò³íü" (16+). 15.05,
16.10, 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 23.20 Õ/ô "Ôîððåñò
Ãàìï". 3.25 Ñòîï-10. 4.50 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 4.55 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí

ÑÒÁ
7.15, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.15, 18.30 "Çà æèâå!". 10.45
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.40
"ÌàéñòåðØåô - 3". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 19.55, 22.45
"ÌàéñòåðØåô. Ä³òè - 2". 0.10
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 1.50
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.10 Ñüîãîäí³. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15
Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí. 13.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð 2" (12+).
15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð".
16.10, 4.50 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+).
18.00 Ò/ñ "Ðàéñêå ì³ñöå" 42 ñ.
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ëåãêîâàæ-
íà æ³íêà" (16+). 23.30 Ò/ñ "Çà-
êîí ³  ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+). 1.20 Õ/ô "Êîä
äîñòóïó "Êåéïòàóí" (16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 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 Ò/ñ "Áàôô³-âèíèùóâà÷-
êà âàìï³ð³â" (16+). 12.25 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.25, 16.50 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 14.30, 21.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.55 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 15.55,
20.00, 4.10 Â³òàëüêà. 17.50
ËàâËàâÑar. 22.00, 2.30 Êðà¿íà
Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00
Ò/ñ "Â³äüìè ²ñò-Åíäó" (16+).
1.40 Òåîð³ÿ çðàäè

  «Ì-ñòóä³î»
 10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ"
(ïîâòîð). 11.05-  Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Òåëåñåð³àë.
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 13.00 - ïðî-
ãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 14:30 - Íî-
âèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15.40 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17.00 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18.05 - Òåëåñå-
ð³àë. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 - Òåëåñå-
ð³àë. 20.45 - Òåëåñåð³àë. 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç
Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.15, 2.00 Çîíà íî÷³.  5.25,
18.00 Àáçàö. 6.20 Ì/Ñ "Õàé
æèâå êîðîëü Äæóë³àí". 7.15 Ì/
Ñ "²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 8.10
Ò/Ñ "Êë³í³êà" (16+). 11.15 Ò/Ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.40 Ñåðöÿ
òðüîõ. 19.00 Ñåðöÿ òðüîõ (ïðå-
ì'ºðà). 21.05 Õ/ô "Êðàñóíÿ"
(16+). 23.20 Ò/Ñ "Á³áë³îòåêàð³"
(16+)
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6.00 Ï³äñóìêè. 6.15, 8.05 Àã-
ðîÅðà. 6.25 Íà ñëóõó. 6.45,
7.45, 8.10 Ñìàêîòà. 7.05 Çîëî-
òèé ãóñàê. 7.30 Ñâ³ò on line.

8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Õ/ô "Øî-
ïåí. Áàæàííÿ ëþáîâ³". 11.10 Õ/
ô "Îñòàíí³é òàíåöü Êàðìåí".
12.40 Íîâèíè. Ñïîðò. 13.00,
15.00, 21.00, 5.25 Íîâèíè.
13.15 Íàø³ ãðîø³. 13.50 Ôîëüê-
music. 15.45, 19.20 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà Â³êòîðà Ïàâëèêà
"Ïðèðå÷åíèé íà ëþáîâ". 18.15,
1.20 Íîâèííèé áëîê. 18.50 Ùî
òàì ç ªâðîáà÷åííÿì?. 19.00,
1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.55
Ñë³äñòâî. ²íôî. 20.20, 4.55
Ïðî ãîëîâíå. 21.45 Ò/ñ "Íà
ìåæ³. Ãðóïà "Àíòèòåðîð". 22.40
Ìåãàëîò. 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.00 Êîíöåðò "Äëÿ òåáå, êî-
õàíà..." .  2.10 Òåëåâèñòàâà
"×îðíà Ïàíòåðà òà Á³ëèé
Âåäì³äü". 3.25 Ä/ô "Ñòåôàí
Òóð÷àê. Ïîðòèòóðà äîë³". 4.00
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³

Êàíàë «1+1»
6.00, 2.00 Ìåëîäðàìà "Àáî-
íåíò òèì÷àñîâî íåäîñÿæíèé".
9.20 "1+1 óäîìà: 8 áåðåçíÿ".
11.30 Êîìåä³ÿ "×óäî". 19.30
ÒÑÍ. 20.05 Ìåëîäðàìà "Òè-
òàí³ê". 23.45 "Êîíöåðò ïîòà-
ïà ³ íàñò³. Çîëîò³ êèòè". 1.05
Ò/ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ
çà óáèâñòâî".

IÍÒÅÐ
5.10, 20.00, 1.00 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ì/ô. 6.20 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 17.40
Íîâèíè. 7.10, 8.10 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 9.20 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ".  11.15 Õ/ô "Ïî-
êðîâñüê³ âîðîòà". 14.00 Õ/ô
"Ä³â÷àòà". 16.00 Êîíöåðò "Ïî-
ãîâîðè ç³ ìíîþ, ìàìî". 18.00,
19.00,  4.30 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 21.00 Êîí-
öåðò Îëåãà Âèííèêà. 23.10 Õ/
ô "Îñ³íí³ êëîïîòè" (16+). 1.50
Ò/ñ "Áàíê³ðø³". 3.15 "óÄà÷íèé
ïðîåêò". 3.50 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.00, 4.50 Ôàêòè. 5.20 Äèâè-
òèñü óñ³ì! .  6.00 Ç³ðêà
YouTube. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 11.00, 17.40 Ò/ñ "Øóëåð"
(16+). 12.05, 13.10 Õ/ô "Ôîð-
ðåñò Ãàìï". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 15.10, 16.10, 1.45 Õ/
ô "Êîõàííÿ íå çà ðîçì³ðîì"
(16+).  18.45,  21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð.  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ"
(16+).  23.20 Õ/ô "Ïðèâèä"
(16+). 3.15 Ñòîï-10. 4.45 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí.

ÑÒÁ
7.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.00, 18.30 "Çà æèâå!". 10.20 Õ/
ô "Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè".
12.00 "ÌàéñòåðØåô - 3". 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 19.55,
22.45 "ÌàéñòåðØåô. Ä³òè - 2".
0.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 1.20
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
5.40 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+).

6.30 Ðàíîê íà ï³äáîðàõ. 7.00,
8.00, 9.00, 19.00, 2.40 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíêó íà ï³äáîðàõ.
9.15 Õ/ô "Àíæåë³êà, ìàðê³çà
àíãåë³â". 11.45 Õ/ô "×óäîâà
Àíæåë³êà". 13.50 Õ/ô "Àíæåë³-
êà ³ êîðîëü". 15.50 Õ/ô "Íå-
ïðèáîðêàíà Àíæåë³êà". 17.45,
19.45 Ò/ñ "Äðóæèíè íà ñòåæö³
â³éíè". 22.15 Õ/ô "Íàðå÷åíà
ìîãî íàðå÷åíîãî" (16+). 0.10
Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èí-
íèé íàì³ð" (16+). 3.20 Çîðÿ-
íèé øëÿõ. 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 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 ËàâËàâÑar. 20.00, 4.10
Â³òàëüêà. 21.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00, 2.30 Êðà¿-
íà Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
0.00 Ò/ñ "Â³äüìè ²ñò-Åíäó"
(16+). 1.40 Òåîð³ÿ çðàäè

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëåñå-

"Äîìàøí³é àðåøò". 15.55,
20.00, 4.10 Â³òàëüêà. 17.50
ËàâËàâÑar. 22.00, 2.30 Êðà¿íà
Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00
Ò/ñ "Â³äüìè ²ñò-Åíäó" (16+).
1.40 Òåîð³ÿ çðàäè

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - ïðîãðàìà "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 9:05 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10.30
- íîâèíè " 7 ÄÍ²Â"  (ïîâòîð).
11.15-  Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.20 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:25 - Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â.. 13.00 - Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Òåëåñå-
ð³àë. 15:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 15.40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18.05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19.25 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà .
20.00 - ïðîãðàìà "Äóõîâíå äæå-
ðåëî" ( ïðÿìèé åô³ð). 20.45 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21.55 - ïðîãðàìà "
Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.50 Çîíà íî÷³.  4.10,
18.00 Àáçàö. 5.05 Kids' Time.
5.10 Ì/Ñ "Õàé æèâå êîðîëü
Äæóë³àí". 6.25 Ì/Ô "Ñåçîí ïî-
ëþâàííÿ 2". 8.00 Õ/ô "Îäíî-
êëàñíèêè" (16+). 9.55 Õ/ô "Îä-
íîêëàñíèêè 2" (16+). 11.55 Õ/
ô "Çì³øàí³". 14.15 Õ/ô "Ëèñà
íÿíüêà". 16.05, 19.00 Ðåâ³çîð
Ñïåøë. 20.50 Òàºìíèé àãåíò.
22.15 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-
øîó. 23.55 Õ/ô "Äðàêóëà 2"
(18+). 1.35 Íàö³îíàëüíèé
â³äá³ð ªâðîáà÷åííÿ 2017 ð.
Ï³äñóìêè
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6.20, 8.20 ÀãðîÅðà. 6.30, 23.00
Çîëîòèé ãóñàê. 6.45, 7.45, 8.30
Ñìàêîòà. 7.25, 23.35 Íà ñëó-
õó. 8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 9.30 Ò/ñ "Íåçíàéîìêà ç
Óàéëäôåëë-Õîëëó". 10.25,
16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó".
11.15 Ä/ô "Æ³íêè â ëèòîâñüê³é
³ñòîð³¿".  11.45 Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê. 12.15 Ñóñï³ëüíèé óí-
³âåðñèòåò. 12.40, 21.30, 5.35
Íîâèíè. Ñïîðò. 13.15, 4.15
Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè.
14.00 Êíèãà.ua. 14.30 Âåðå-
ñåíü. 15.20 Òåàòðàëüí³ ñåçî-
íè. 15.45 Ñïîãàäè. 16.10 Ìèñ-
òåöüê³ ³ñòîð³¿. 17.20 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 17.40 Ì/ñ "Ãîí". 18.15,
1.20 Íîâèííèé áëîê. 18.50 Ùî
òàì ç ªâðîáà÷åííÿì?. 19.00,
1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20
Ä/ô "Íàòàëüÿ Ñóìñüêà. Ïåðå-
âò³ëåííÿ". 19.55 Íàø³ ãðîø³.
20.20, 4.40 Ïðî ãîëîâíå. 21.50
Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àíòèòå-
ðîð". 22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè. 2.10 Òåëåâèñòàâà
"Ïîâ³ÿ".

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.25 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
4". 11.00, 12.25 "Ì³íÿþ æ³íêó -
4". 12.20 "Íàëàøòóâàííÿ íî-
âèõ ïàðàìåòð³â ñóïóòíèêîâîãî
ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó 1+1
øëÿõîì ïåðåñêàíóâàííÿ
òðàíñïîíäåðà 11766 h íà ñó-
ïóòíèêó Astra 4A (Sirius 4).".
14.45 "Ñë³ïà". 15.45 "Ìîëü-
ôàð". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Äðà-
ìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 22.00
"Íà íîæàõ". 23.35, 1.40 Ò/ñ "ßê
óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà óáèâ-
ñòâî". 4.30 "Ãðîø³"

IÍÒÅÐ
5.10, 20.00, 0.45 "Ïîäðîáèö³".
6.00 Ì/ô. 6.20, 14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.10,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 15.50,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
4.20 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî".  1.35 Ò/ñ "Áàíê³ðø³" .
3.05 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 3.40
"Ãîòóºìî ðàçîì"

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ,  6 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00,
5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10
Ñïîðò.  6.15,  8.15 ÀãðîÅðà.
6.25,  23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
6 .45 ,  7 .45 ,  8 .25  Ñìàêîòà .
7 .20,  23 .35 Íà ñëóõó.  8 .35
Ïàñïîðòíèé  ñåðâ ³ñ .  8 .45 ,
0 .20  Òåëåìàãàçèí .  9 .00
ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ.  15 .20
Ôîëüê-music. 16.30 Òâ³é ä³ì-
2 .  16 .45  Ä /ñ  "Íàö ³îíàëüí ³
ïàðêè Àìåðèêè". 17.45, 4.20
Â³êíî â Àìåðèêó. 18.15, 1.20
Íîâèííèé  áëîê .  18 .50  Ùî
òàì ç ªâðîáà÷åííÿì?. 19.00,
1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20
Ïåðøà øïàëüòà. 19.50 Ç ïåð-
øèõ âóñò.  19 .55 Âåðåñåíü.
20 .20 ,  4 .40  Ïðî  ãîëîâíå .
21.30,  5.35 Íîâèíè.  Ñïîðò.
21 .50  Ò /ñ  "Íà  ìåæ ³ .  Ãðóïà
"Àíòèòåðîð" .  22 .55 ,  5 .50
Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè. 2.10
Ä/ñ  "Íàö ³îíàëüí ³  ïàðêè" .
3.05 Õ/ô "Âå÷îðíèö³"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.05 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
4". 11.00, 12.25, 12.55 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 4". 12.20 "Íàëàøòóâàí-
íÿ íîâèõ ïàðàìåòð³â ñóïóòíè-
êîâîãî ìîâëåííÿ òåëåêàíàëó
1+1 øëÿõîì ïåðåñêàíóâàííÿ
òðàíñïîíäåðà 11766 h íà ñó-
ïóòíèêó Astra 4A (Sirius 4).".
14.45 "Ñë³ïà". 15.45 "Ìîëü-
ôàð". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Äðà-
ìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 22.00
"Ãðîø³". 23.15, 1.20 Ò/ñ "ßê
óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà óáèâ-
ñòâî". 4.10 Õ/ô "Êèðèëî ³ Ìå-
ôîä³é"

IÍÒÅÐ
4.35 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 6.00
Ì/ô. 6.20, 13.30 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20, 12.25 Õ/
ô "Äâà ²âàíè". 15.20 "Æäè
ìåíÿ". 18.00, 19.00, 4.30 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 0.50 "Ïîäðîáèö³". 21.00
Ò/ñ "Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå çìî-
æó!". 1.45 Ò/ñ "Áàíê³ðø³". 3.15
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 3.50 "Ãîòóº-
ìî ðàçîì"

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.05 Äèâèòèñü óñ ³ì! .  5 .55,
19.20 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
6.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
9.45 Àíòèçîìá³. 10.35, 0.25 Õ/
ô "Âàæêèé êîðïóñ"  (16+) .
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.15 Õ/ô "Ïîãàí³  õëîïö³"
(16+). 15.40, 16.10 Õ/ô "Ïî-
ãàí³  õëîïö³-2" (16+).  18.45,
21.00 Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 21.20 Ò/ñ
"Íà òðüîõ" (16+). 22.20 Ñâî-
áîäà ñëîâà.  2 .00 Ï³äñóìêè
Íàö³îíàëüíîãî â ³äáîðó äî
ªâðîáà÷åííÿ- 2017 ã.. 2.35 Ò/
ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+).  4.00
Ñòîï-10

ÑÒÁ
7.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.10 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
10.10, 18.30 "Çà æèâå!". 11.40
Õ/ô "Í³êîëè íå çàáóäó òåáå".
13.40 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
16". 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâè-
íè".  19.55, 22.35, 1.30
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 23.35 "Äàâàé ïîãîâîðèìî
ïðî ñåêñ 3"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50, 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 5.00 Ñüîãîäí³.
9.15 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50, 5.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 11.50 Õ/ô
"Ïîñì³õíèñü, êîëè ç³ðêè ïëà-
÷óòü". 13.45 Ò/ñ "Çèìîâèé
âàëüñ" 1, 2 ñ. (16+). 15.30 Ò/ñ
"Çèìîâèé âàëüñ" (16+). 18.00 Ò/
ñ "Ðàéñêå ì³ñöå" 41 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Ëåãêîâàæíà
æ³íêà" 9, 10 ñ. (16+). 23.30 Õ/ô
"Êîä äîñòóïó "Êåéïòàóí" (16+).
1.50 Ïðîô³ëàêòèêà ïåðåäàâàëü-
íîãî óñòàòêóâàííÿ

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
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 Ò/ñ "Áàôô³-âèíèùóâà÷-
êà âàìï³ð³â" (16+). 12.25 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.25, 16.50 Êàçêè
Ó Ê³íî. 14.30, 21.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.55 Ò/ñ
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.40 - Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17.05 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18:05 -  Òåëåñåð³àë. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -  ïðî-
ãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð³-
àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.45 Çîíà íî÷³. 4.45 Àá-
çàö. 5.40 Ì/Ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí".  6.35 Ì/Ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 7.35
Õ/ô "×îãî õî÷å ä³â÷èíà". 9.40
Õ/ô "Óëþáëåíö³  Àìåðèêè".
11.35 Õ/ô "Ñåðöå¿äêè". 14.00
Õ/ô "Êðàñóíÿ" (16+). 16.20,
19.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿí-
êè (16+). 21.35 Õ/ô "Êðàñóí³ â
á³ãàõ". 23.10 Ò/Ñ "Á³áë³îòå-
êàð³" (16+). 1.00 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 1.05 Õ/ô "Äðàêó-
ëà 2".

×ÅÒÂÅÐ, 9 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Åðà á³çíåñó. 6.15, 7.15,
8.15 Ñïîðò. 6.20, 8.20 Àãðî-
Åðà. 6.30, 23.00 Çîëîòèé ãó-
ñàê. 6.45, 7.45, 8.30 Ñìàêî-
òà. 7.25, 23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 9.30 Ò/ñ "Íåçíàéîìêà ç
Óàéëäôåëë-Õîëëó".  10.30,
16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó".
11.20 Ä/ô "Ó ïîëîí³  ïðè-
ñòðàñò³ Íàòàë³¿ Äîë³". 12.00
Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê. 12.25
Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò.
13.15 Ñë³äñòâî. ²íôî. 14.00
Ñïåöïðîåêò "Íàø Øåâ÷åíêî:
ñåñòðè Òåëüíþê". 14.30 Ä/ô
"Âñåâîëîä Íåñòàéêî. Ðîäîì
ç äèòèíñòâà". 15.20 Íàäâå÷³-
ð'ÿ. Äîë³. 16.15 Íà ïàì'ÿòü.
17.25 Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà.
17.45 Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ.
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà÷åí-
íÿì?. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ì³é Øåâ÷åí-
êî. Ðîìàí Áàëàÿí. 19.55 "Ñõå-
ìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ.
20.20, 4.40 Ïðî ãîëîâíå.
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àí-
òèòåðîð". 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.15 Ï³äñóìêè. 2.10 Õ/ô "Íó,
òè é â³äüìà". 3.45 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ

     Êàíàë «1+1»
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 1.25 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55,
12.25 "Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 12.20
"Íàëàøòóâàííÿ íîâèõ ïàðà-
ìåòð³â ñóïóòíèêîâîãî ìîâëåí-
íÿ òåëåêàíàëó 1+1 øëÿõîì ïå-
ðåñêàíóâàííÿ òðàíñïîíäåðà
11766 h íà ñóïóòíèêó Astra 4A
(Sirius 4).". 14.45 "Ñë³ïà". 15.45
"Ìîëüôàð". 17.15 Ìåëîäðàìà
"Êîõàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00
Äðàìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ".
22.00 "×îòèðè âåñ³ëëÿ 6". 23.00
"Ïðàâî íà âëàäó 2017". 0.30 Ò/
ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
óáèâñòâî". 1.40 Ìåëîäðàìà
"Òèòàí³ê"

IÍÒÅÐ
5.10, 20.00, 0.50 "Ïîäðîáèö³".
6 .00 Ì/ô.  6 .20,  14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.10,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 15.50,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
4.30 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî" .  1 .40 Ò/ñ
"Áàíê³ðø³" .  3 .15 "óÄà÷íèé
ïðîåêò". 3.50 "Ãîòóºìî ðà-
çîì".

ICTV
5.10 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.00 Ç³ðêà
YouTube. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
11.05, 17.40 Ò/ñ "Øóëåð" (16+).
12.05, 13.10 Õ/ô "Ïðèâèä"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.

Äåíü. 15.05, 16.10, 21.20 Ò/ñ
"Íà òðüîõ" (16+). 18.45, 21.00
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Íüþñìåé-
êåð. Þð³é Ëóöåíêî. 23.15 Õ/ô
"Ì³é õëîïåöü-ïñèõ!" (16+). 1.35
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+). 2.55
Ñòîï-10. 4.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.50 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.55 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40, 18.30 "Çà æèâå!". 9.55
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.50
"ÌàéñòåðØåô - 3". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4". 0.00
"Îäèí çà âñ³õ". 1.10 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.50 Ñüîãîäí³ .  7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
3.35 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí.
13.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð 2"
(12+).  15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð". 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àäâî-
êàò" (16+). 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêå
ì³ñöå" 43 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Ñèëà ñåðöÿ" 1, 2 ñ. (16+).
23.30 Ò/ñ "Ñèëà ñåðöÿ" (16+).
1.20 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî-
÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.30 Êàç-
êà 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 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.25, 16.50 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 14.30, 21.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.55 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò".  15.55,
20.00, 4.10 Â³òàëüêà. 17.50
ËàâËàâÑar. 22.00, 2.30 Êðà¿íà
Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00
Ò/ñ "Â³äüìè ²ñò-Åíäó" (16+).
1.40 Òåîð³ÿ çðàäè

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î" .  8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 10.55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 -
Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - ïðîãðàìà "Ê³íîìàã³ÿ".
14:00 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 - Íî-
âèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë. 15.30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â..  17:05 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëåñå-
ð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
ïðîãðàìà "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - Òåëåñå-
ð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
3.15, 2.40 Çîíà íî÷³ .  5.00,
18.00 Àáçàö. 5.55 Ì/Ñ "Õàé
æèâå êîðîëü Äæóë³àí". 6.55 Ì/
Ñ "²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 7.50
Ò/Ñ "Êë³í³êà" (16+). 10.05 Ò/Ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 16.05, 19.00
Õòî çâåðõó?. 20.55 Õ/ô "Öè-
ïî÷êà". 22.50 Ò/Ñ "Á³áë³îòå-
êàð³" (16+). 0.40 Õ/ô "Óëþá-
ëåíö³ Àìåðèêè". 2.35 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 10 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
18.15, 21.00, 1.20, 5.10 Íîâè-
íè. 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 "Ëå-
ãåíäè òîôó". 9.30 Ò/ñ "Íåçíàé-
îìêà ç Óàéëäôåëë-Õîëëó".
10.25 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó". 11.15
Ä/ô "Íàòàëüÿ Ñóìñüêà. Ïåðå-
âò³ëåííÿ". 11.40 Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê. 12.10 Ñóñï³ëüíèé óí-
³âåðñèòåò. 12.40, 21.30, 5.35 Íî-
âèíè. Ñïîðò. 13.15 Ñõåìè.
14.00 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 15.25
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò
10êì. (÷îëîâ³êè). 17.00 Ì³é
Øåâ÷åíêî. Ðîìàí Áàëàÿí.
17.30 Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà.
17.50 Ì/ñ "Ãîí". 18.30 Ùî òàì ç

ªâðîáà÷åííÿì?. 18.40 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò 7, 5êì.
(æ³íêè). 20.20, 4.35 Ïðî ãîëîâ-
íå. 21.50 Ì³é Øåâ÷åíêî. Ìè-
êîëà Æóëèíñüêèé. 22.55, 5.50
Â³÷íå. 23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
23.15 Ï³äñóìêè. 1.35 Ìóçè÷íå
òóðíå. 2.35 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. V²²² åòàï. Ñïðèíò 10êì.
(÷îëîâ³êè). 4.05 Ä/ô "Ñâ³òîâà
ìàðêà ïàòîí³âö³â"

Êàíàë «1+1»
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 9.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ 6".  11.00,
12.25 "Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 12.20
"Íàëàøòóâàííÿ íîâèõ ïàðà-
ìåòð³â ñóïóòíèêîâîãî ìîâëåí-
íÿ òåëåêàíàëó 1+1 øëÿõîì
ïåðåñêàíóâàííÿ òðàíñïîíäå-
ðà 11766 h íà ñóïóòíèêó Astra
4A (Sirius 4).". 14.45 "Ñë³ïà".
15.45 "Ìîëüôàð". 17.15 Ìå-
ëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.20 "Ðîçñì³øè êîì³-
êà. Ä³òè 2". 22.15 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 0.10, 4.50 "1+1 óäî-
ìà: 8 áåðåçíÿ". 2.15 Êîìåä³ÿ
"Çâè÷êà ðîçëó÷àòèñÿ"

IÍÒÅÐ
5.10, 20.00, 2.25 "Ïîäðî-

áèö³". 6.00 Ì/ô. 6.20, 14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ". 11.10, 12.25
Ò/ñ "Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå
çìîæó!". 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 21.00 "×îðíå äçåð-
êàëî". 23.00 Õ/ô "Íà Âàñ
÷åêàº ãðîìàäÿíêà Í³êàíîðî-
âà". 0.50 Õ/ô "Øåðáóðçüê³ ïà-
ðàñîëüêè". 3.10 "Æäè ìåíÿ"

ICTV
5.15 Äèâèòèñü óñ³ì! .  5.55
Ç³ðêà YouTube. 6.30 Ðàíîê ó
âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Íüþñìåé-
êåð. Þð³é Ëóöåíêî. 11.00,
17.40 Ò/ñ "Øóëåð" (16+). 12.05,
13.10 Õ/ô "Ì³é õëîïåöü-
ïñèõ!" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.50, 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
"Àïîêàë³ïñèñ" (16+). 1.55 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+).  3.15
Ñòîï-10. 4.45 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.05 Õ/ô "Êîðîëåâà áåíçîêî-
ëîíêè". 8.45 Õ/ô "Âàì ³ íå
ñíèëîñÿ". 10.20 Õ/ô "Ï'ÿòà
ãðóïà êðîâ³".  18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.30, 0.55 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 20.00, 22.45
"Õîëîñòÿê - 7". 1.55 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+). 7.00,
8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
2.50 Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15, 5.10 Çî-
ðÿíèé øëÿõ. 11.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí. 13.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð 2" (12+).
15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð".
16.00 Õ/ô "Íàðå÷åíà ìîãî íà-
ðå÷åíîãî" (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñêå ì³ñöå" 44 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "²ëþç³ÿ ùàñòÿ"
1, 2 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "²ëþç³ÿ
ùàñòÿ" (16+). 1.20 Ò/ñ "Çàêîí ³
ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð"
(16+). 3.35 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 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 Õ/ô
"Êîêòåéëü" (16+). 12.25 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.25, 16.50 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 14.30 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.55 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.55, 3.55
Â³òàëüêà. 17.50 ËàâËàâÑar.
20.00 Õ/ô "Äîêòîð Äóë³òòë".
21.25 Õ/ô "Äîêòîð Äóë³òòë 2".
23.05 Õ/ô "Ïîäâ³éí³ íåïðèºì-
íîñò³". 0.35 Õ/ô "Ñîí". 2.15
Êðà¿íà Ó

«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 - Ïðî-
ãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:30 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.45
- ïðîãðàìà "Ìóçè÷íèé ôàº-
òîí". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.00 Çîíà íî÷³. 5.10, 18.00
Àáçàö. 6.05 Ì/Ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 7.00 Ì/Ñ "²ñòîð³¿
Òîìà ³ Äæåðð³". 7.55 Ò/Ñ
"Êë³í³êà" (16+). 11.45 Ò/Ñ "Ñà-
øàÒàíÿ" (16+). 13.45 Ñåðöÿ
òðüîõ. 15.50, 19.00 Ì/Ñ "Êóõíÿ"
(16+). 21.05 Õ/ô "Äðóæèíà íà-
ïðîêàò". 23.15 Ò/Ñ "Á³áë³îòå-
êàð³" (16+). 1.55 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 11 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 8.10 Ñìàêîòà. 8.35
Òåïëî. Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 9.55 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.20 Õî÷ó áóòè. 11.00
Ôîëüê-music. 12.20 Êíèãà.ua.
12.55 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ 12, 5êì.
(÷îëîâ³êè). 14.00 Ò/ñ "Åéôåëü
Ïðàâäèâà ³ñòîð³ÿ". 16.10
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. V²²² åòàï.
Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ 10êì.
(æ³íêè). 17.00 ×îëîâ³÷èé êëóá.
Ñïîðò. 18.30 ×îëîâ³÷èé êëóá.
19.15, 21.30 Ìóçè÷íà âåñíà íà
Ïåðøîìó. 21.00, 5.35 Íîâèíè.
22.40 Ìåãàëîò. 23.00 Ñâ³ò on
line. 23.25 Æèòòºëþá. 0.00
Çîëîòèé ãóñàê. 1.20 Ìóçè÷íå
òóðíå. 2.20 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ñïðèíò 7, 5êì. (æ³íêè).
3.50 Ä/ô "Âàñèëü Ñòóñ.
Ôåíîìåí ñóòîê". 4.40
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³.

Êàíàë «1+1»
6.35 "Ãðîø³". 8.00 "Ñí³äàíîê.
Âèõ³äíèé". 10.00, 19.30, 4.45
ÒÑÍ. 11.00, 23.10 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 12.00 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï 3". 13.30 "Ãîëîñ êðà¿íè
7". 15.40, 21.15 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 17.35 "Ðîçñì³øè êîì³êà.
Ä³òè 2". 20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 0.10 "Êîíöåðò Ïîòàïà ³
Íàñò³. Çîëîò³ êèòè". 1.30 "Íå-
ä³ëÿ ç êâàðòàëîì". 5.30 Êîìå-
ä³ÿ "Çâè÷êà ðîçëó÷àòèñÿ"

IÍÒÅÐ
5.00, 20.00 "Ïîäðîáèö³". 5.45
Ì/ô. 6.20 Õ/ô "Ïîêðîâñüê³
âîðîòà". 9.00 "Óêðà¿íà âðà-
æàº". 10.00 Äîê.ïðîåêò "Ëàðè-
ñà Ãîëóáê³íà. ß òåáå í³êîëè íå
çàáóäó". 11.00, 3.00 Õ/ô "Ãó-
ñàðñüêà áàëàäà". 13.00 Õ/ô
"Äàéòå êíèãó ñêàðã". 14.50 Õ/
ô "Ëþáëþ. 9 áåðåçíÿ". 16.15
Ò/ñ "Êðàïëèíà ñâ³òëà" (16+).
20.30 Òâîð÷èé âå÷³ð Ê.Ìåëàä-
çå "Îñòàíí³é ðîìàíòèê". 23.15
Õ/ô "Òîðêíóòèñÿ íåáà" (16+).
1.10 Õ/ô "Äîâ³ðà" (16+). 4.25
Äîê.ïðîåêò "Ëàðèñà Ãîëóáê³íà.
ß òåáå í³êîëè íå çàáóäó."

ICTV
5.05 Õ/ô "Æèâåø ò³ëüêè äâ³÷³".
7.00 Äèâèòèñü óñ³ì!. 7.55 Ì ³
Æ. 8.55 ß çíÿâ!. 9.50 Äèçåëü-
øîó. Äàéäæåñò. 10.50, 11.50
Îñîáëèâîñò³  íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
14.10 Õ/ô "Àïîêàë³ïñèñ"
(16+).  16.35 Õ/ô "Ôîðñàæ"
(16+).  18.45 Ôàêòè.  Âå÷³ð.
19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Ôîðñàæ-
4" (16+). 22.00 Õ/ô "Ïîòð³éíèé
ôîðñàæ: Òîê³éñüêèé äðèôò"
(16+). 23.55 Õ/ô "Ðåéñ". 2.20
Ò/ñ "Ïðîêóðîðè" (16+)

ÑÒÁ
7.35 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
8.35, 9.55 "Õîëîñòÿê - 7". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!".  12.10
"ÌàéñòåðØåô. Ä³òè - 2". 19.05
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò! Ä³òè-2".
22.10 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
23.50 "Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
ñåêñ 3". 1.45 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 3.45 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 4.25 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.10 Ò/ñ "Ñèëà ñåðöÿ"
(16+). 13.00, 15.20 Ò/ñ "Äðó-
æèíè íà ñòåæö³ â³éíè". 17.10
Ò/ñ "Øêîëà ïðîæèâàííÿ" 1, 2
ñ. (16+). 19.40 Ò/ñ "Øêîëà
ïðîæèâàííÿ" (16+). 21.45 Õ/
ô "Àíæåë³êà, ìàðê³çà àíãåë³â".
0.10 Õ/ô "×óäîâà Àíæåë³êà".
2.00 Õ/ô "Àíæåë³êà ³ êîðîëü"

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áó-
ðóíäóêè" .  8 .00 Ìóëüòì³êñ .
9.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 10.20 Ì/
ô "Êëóá Â³íêñ: ×àð³âíà ïðè-
ãîäà" .  11.50 Õ/ô "Äîêòîð
Äóë³òòë 5". 13.30 Õ/ô "Äîêòîð
Äóë³òòë 4". 15.00 Õ/ô "Äîêòîð
Äóë³òòë 3". 16.45 Õ/ô "Äîêòîð
Äóë³òòë". 18.10 Õ/ô "Äîêòîð
Äóë³òòë 2". 19.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.55 Êàçêè Ó.  22.00,  2.30
Êðà¿íà Ó. 0.00 Õ/ô "Êîêòåéëü"
(16+). 4.10 Â³òàëüêà

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  -
Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íîâèíè
"×àñ". 10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðàìà "Ãðî-
ìàäñüêèé êîíòðîëü" (ïîâòîð).
11.35 - ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 11:45 - ïðîãðàìà "Ìó-
çè÷íèé ôàºòîí". 12:25 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
12:55 - Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðî-
ãðàìà "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïî-
âòîð). 13.45 - Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
14:55 - Ãîðîñêîï. 15:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 17:05 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè
"×àñ". 19:35 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:45-  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:00 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" .
00.00 - íîâèíè "×àñ". 00:30 -
Õóäîæí³é ô³ëüì . 1:55 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
2.55, 2.45 Çîíà íî÷³. 5.55 Ì/Ñ
"Õàé æèâå êîðîëü Äæóë³àí".
7.10 Ì/Ñ "²ñòîð³¿  Òîìà ³
Äæåðð³". 8.05 Ðåâ³çîð Ñïåøë.
10.00 Òàºìíèé àãåíò. 11.25
Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
13.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
(16+). 15.25 Õòî çâåðõó?. 17.20
Ì/Ô "Øðåê 2". 19.10 Õ/ô "Ïîë-
³öåéñüêà àêàäåì³ÿ 3" (16+).
21.00 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêà àêà-
äåì³ÿ 4" (16+). 22.45 Õ/ô "Íî-
âà÷îê" (16+). 0.35 Õ/ô "Êðàñóí³

â á³ãàõ"

ÍÅÄ²Ëß, 12 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35 Íà
ñëóõó. 7.05, 23.30 Çîëîòèé
ãóñàê. 7.25 Æèòòºëþá. 8.10
Ñìàêîòà. 8.35 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 8.45, 0.20 Òåëåìàãà-
çèí.  9 .00,  4 .00 Ä/ô " ² ãîð
Á³ëîç³ð. Íà çëàì³ åïîõ". 9.45
Ñïîãàäè. 10.20 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè.  11.00 Ìèñòåöüê ³
³ñòîð³¿ .  11.25 Ôîëüê-music.
12.30, 16.05, 19.25 Ò/ñ "Íà
ìåæ³ .  Ãðóïà "Àíòèòåðîð" .
14.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Îäèíî÷íà çì³øàíà åñòàôåòà.
15.35 Òâ³é ä³ì-2. 17.10 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Çì³øàíà åñ-
òàôåòà. 20.30 Ïåðøà øïàëü-
òà. 21.00, 5.35 Íîâèíè. 21.25
Ä/ô "Ñóø³ íà åêñïîðò". 21.50
Ùî òàì ç ªâðîáà÷åííÿì?.
22.25 Àðò-Êëóá 38. 23.00 Ñâ³ò
on line. 23.20 Òåðèòîð³ÿ çà-
êîíó. 1.20 Ìóçè÷íå òóðíå. 2.20
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà
ïåðåñë³äóâàííÿ 12, 5êì. (÷î-
ëîâ³êè). 3.10 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. V²²² åòàï. Ãîíêà ïåðå-
ñë³äóâàííÿ 10êì. (æ³íêè). 4.40
Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ

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

8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà".
9.40 Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü".
10.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3: Òàí-
çàí³ÿ". 14.55 "Íà íîæàõ".
16.40 Äðàìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèò-

òÿ". 19.30, 5.15 "ÒÑÍ-òèæ-
äåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 7".
23.15, 2.20 Êîìåä³ÿ "Ìè êóïè-
ëè çîîïàðê". 1.35 "Àðãóìåíò
êiíî"

IÍÒÅÐ
5.15 Õ/ô "Äàéòå êíèãó ñêàðã".
6.50 Ì/ô. 7.40 "Ïîäðîáèö³".
8.10 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 9.00
"Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë
³ ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ". 12.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Þâ³ëåéíèé ñåçîí". 12.50 Ò/ñ
"Íåõàé ãîâîðÿòü" (16+). 16.10
Ò/ñ "Ò³ëüêè íå â³äïóñêàé ìåíå"
(16+). 20.00 "Ïîäðîáèö³ òèæ-
íÿ". 21.30 Õ/ô "Ãí³çäî ãîðëèö³"
(16+). 23.35 Õ/ô "Â Ïàðèæ!".
2.05 Õ/ô "Òîðêíóòèñÿ íåáà"
(16+)

 ICTV
5.50 Ôàêòè. 6.15 Õ/ô "Íà ñåê-
ðåòí³é ñëóæá³ ¯¿ Âåëè÷íîñò³"
(16+). 8.55 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).
12.35, 13.00 Õ/ô "Ôîðñàæ"
(16+). 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.40
Õ/ô "Ïîòð³éíèé ôîðñàæ: Òîê-
³éñüêèé äðèôò" (16+). 16.35 Õ/
ô "Ôîðñàæ-4" (16+). 18.45 Ôàê-
òè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.30 Õ/
ô "Ïðèìàðíèé ãîíùèê" (16+).
22.55 Õ/ô "Ïðèìàðíèé ãîíùèê-
2. Äóõ ïîìñòè" (16+). 0.30 Õ/ô
"Ðåéñ". 2.40 Ò/ñ "Ïðîêóðîðè"
(16+)

ÑÒÁ
5.50 "Âñå áóäå äîáðå!". 7.45
"Õîëîñòÿê - 7". 9.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 9.55 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 10.50 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 12.55 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè-2". 16.00, 23.10
"ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4".
18.00, 22.10, 0.25 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00
"Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.20 Ò/ñ "²ëþç³ÿ ùàñòÿ"
(16+). 13.10 Ò/ñ "Øêîëà
ïðîæèâàííÿ" (16+). 17.00 Ò/ñ
"Âèïðîáóâàííÿ â³ðí³ñòþ" 1, 2
ñ. (16+). 19.00, 5.50 Ïîä³¿
òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ.
20.00 Ò/ñ "Âèïðîáóâàííÿ
â³ðí³ñòþ" (16+). 21.30 Õ/ô
"Òàì, äå º ùàñòÿ äëÿ ìåíå"
(16+). 23.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
2.50 Ò/ñ "Ðàéñêå ì³ñöå" 41, 44
ñ. (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 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. 9.20 Õ/ô
"Äîêòîð Äóë³òòë 5". 10.50 Õ/ô
"Äîêòîð Äóë³òòë 4". 12.20 Õ/ô
"Äîêòîð Äóë³òòë 3". 14.05, 4.10
Â³òàëüêà. 16.35 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.55 Êàçêè Ó. 22.00, 3.20 Êðà¿-
íà Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
0.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 1.50
Õ/ô "Ñîí"

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - Êàçêîâèé ÷àñ.
10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:05 -
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20" . 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî" ( ïîâòîð).
13:45 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 - Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé âè-
ïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 21:15 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 23:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1.40 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.05 Çîíà íî÷³. 5.55 Ì/Ñ "Õàé
æèâå êîðîëü Äæóë³àí". 7.15 Ì/
Ñ "²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 8.35
Ò/Ñ "Îäíàæäè â êàçö³". 12.15
Ì/Ô "Ñåçîí ïîëþâàííÿ 3".
13.50 Ì/Ô "Øðåê 2". 15.25 Õ/ô
"Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ 3"
(16+). 17.10 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêà
àêàäåì³ÿ 4" (16+). 19.00 Õ/ô
"Áóäèíîê âåëèêî¿ ìàòóñ³".
21.00 Õ/ô "Ä³ì âåëèêî¿ ìàòóñ³
2" (16+). 22.55 Õ/ô "Ä³ì âåëè-
êî¿ ìàòóñ³: ßêèé áàòüêî, òàêèé
ñèí" (16+). 1.05 Õ/ô "Äðóæèíà
íàïðîêàò" (16+)
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ОВЕН (21.03�20.04).
Варто трохи знизити
ділову активність,
тому що ваша ре�

тельність слабо позначиться
на кінцевому результаті. Не�
погано б зробити покупки
для домівки, а також зайня�
тися вирішенням інших до�
машніх проблем.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Ви зможете
освоїти щось нове й
корисне для себе,

підвищити рівень професій�
них знань. Будьте гранично
уважні, бажано прислухати�
ся до нової інформації.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви виявитеся
в центрі яскравих і
цікавих подій. Ваші
неординарні ідеї,

професіоналізм і неабиякі
організаторські здатності бу�
дуть оцінені гідно.

РАК (22.06�23.07).
Поберіть собі за пра�
вило чітко планувати
свої справи. Вільний

час теж краще не пускати на
самоплив. Не вживайте нічо�
го кардинально нового й тим
більше – глобального. Комп�
ромісні рішення будуть гарні
на роботі й зовсім неприй�
нятні вдома.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Сприятливий період
для рішучих і прямол�
інійних заяв. Ви мо�

жете налагодити стосунки з
начальством. Усі двері бу�
дуть відкриті для здійснення
намічених планів. Будьте
обережні погнавшись за виг�
ідною пропозицією.

ДІВА (24.08�23.09).
Гострі моменти на ро�
боті та в сім'ї згладять�
ся, і виникне більше
взаєморозуміння з

навколишнім світом. Можете
очікувати прибуток і вигідні
пропозиції.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Наступає
сприятливий час для
кар'єрного росту. На�

беріться терпіння, тому що
колеги по роботі й близькі
люди можуть смикати вас по
всяких дрібницях. Вихідні
краще провести в колі сім'ї,
виїхати на природу.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Те, що вида�
валося складною
проблемою, вирі�

шиться на вашу користь,
причому саме собою. Вам
можуть зробити цікаву про�
позицію, не відмовляйтеся від
неї, вона обіцяє відкрити пе�
ред вами великі перспекти�
ви і принести прибуток.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Вам необхід�
но буде зосередити�
ся на головному й не
витрачати сили на ви�

рішення другорядних про�
блем. Зараз підходящий час,
щоб з усією серйозністю за�
думатися про майбутнє й
прийняти важливий розв'я�
зок.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Вам необхідно
зміцнювати свій авто�
ритет і берегти свою
репутацію. Не варто у

всьому погоджуватися з на�
чальством або з коханою лю�
диною.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Можливі зміни
в кращу сторону у
відносинах з колега�
ми. Будьте обережні

при спілкуванні з офіційними
особами. Не всі ваші вислов�
лення прийдуть по душі, що
може внести розбіжності в
життя колективу .

РИБИ (20.02�20.03).
Вам практично нічого
не вдасться зробити
для себе, однак дії
альтруїстичного ха�

рактеру будуть мати приго�
ломшуючий успіх.

☺ ☺ ☺

ДВОЄ ВАЖКОХВОРИХ МУКАЧІВЦІВ
ОТРИМАЛИ 164 ТИС. НА ЛІКУВАННЯ
Кошти вони отримають за рахунок міської програми

«Додаткового соціально�медичного захисту мукачівців»
на 2017 рік. Важкохворий мукачівець отримав з місько�
го бюджету 66 тис. на проведення ендопротезування,
інший – 98 тис. на проведення кардіологічної операції.
Минулоріч важкохворі містяни отримали близько 11 млн.
з міського бюджету на лікування. Цього року на реаліза�
цію програми виділено кошти з міського бюджету.

Ïîä³áíèé ôåñòèâàëü îðãàí³çîâóþòü ó Ìóêà÷åâ³ âæå âäðóãå.   «Âàðèø-
ñüêà ïàëà÷³íòà» — öå ôåñòèâàëü-ÿðìàðîê ç íàãîäè ïî÷àòêó âåñíè. Îñ-
íîâíà êîíöåïö³ÿ çàõîäó — öå ìëèíö³ ³ âñå, ùî ç íèìè ïîâ’ÿçàíî. Ôåñòè-
âàëü òðàäèö³éíî  â³äáóâñÿ ó ÿðìàðêîâîìó  ì³ñòå÷êó ó ôåñòèâàëüíèõ
áóäèíî÷êàõ ïàðêîâî¿ çîíè.  Öüîãîð³÷ ó÷àñòü  ó ôåñòèâàë³  áóëà íå òàê
÷èñëåííîþ — âñüîãî ñ³ì ðåñòîðàííèõ ãîñïîäàðñòâ.  Àëå é çà òàêèõ
îáñòàâèí ñâÿòî ïîðàäóâàëî â³äâ³äóâà÷³â. Êð³ì ìëèíö³â, êóë³íàðè ÷àñòó-
âàëè ïðèñóòí³õ  ³ òðàäèö³éíèìè çàêàðïàòñüêèìè ñòðàâàìè. Ñïåö³àëüíå
æóð³ âèçíà÷èëî ïåðåìîæö³â ôåñòèâàëþ. Íèìè  âèçíàíî  êóë³íàð³â ì³ñüêèõ
ðåñòîðàí³â «Âèøíåâèé ñàä» ³ «Äåéë³». Ïåðñîíàëüíèì ôàâîðèòîì —ìàé-
ñòðîì ïàëà÷³íòîâîãî ãîùåííÿ ñòàâ  Ëàñëî Äîð³ — ìóêà÷³âåöü, ÿêèé æèâå
ó Áóäàïåøò³. Ëàñëî ðàçîì ç íàïàðíèêîì â³äçíà÷èëèñÿ íå ëèøå êóë³íàð-
íîþ  âïðàâí³ñòþ, à é ùèðîþ  ùåäð³ñòþ: â õîä³ ôåñòèâàëþ âîíè  ïðèãîñ-
òèëè áåçïëàòíî ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ïîðö³é ìëèíö³â ç ìåäîì. Â õîä³ ôåñòè-
âàëþ  â³äáóâñÿ  ìàéñòåð-êëàñ ç âèï³êàííÿ ìëèíö³â, ÿêèé ïðîâîäèâ  Ëàñ-
ëî Äîð³,  êóëüòóðíèöüêà ïðîãðàìà  òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â Çàêàðïàòòÿ.

Ó ÌÓÊÀ×ÅÂ² Â²ÄÁÓÂÑß ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÂÀÐÈØÑÜÊÀ ÏÀËÀ×²ÍÒÀ»

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

ÄÓÆÅ ÒÅÏËÎ, ÏÐÈßÇÍÎ, ÂÀÑ ÏÐÈÉÌÓÒÜ
ÇÍÀÞ×ÈÉ ÀÄÂÎÊÀÒ ² ÄÎÑÂ²Ä×ÅÍÈÉ ÏÑÈÕÎËÎÃ

Уважно вислухають вас, дадуть слушну, вичер�
пну пораду, допоможуть оформити необхідні до�
кументи, захистять ваші інтереси. Звертатися:
Мукачево, Миру, 23.

Т.: 095�712�00 �16; 095�145�06�60.

КУПЛЮ ЧАВУННУ ПІЧ “ПЕРЕМОГА”
 В РОБОЧОМУ СТАНІ.
Тел. 050 550 1100

Õèòðà äðóæèíà íà¿âíî-
ãî ÷îëîâ³êà ïåðåêîíàëà
éîãî, ùî òîé, õòî ãîëîâ-
íèé â äîì³, òîé ìèº ïî-
ñóä.

–  Ë³êàðþ, ÿ ÿê îòðè-
ìóþ çàðïëàòó – íå ïåðå-
ñòàþ ñì³ÿòèñü!

– Íó ³ äîáðå! Ñì³õ ïðî-
äîâæóº æèòòÿ!

– Òîáòî äî ïåíñ³¿ ÿ äî-
òÿãíó?

– Çâè÷àéíî! Äàëüøå
áóäå ùå ñì³øí³øå!

Ðîçìîâà äâîõ ïîäðóã:
– Òîá³ äàâíî ïîðà

çàì³æ!
– Òàê, í³ÿê íå ìîæó

çíàéòè õîðîøîãî ÷îëîâ³-
êà. Âñå ïðî òâîãî Âàñèëÿ
äóìàþ.

– Ïðî ìîãî ÷îëîâ³êà?!
– Íó òàê! Äóìàþ, íå

äàé Áîã, òàêèé æå ïðèäó-
ðîê ïîïàäåòüñÿ.

– ×îìó âè çàï³çíèëèñÿ
íà ðîáîòó?

– À ÷îìó âè çàðïëàòó
çàòðèìóºòå?

– Íó, â ê³íö³ ê³íö³â, âè ¿¿
îòðèìóºòå.

– Òàê ³ íà ðîáîòó ÿ, âñå-
òàêè, ïðèéøîâ.

Міський голова Мукачева Андрій Балога представив колективу Мукачівського
драматичного театру виконувача обов’язків директора Юрія Глебу.

Нагадаємо, в лютому рішенням сесії міськради в місті створено Мукачівський
драматичний театр, який працюватиме в будівлі, яка є власністю міста. Місто
цьогоріч тут проведе ремонтні роботи, для закладу буде закуплено світлове та
звукове обладнання. Також колектив буде забезпечено транспортом для гастро�
лей. На посаду директора  15 лютого оголошено конкурс.

Довідково: Юрій Глеба народився в 1960 році на Іршавщині. Закінчив з відзна�
кою Рівненський державний інститут культури за спеціалізацією «організатор�
методист культурно�освітньої роботи».

Заслужений працівник культури України
З 1985 року до 2005 — керівник галузі культури в Іршавському районі.
Наступні десять років керував галуззю культури області. Викладач Закарпатської

академії мистецтв.

ÞÐ²ß ÃËÅÁÓ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÎ
Â.Î. ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐÓ


