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23 ÁÅÐÅÇÍß 2017 ðîêó

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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

20 áåðåçíÿ 2017 ðîêó, ì³ñüêèé
ãîëîâà Ìóêà÷åâà Àíäð³é Áàëîãà
ìàâ çóñòð³÷ ç î÷³ëüíèöåþ Ìóêà-
÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî îñåðåäêó

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà ïðèâ³òàâ î÷³ëüíèöþ
ì³ñüêîãî îñåðåäêó "Ñîþç Óêðà¿íîê"

ÂÃÎ "Ñîþçó Óêðà¿íîê" Ëþäìè-
ëîþ Îëåíóøèíåöü.

Ïðèâîäîì äëÿ öüîãî ñòàëà
âåëüìè ïðèºìíà ïîä³ÿ, à ñàìå
÷óäîâèé þâ³ëåé, ÿêèé öèìè äíÿ-
ìè â³äçíà÷àëà Ëþäìèëà ²âàí³â-
íà. Òîæ ì³ñüêèé ãîëîâà ïðèâ³òàâ
þâ³ëÿðêó ç äíåì íàðîäæåííÿ òà
âðó÷èâ ¿é Ïî÷åñíó ãðàìîòó âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà áàãàòîë³òíþ
àêòèâíó êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöü-
êó òà ïàòð³îòè÷íî-âèõîâíó ðîáî-
òó, ñïðÿìîâàíó íà óòâåðäæåííÿ
òà ðîçáóäîâó Óêðà¿íñüêî¿ äåð-
æàâè.

Àíäð³é Â³êòîðîâè÷ Áàëîãà  âè-
ÿâèâ çàö³êàâëåííÿ òà çàïðîïîíó-
âàâ âñåá³÷íó ï³äòðèìêó ³í³ö³à-
òèâ³ "ñîþçÿíîê" ùîäî ñïîðóä-
æåííÿ ó ì³ñò³ íàä Ëàòîðèöåþ

ïàì'ÿòíèêà Ïðåçèäåíòîâ³ Êàð-
ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè, Ãåðîþ Óêðà¿-
íè Àâãóñòèíó Âîëîøèíó,  ïî-
³íôîðìóâàâ ïðî ñòàí ñïðàâ
ùîäî Áóäèíêó íàö³îíàëüíèõ
ñï³ëüíîò, ÿêèé öüîãî ðîêó ðîç-
ïî÷íå ñâîþ ðîáîòó òà ³íøèõ
âàæëèâèõ ñïðàâ, íàä ÿêèìè ïðà-
öþº ì³ñüêà âëàäà.

Ç³ ñâîãî áîêó êåð³âíèê ïîòóæ-
íîãî òà àêòèâíîãî ì³ñüêîãî ãðî-
ìàäñüêîãî îá'ºäíàííÿ, ÿêèì º
"Ñîþç Óêðà¿íîê" âèñëîâèëà
ï³äòðèìêó Ìóêà÷³âñüêîìó
ì³ñüêîìó ãîëîâè Àíäð³ºâ³ Áà-
ëîç³ òà éîãî êîìàíä³ ó  ä³ÿëü-
íîñò³ íà áëàãî ì³ñüêî¿ ãðîìàäè.

Â³ää³ë ³íôîðìàö³éíî-àíà-
ë³òè÷íèõ êîìïëåêñ³â âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Âåòåðàíà, Ë³äåðà ñïî-
æèâ÷î¿ êîîïåðàö³¿,

Çàñëóæåíîãî ïðàö³âíè-
êà ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿-
íè, ìóäðîãî, ïîðÿäíî-ïî-
ñò³éíîãî áëàãîä³éíèêà

Ìèõàéëà
Ìèõàéëîâè÷à
ÏÎÏÎÂÈ×À

â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì  äíåì íàðîäæåííÿ!
Áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðîäèííîãî áëà-

ãîïîëó÷÷ÿ. Âè, ïîâàæíèé ³ìåííèêó, ìàºòå ïîâà-
ãó, àâòîðèòåò êåð³âíèêà-ïðîôåñ³îíàëà êîîïåðà-
òèâíî¿ ãàëóç³, â ÿê³é ïðàöþºòå ï³âñîòí³ ðîê³â. Âè
ñàì³ ñîá³ ïðîêëàäàëè æèòòºâó äîð³æêó áåç àâ-
òîðèòåò³â.

Ïðèºìíî çãàäàòè, ùî Âè ìîãî áàòüêà, âåòå-
ðàíà êîîïåðàö³¿, íàáàãàòî ñêîð³øå çíàëè í³æ
ìåíå.

Ìàþ íàãîäó ùèðîñåðäå÷íî ïîäÿêóâàòè Âàì
çà áàãàòîð³÷íó áëàãîä³éíó äîïîìîãó îáåçäîëå-
íèì ä³òÿì íàøî¿ óñòàíîâè, ÿê³ çàâæäè ðàäî çóñ-
òð³÷àþòü Âàñ íà íàøèõ çàãàëüíî-³íòåðíàòíèõ
çàõîäàõ. Òàêà óâàãà äî ñèð³òñüêèõ ä³òåé ï³äòâåð-
äæóþº Âàøó äóõîâíó êóëüòóðó.

Òîìó, ïîçäîðîâëÿþ÷è Âàñ ç ïðåêðàñíèì þâ³-
ëåºì, ïðîñèìî Âñåâèøíüîãî íàïîâíèòè Âàñ ïî
â³íåöü ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, ùî äàñòü çìîãó ñïðÿ-
ìóâàòè ñèëè Âàøîãî ä³ÿííÿ â ìàéáóòòÿ.

Ïðàöþéòå, äåðçàéòå, ïðîäîâæóéòå òâîðèòè
äîáðå, áëàãîä³éíå ³ íåõàé ó öüîìó Âàì äîïîìà-
ãàº Âàø àíãåë-îõîðîíåöü,  à â³ä óñÿêèõ íåçãîä
áåðåæå Ïðå÷èñòà Ìàð³ÿ.

Ç ïîâàãîþ çà äîðó÷åííÿì   íàøîãî
êîëåêòèâó äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêîãî äèòáóäèíêó-

³íòåðíàòó, çàñëóæåíèé â÷èòåëü
Óêðà¿íè  Â. ÌÀÐÊÓË²Í.

МИНУЛОЇ  П’ЯТНИЦІ
відбулися  збори міської  ради почесних громадян
м. Мукачева, на яких обговорено низку злободен�
них питань і ухвалено план роботи поважної гро�
мадської організації. Докладніше читайте у наступ�
ному номері.

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² Â×ÈÒÅËßÌ ² ÂÈÕÎÂÀÒÅËßÌ
ÄÈÒÑÀÄÊ²Â, ßÊ² ÎÒÐÈÌÓÞÒÜ

«Ì²Í²ÌÀËÊÓ» ÏËÀÒÈÒÈÌÓÒÜ ÍÀÄÁÀÂÊÓ
Ç Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÓ

Дохідну та видаткову частини бюджету Мука�
чева збільшено на 5 млн. 348 тис. гривень. Таке
рішення прийнято на черговій сесії міськради.
Також депутати спрямували вільний залишок
коштів в сумі 5 млн. 235 тис. З них на видатки
поточного характеру 2 млн. 250 тис. гривень та
на видатки капітального характеру 2 млн. 985
тис. гривень. Для зарплати працівників ново�
створеного Мукачівського драматичного теат�
ру передбачено 4 млн. 120 тис. гривень. Освіт�
ня галузь отримала 3 млн. 483 тис. гривень, з
них 1 млн. 484 тис. гривень на оснащення шкіл
міста та 1 млн. 981 тис. для забезпечення над�
бавок вчителям міста, які отримують мінімаль�
ну зарплату.

Â Ìóêà÷åâ³ íà ïðîãðàìó ë³êóâàííÿ âàæêîõâîðèõ
ì³ñòÿí äîäàòêîâîãî âèä³ëèëè 3 ìëí. ãðí.

В Мукачеві рішенням сесії збільшено фінансування
програми «Додаткового соціального захисту мукачівців
на 2017 рік».  Як  повідомляє начальник управління праці
та соцзахисту населення Мукачівського міськвикон�
кому Наталія Зотова фінансовий ресурс програми
збільшено з 7 до 10 млн. гривень.  Більша частину
коштів – 6,3 млн. передбачено на лікування важкохво�
рих містян. Коштом програми також надається допо�
мога містянам з інвалідністю, на придбання памперсів
для дітей�інвалідів та дорослих лежачих осіб, матері�
альна допомога учасникам бойових дій.

Минулоріч важкохворі мукачівці отримали з міського
бюджету 11 млн. гривень.

ПОТРІБНІ  НА РОБОТУ  ПРАЦІВНИКИ
в нову кондитерську у центрі міста.

Заробітна плата висока.
Тел. 050 676 50 08

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
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Â ýòè âåñåííèå äíè îò-
ìå÷àåò ñâîé þáèëåé çà-
ìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê,
íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà è
îôèöåð, õîðîøèé ìóæ è
îòåö, íåïðåâçîéäåííûé
äåä è ïðàäåä – Ìèõà-
èë Äàíèëîâè÷ ×åð-
íåíêî. Îí ïðîæèë äîñ-
òîéíî ñâîè ãîäû, âìåñ-
òå ñ æåíîé Òàòüÿíîé
Âëàäèìèðîâíîé (56 ëåò
âìåñòå), âûðàñòèë ñûíà
è äî÷ü, äàë èì îáðàçî-
âàíèå è ïîëó÷èë âîçíàã-
ðàæäåíèå â âèäå òðåõ
âíó÷åê è ÷åòûðåõ ïðàâ-
íóêîâ. Ñëóæèë òàíêèñ-
òîì, ó÷àñòâîâàë â áîå-
âûõ äåéñòâèÿõ, èìååò
ïðàâèòåëüñòâåííûå íà-
ãðàäû. Ïðåêðàñíûé ñå-
ìüÿíèí, õàðàêòåð ñòîé-
êèé, íîðäè÷åñêèé. Ñ òî-
âàðèùàìè ïîääåðæèâà-

Áàæàºìî Âàì çäîðî-
â’ÿ, ùàñòÿ ³ æèòòºâîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Âàø æèòòºâèé øëÿõ –
â³äîáðàæåííÿ ³ñòîð³¿ íà-
øîãî êðàþ. Íà âñ³õ åòà-
ïàõ  ä³ÿííÿ Âè áóëè
³í³ö³àòîðîì íîâîãî, êðà-

Ç  ÂÄß×ÍÎÞ  ÏÎÂÀÃÎÞ

Íàø³ â³êîâ³ òîâàðèñòâà âäÿ÷í³ Äîë³,
ùî ìàëè ÷åñòü ä³ÿòè ç Âàìè â îäíî-
äóìñòâ³.

Çà òå, ùî Âè  â ñâî¿é ïðàêòè÷í³é
ä³ÿëüíîñò³ äîòðèìóâàëèñü ìîëèòâè
Áîæî¿ – Îò÷åíàøà – ïðîáà÷àòè âè-
íóâàòöÿì íàøèì …

Íåõàé Âàø³ ïîçèòèâè íàñë³äóþòü
ä³òè, âíóêè, ñëàâà Áîãó  âæå ³ ïðàâíó-
êè äèíàñò³¿ Êðèëîâèõ. Íåõàé Âàøà

ëþäÿí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïðîñòîòà,
ëþäñüêèé ïðèíöèï áóäóòü ïîâ÷àëüíèì
ïðèêëàäîì äëÿ ñüîãîäí³øí³õ ìåäèê³â-
íàñë³äíèê³â Ã³ïïîêðàòà.

Íåõàé Âàñ, Âàøå ñ³ìåéñòâî Áîã
îáåð³ãàº â³ä  âñ³õ íåãàðàçä³â.

Çà äîðó÷åííÿì ³ ïîâàãîþ â³ä íàøèõ
â³êîâèõ ãðîìàä

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

Ùèðî â³òàºìî ïîâàæíîãî ³ìåííèêà
ç Äíåì íàðîäæåííÿ!

ùîãî. Âîëîâå÷÷èíà,
²ðøàâùèíà, Ìóêà÷³âùè-
íà â öüîìó ïåðåêîíó-
þòüñÿ.

Ñâ³òîì ïåðåâ³ðåíà
ìóäð³ñòü íàãîëîøóº, ùî
êîæåí çåìëÿíèí ïîâèíåí
ï³ñëÿ ñåáå çàëèøèòè

ïàì’ÿòíèê íà öüîìó
ñâ³ò³… Ìèêîëà Ìèêîëàé-
îâè÷ (Ïåðøèé) öå çðîáèâ
ã³äíî, îñê³ëüêè ìåäè÷í³
áóäîâè ì³ñòà ³ ðàéîíó
ñëóæàòü ÿñêðàâèì òîìó
ï³äòâåðäæåííÿì.

Øàíîâíèé Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷!

Íà ñòàðò³ âåñíè ïîòî÷íîãî ðîêó   91
ñòîð³íêó âëàñíîãî æèòòºâîãî òâîðó
àíàë³çóâàâ Ìóêà÷³âñüêèé Ã³ïïîêðàò,
ïðèíöèïîâèé,   äîáðèé, ïîðÿäíèé,
÷åñíèé ³ ñïðàâåäëèâèé

ÊÐÈËÎÂ
Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ –

Ë³êàð â³ä Áîãà

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
åò ïðåêðàñíûå îòíîøå-
íèÿ è ïîëüçóåòñÿ óâàæå-
íèåì îêðóæàþùèõ. Îä-
íèì ñëîâîì ×ÅËÎÂÅÊ
ñ áîëüøîé áóêâû.

Ïîæåëàåì åìó óñïå-
õîâ, îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ,
êàâêàçñêîãî äîëãîëåòèÿ
è ìíîãî ñîëíå÷íûõ äíåé
â æèçíè, à ðàäîñòü ÷òîá
ïî÷àùå ïåðåïîëíÿëà ñåð-
äöå! Âñå çàâåòíûå æåëà-
íèÿ ñáûëèñü è óäà÷à íè-
êîãäà íå îñòàâëÿëà òåáÿ
â ïîêîå! À åùå æåëàåì
çàìå÷àòåëüíîãî íàñòðî-
åíèÿ, ëàäà â ñåìüå è
áîëüøîé Ëþáâè! Áîëü-
øå ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ
â æèçíè, ðàäîñòè è óëû-
áîê, è êîíå÷íî, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó-
÷èÿ! Ïóñòü íà åãî ïóòè
âñòðå÷àþòñÿ êàê ìîæíî

áîëüøå õîðîøèõ ëþäåé
è êàê ìîæíî ìåíüøå ïðå-
ãðàä. Äîñòè÷ü åùå íî-
âûå âåðøèíû è íèêîãäà
íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà
äîñòèãíóòîì!

Æåíà, äåòè, âíóêè
è ïðàâíó÷êè, ñîñëó-
æèâöû äðóçüÿ, ñîñå-

äè, ÑÆÒÓ È ÍÕÊ
«Âàëåðè».

Äî ñïðàâæíüîãî êîîïåðàòîðà, òðóäîâèé øëÿõ ÿêîãî
ñêëàäàº 50 ðîê³â, äèðåêòîðà  ÂÊÏ «Ìóêà÷³âñüêèé

ì³ñüêêîîïòîðã»
ÏÎÏÎÂÈ×À  Ìèõàéëà  Ìèõàéëîâè÷à
 22 áåðåçíÿ çàâ³òàâ 65-é þâ³ëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ.
Ç òàêî¿ íàãîäè øëåìî Âàì, øàíîâíèé þâ³ëÿðå, íàø³

íàéùèð³ø³  â³òàííÿ ³ ïîáàæàííÿ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ, ðàäîñò³  ³ ùàñòÿ.

Â³òàºìî ùèðî ó äåíü þâ³ëåþ,
Áàæàºìî ìèðó â äóø³ ³ ç ñ³ì’ºþ.

Õàé ðàä³ñòü ïðèõîäèòü  äî Âàøîãî äîìó,
Ïðîãíàâøè íåâäà÷³, òðèâîãè ³ âòîìó.
Áàæàºì ïðîæèòè ó ñèë³, çäîðîâ’¿
Ùå ìíîã³¿ ë³òà, ùàñëèâî¿ äîë³.
Õàé Ãîñïîäü äàðóº íàä³þ é òåïëî
Íà ùåäð³ ë³òà, íà ùàñòÿ é äîáðî. Ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò

òà êîëåêòèâ ÂÊÏ «Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêêîîïòîðã.

Â²Ä  ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!

21 березня, у Мукачівській РДА набула по�
вноважень Громадська рада нового складу.
На засідання Установчих зборів були зап�
рошені керівники або представники інсти�
тутів громадянського суспільства (ІГС), які
виявили бажання увійти до складу Гро�
мадської ради, голова Мукачівської РДА
Сергій Гайдай, голова Мукачівської район�
ної ради Іван Михайло. Захід висвітлювали
представники ЗМІ.

Збори розпочав очільник Мукачівщини,
який повідомив присутніх, що у зв’язку із
завершенням каденції попередньої Гро�
мадської ради, утвореної в 2015 році, відпо�
відно до Розпорядження голови Мукачівсь�
кої РДА № 35 від 27.01.2017 року «Про ініціа�
тивну групу з підготовки та проведення ус�
тановчих зборів з утворення Громадської
ради при Мукачівській РДА», утворено ініціа�
тивну групу з підготовки та проведення ус�
тановчих зборів з формування Громадської
ради. Ініціативна група обрала голову –
Вікторію Лані, слово якій для проведення
Установчих зборів і надав голова адмініст�
рації.

Відповідно до питань порядку денного,
Вікторія Лані проінформувала присутніх про
роботу ініціативної групи щодо підготовки до
проведення Установчих зборів та предста�
вила всіх керівників або делегованих пред�
ставників ІГС, які заявили про бажання пра�
цювати в складі Громадської ради.

З числа представників громадських
організацій було сформовано робочі орга�
ни Установчих зборів, а саме: обрано голову
зборів, лічильну комісію та секретаря.

Відтак, присутні представники громадсь�
ких організацій проголосували за склад Гро�
мадської ради, до якої увійшли 16 інститутів
громадянського суспільства.

Для новообраної Громадської ради звіт
про роботу дорадчого органу, каденція яко�
го завершилася, представила Вікторія Лані.

Як зазначила Вікторія Юріївна, Громадсь�
ка рада, каденція якої тривала з 2015 по 2017
рік, провела 8 засідань, розглянувши 24 пи�
тань. Окремі проблемні моменти виносили�
ся на порядок денний Громадської ради по�
вторно. Серед питань, які розглянули та об�
говорили члени Громадської ради минулої
каденції: соціальний захист, медичне забез�
печення, пільгові перевезення мешканців
району, питання роботи лісового господар�
ства та безконтрольної вирубки деревини,
забезпечення прав та пільг учасників АТО, в
тому числі й про виділення земельних діля�
нок, дитяча безпритульність та злочинність,
та багато інших.

Декілька питань належить повторно розг�
лянути вже Громадській раді нової каденції.

«Громадськості належить дуже важлива
роль у суспільстві. – зазначила Вікторія Лані,
� зокрема, підняти, винести на обговорення
та вказати владі на нагальні проблеми в житті
району. Я рада, що є небайдужі люди, які
вірять у свої можливості та бажають зміни�
ти життя мешканців району на краще, – за�
вершила свій виступ Вікторія Лані.

Новообрана Громадська рада прийняла
звіт про роботу своїх попередників до відо�
ма та приступила до важливого питання: об�
рання керівних органів.

Так, головою Громадської ради обрано
Вікторію Лані, заступником – Павла Дешка,
секретарем – головного спеціаліста відділу
організаційної та інформаційної роботи Му�

Ãðîìàäñüêà ðàäà ïðè Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ
ðîçïî÷àëà ðîáîòó â íîâîìó ñêëàä³ 

качівської РДА Христину Мучичка.
Привітав новостворену Громадську раду

голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай,
який закликав громадськість до активної
позиції, адже попереду – багато роботи.
Головним завданням Громадської ради
Сергій Гайдай вважає ведення такої діяль�
ності, яка поверне віру суспільства у власні
сили та можливість змін на краще.

«Громадська рада – це можливість ши�
рокої комунікації з мешканцями району. А
головне завдання дорадчого органу – до�
вести до громади, що народ є джерелом
влади, а його активна життєва позиція –
основний рушій змін на краще у всіх сфе�
рах життя, – зазначив Сергій Володими�
рович».

Привітав Громадську раду з початком ка�
денції голова Мукачівської районної ради
Іван Михайло, який запевнив лідерів гро�
мадських організацій у підтримці з боку
депутатського корпусу.

На завершення зібрання, голова Гро�
мадської ради Вікторія Лані анонсувала ок�
ремі питання порядку денного наступного
засідання, зокрема, затвердження Поло�
ження про Громадську раду.

Громадську раду при Мукачівській РДА
сформували:

1. АРЦ Василь Володимирович – Мукач�
івське районне товариство воїнів�ветеранів
Афганської війни “ШУРАВІ”.

2. БЕЙРЕШ Михайло Михайлович – Това�
риство з обмеженою відповідальністю Га�
зета “Мукачево”.

3. БОБУСЬКИЙ Мирон Васильович – Му�
качівська районна організація “Союз Чор�
нобиль України”.

4. ГОЛОД Василь Георгійович – Гро�
мадська організація “Мукачівське районне
товариство мисливців та рибалок “СОКІЛ”.

5. ГОНАК Василь Васильович – Мукачі�
вське районне товариство інвалідів.

6. ДЕШКО Павло Іванович – Первинна
профспілкова організація навчально�ви�
робничого підприємства УТОС.

7. ДЗЯМКО Василь Васильович – Гро�
мадська організація “Учасники АТО та
інших бойових дій Мукачівського району”.

8. ЗАКРУЖНА Олена Іванівна – Асоціація
фермерських господарств Мукачівського
району.

9. ЗОЗУЛЯ Іван Іванович – Мукачівська
районна громадська організація “За наш
край”.

10. КАЧУР Іван Дмитрович – Мукачівська
районна рада ветеранів України.

11. ЛАНІ Вікторія Юріївна – Громадська
організація “Товариства медичних праців�
ників Мукачівського району”.

12. ЛІБА Василь Петрович – Мукачівська
районна організація Української спілки ве�
теранів Афганістану (воїнів�інтернаціо�
налістів).

13. МАЙСАК Юрій Йожефович – Мукачі�
вська районна громадська організація “Де�
сантник”.

14. НЕМЕШ Лілія Михайлівна – Мукачі�
вський районний комітет профспілки пра�
цівників культури.

15. ПОПІНЧАК Марія Людвигівна – Мука�
чівський райком профспілки працівників
державних установ.

16. ФЕДОРЧУК Юрій Володимирович –
Голова районного комітету профспілки пра�
цівників освіти Мукачівського району

ØÊÎËßÐ² ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÒÐÅÍÓÞÒÜÑß  ÍÀ ÊÀÒÀÌÀÐÀÍÀÕ
Для школярів Мукачева організовують тренування із водного туризму.
Вже у квітні у місті відбудеться спартакіада з туризму, а метою змагань є

виявлення кращих туристів�спортсменів та туристських команд, удосконален�
ня знань, умінь і навичок, необхідних для проведення туристсько�краєзнавчих
подорожей та екскурсій.

Вік учасників змагань – 13�16 років включно.
Організаторами змагань є Мукачівський центр позашкільної освіти та управ�

ління освіти Мукачівського міськвиконкому.
Обладнання для школярів закуплено коштом міського бюджету. За рахунок

програми розвитку позашкільної освіти придбано і велосипеди, і чотиримісні
катамарани та інше туристичне спорядження.
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ñò.

Делегація з міста Мукачева,

відïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ
ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³ÿ Áàëî-
ãè, âçÿëà ó÷àñòü ó ïàì’ÿòíèõ
çàõîäàõ, ùî ïðîõîäèëè 15 áå-
ðåçíÿ   â  ìåìîð³àëüíîìó ïàð-
êó “Êðàñíå Ïîëå”.

Ó÷àñíèêè äåëåãàö³¿, à öå
ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îá-
’ºäíàíü, çîêðåìà ì³ñüêîãî îñå-
ðåäêó Òîâàðèñòâà “Ïðîñâ³òà”
³ì.Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ÌÎ “Ñî-
þçó Óêðà¿íîê”, ãðîìàäñüê³
îðãàí³çàö³¿ âî¿í³â-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ,
âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â, ÌÎ  “Ñîþç
×îðíîáèëü Óêðà¿íè”, ìîëîä³æíèõ
îðãàí³çàö³é òà  êåð³âíèöòâî âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè – â³ääàëè øàíó Ïðåçèäåíòó Êàð-
ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè, Ãåðîþ Óêðà¿íè Àâ-
ãóñòèíó Âîëîøèíó, à ï³ñëÿ öüîãî âè-
ðóøèëè äî ì³ñöÿ, äå 78 ðîê³â òîìó óê-
ðà¿íñüê³ ïàòð³îòè áîðîíèëè ñâîáîäó
ùîéíî ïðîãîëîøåíî¿ äåðæàâè — Êàð-
ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè

Ïðèºìíî, ùî ñåðåä ÷ëåí³â äåëåãàö³¿

ÌÓÊÀ×²ÂÖ² ÒÀ ÊÐÀßÍÈ, ÐÀÇÎÌ Ç² ÂÑ²ªÞÌÓÊÀ×²ÂÖ² ÒÀ ÊÐÀßÍÈ, ÐÀÇÎÌ Ç² ÂÑ²ªÞÌÓÊÀ×²ÂÖ² ÒÀ ÊÐÀßÍÈ, ÐÀÇÎÌ Ç² ÂÑ²ªÞÌÓÊÀ×²ÂÖ² ÒÀ ÊÐÀßÍÈ, ÐÀÇÎÌ Ç² ÂÑ²ªÞÌÓÊÀ×²ÂÖ² ÒÀ ÊÐÀßÍÈ, ÐÀÇÎÌ Ç² ÂÑ²ªÞ
ÊÐÀ¯ÍÎÞ Â²ÄÇÍÀ×ÀËÈ 78-Ó Ð²×ÍÈÖÞÊÐÀ¯ÍÎÞ Â²ÄÇÍÀ×ÀËÈ 78-Ó Ð²×ÍÈÖÞÊÐÀ¯ÍÎÞ Â²ÄÇÍÀ×ÀËÈ 78-Ó Ð²×ÍÈÖÞÊÐÀ¯ÍÎÞ Â²ÄÇÍÀ×ÀËÈ 78-Ó Ð²×ÍÈÖÞÊÐÀ¯ÍÎÞ Â²ÄÇÍÀ×ÀËÈ 78-Ó Ð²×ÍÈÖÞ

ÏÐÎÃÎËÎØÅÍÍß ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈÏÐÎÃÎËÎØÅÍÍß ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈÏÐÎÃÎËÎØÅÍÍß ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈÏÐÎÃÎËÎØÅÍÍß ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈÏÐÎÃÎËÎØÅÍÍß ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎ¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

áóëè ³ ò³, õòî ñòîÿâ á³ëÿ âèòîê³â áî-
ðîòüáè çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè ó 80-õ – ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ,  ³ ò³, õòî ñüîãîäí³
ç³ çáðîºþ â ðóêàõ çàõèùàâ ³ ïðîäîâ-
æóº çàõèùàòè íàøó ñâîáîäó òà òåðè-
òîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü íà ñõîä³ êðà¿íè.

Êàðïàòñüêà Óêðà¿íà, 78-ó ð³÷íèöþ
ÿêî¿ ìè â³äçíà÷èëè ìèíóëîãî òèæíÿ  —
öå íàøà ³ñòîð³ÿ, ÿêó ìè ïîâèíí³ çíàòè
òà øàíóâàòè.  Â öüîìó çàïîðóêà ³ñíó-
âàííÿ íàøî¿ äåðæàâè, ³ íàñ — ¿¿ ãðî-
ìàäÿí.

До виконавчого комі�
тету Мукачівської
міської ради звернулася
Асоціація об’єднань
співвласників багаток�
вартирних будинків «За�
карпаття» із листом
щодо неможливості взя�
ти участь в урядовій
програмі з енергоефек�
тивності у зв’язку із
змінами, внесеними до
постанов Кабінету
Міністрів України . Депу�
тати міськради прийня�
ли звернення до уряду з
своїми пропозиціями.

Даними змінами, зок�
рема, передбачено, що:
« у разі коли позичаль�
ником є об’єднання
співвласників багаток�
вартирного будинку,
житлово�будівельний
кооператив обов’язко�
вою умовою для вклю�
чення уповноваженою
установою відомостей
до зведеного реєстру
позичальників є подан�
ня таким позичальни�
ком, крім підтверджую�

Äåïóòàòè çâåðíóëèñÿ äî óðÿäó ùîäî çì³íè
äî ïîñòàíîâè, ÿêà äîçâîëèòü ÎÑÁÁ Çàêàðïàòòÿ
âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàìàõ ç åíåðãîçáåðåæåííÿ

чих документів, доку�
ментів (актів, довідок
тощо), що підтверджу�
ють наявність приладу
обліку теплової енергії
(лічильника) в багаток�
вартирному будинку,
взяття такого приладу
на абонентський облік
теплопостачальною
орга�нізацією та його
використання для роз�
рахунків за спожиту теп�
лову енергію (крім ви�
падків встановлення
приладу обліку теплової
енергії (лічильника) в
ході впровадження енер�
гоефективних заходів
відповідно до цього По�
рядку)».

«Однак, враховуючи
те, що рішенням 6�ї по�
зачергової сесії Мукачі�
вської міської ради 6�го
скликання від
09.02.2011 року №106
«Про стан фінансово�
господарської діяль�
ності ММКП «Мукачів�
тепло», після закінчення
опалювального періоду

Ç ïî÷àòêó áåðåçíÿ
ñåêòîðîì äåðæàâíèõ
ñîö³àëüíèõ ³íñïåêòîð³â
óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö-
çàõèñòó íàñåëåííÿ
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâè-
êîíêîìó áóëî ïåðåâ³ðå-
íî ìàéíîâèé  ñòàí 80
ñ³ìåé îäåðæóâà÷³â
ð³çíèõ äåðæàâíèõ ñîö-
³àëüíèõ äîïîìîã. Ñåðåä
â³äâ³äàíèõ 38 îñ³á, ÿê³
çâåðíóëèñü çà ì³ñöåâîþ
Ïðîãðàìîþ «Äîäàòêî-
âîãî ñîö³àëüíî-ìåäè÷-
íîãî çàõèñòó ìó-
êà÷³âö³â»  íà 2017 ð.

Çà ï³äñóìêàìè àêò³â,
ÿêèìè ïåðåäáà÷åíà îö³-

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÏÅÐÅÂ²ÐßÞÒÜ ÌÀÉÍÎÂÈÉ
ÑÒÀÍ ÐÎÄÈÍ, ßÊ² ÎÒÐÈÌÓÞÒÜ ÄÅÐÆÀÂÍÓ

ÑÎÖ²ÀËÜÍÓ ÄÎÏÎÌÎÃÓ
íêà ìàòåð³àëüíî-ïîáóòî-
âèõ óìîâ ïðîæèâàííÿ
ñ³ì’¿ íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿
áóëî çàïðîïîíîâàíî
â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äî-
ïîìîãè íèçö³ ãðîìàäÿí,
ÿê³ âèÿâèëèñü íå ìàëîçà-
áåçïå÷åíèìè.

 Êð³ì òîãî ñåêòîðîì
íàëàãîäæåíî ñï³âïðàöþ
ç ì³æðàéîííèì ðåºñòðà-
ö³éíî-åêçàìåíàö³éíèì
â³ää³ëîì, ùî äàñòü çìî-
ãó â³äñë³äêîâóâàòè ðåº-
ñòðàö³þ, ïåðåðåºñòðàö³þ
òà çíÿòòÿ ç îáë³êó òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â ãðîìà-
äÿí, ÿê³ çâåðíóëèñü çà
ñóáñèä³ºþ.

Äëÿ öèõ ïîòðåá ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó âèä³ëÿòü 350 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íà
ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè äåïóòàòè ñõâàëèëè
ïðîãðàìó «Çàì³íà òà âñòàíîâëåííÿ
ãîëîâíèõ ðîçïîä³ëü÷èõ ùèò³â ó æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
â ì. Ìóêà÷åâî íà 2017ð.». Íàðàç³ â
æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà º ïðîáëåìè
ç áåçïåðåá³éíèì ïîñòà÷àííÿì åëåêò-
ðîåíåðã³¿. Âîíè çóìîâëåí³ çàñòàð³ëèì
îáëàäíàííÿì ãîëîâíèõ ðîçïîä³ëü÷èõ
ùèò³â, ùî ñïðè÷èíÿº âèíèêíåííÿ àâà-
ð³éíèõ ñèòóàö³é. Îñîáëèâî öå ñïîñòå-

Â 21 ÁÀÃÀÒÎÏÎÂÅÐÕ²ÂÊÀÕ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ
ÂÑÒÀÍÎÂËßÒÜ ÍÎÂ² ÅËÅÊÒÐÎÙÈÒÎÂ²

ð³ãàëîñü â çèìîâèé ïåð³îä, êîëè ìåø-
êàíö³ æèòëîâèõ áóäèíê³â âèêîðèñòîâó-
âàëè åëåêòðîïðèëàäè äëÿ îá³ãð³âó
êâàðòèð.

Åëåêòðîùèòîâ³ ïëàíóþòü çàì³íèòè â
áàãàòîïîâåðõ³âêàõ çà àäðåñàìè: âóë.
Ñâÿòî- Ìèõàéë³âñüêà     ¹¹ 31,33,35,
âóë. Çàêàðïàòñüêà  ¹¹ 8,10, âóë. Ïåð-
øîòðàâíåâà Íàáåðåæíà ¹¹ 2,3,5,7,9,
âóë. Îêðóæíà ¹¹ 16,20,22,24,28,32,34,
âóë.Ãîãîëÿ Ìèêîëè ¹ 16, âóë. Áåðåã³-
âñüêà ¹¹ 66,108, âóë. Âåðä³ Äæóçåï-
ïå  ¹ 5.

В МУКАЧЕВІ ОСББ ОТРИМАЮТЬ ДОПОМОГУ
З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Про це пообіцяв міський голова Андрій Балога в ході зустрічі з представниками
асоціації ОСББ Мукачева. Загалом на початок року в Мукачеві створено та діють
40 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, ще 6 – в стадії створення
та реєстрації. Для підтримки цих структур на сесії буде прийнята програма за
рахунок чого будуть співфінансувати ремонт дахів, мереж. Фінансовий ресурс
програми, заходи програми – все це за дорученням міського голови вже розроб�
ляють фахівці управління міського господарства, враховуючи пропозиції ОСББ.

Окрім того, влада міста надаватиме посильну допомогу ОСББ для оформлен�
ня права постійного користування земельними ділянками під багатоповерхівка�
ми.

Також представникам ОСББ в ході зустрічі пропонувалося користуватися про�
грамою відшкодування частини кредитів на впровадження заходів з енергозбе�
реження багатоквартирних будинків. Минулоріч такою можливістю скористало�
ся ОСББ міста для ремонту дахів та іншої інфраструктури. Всього використано
186,5 тис.грн. Місто гарантує повернення 55% цього кредиту коштом програми.

2010�2011 рр. котельні
м. Мукачева ліквідова�
но, централізоване теп�
лопостачання відсутнє,
подання відповідних до�
кументів ОСББ/ЖБК,
для участі у зазначеній
Програмі, з передбаче�
ного переліку, неможли�
ве.

Таким чином, виходя�
чи з об’єктивної необхі�
дності у вирішенні дано�
го питання, Мукачівська
міська рада Закарпатсь�
кої області просить Вас
переглянути постанову
Кабінету Міністрів Украї�
ни від  08 лютого 2017
р. №69 «Про внесення
змін до постанов Кабіне�
ту Міністрів України від
1 березня 2010 р. №
243 і від 17 жовтня 2011
р. № 1056» та внести до
неї відповідні поправки
з врахуванням особли�
востей населених
пунктів, в яких централі�
зоване теплопостачан�
ня відсутнє», – йдеться у
тексті звернення.

Якщо ваша дити�
на по�особливому
здібна, вирізняєть�
ся талановитістю
та логічним не�
стандартним мис�
ленням � проект
«Інтелект України»
чекає на Вас! Зая�
ви батьків для про�
ходження співбес�

іди приймаються до 21 квітня в Мукачівській ЗОШ №13,
вул Росвигівська 13, моб.тел. 099 22 59 113.

Програма проекту розроблялася таким чином, щоб
врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти,
а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпред�
метним зв’язкам, засобам наочності та відео матері�
алам, об’єкт вивчення стає більш зрозумілим та ціка�
вим.

Â ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊ²É ÇÎØ ¹13
ÐÅÀË²ÇÓÞÒÜ ÍÀÓÊÎÂÎ-
ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

«²ÍÒÅËÅÊÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»

ІЗ СУМОМ ПОВІДОМЛЯЄМО,
що після важкої хвороби, сьогодні, 20 бе3
резня 2017 року, перестало битися серце
яскравого представника сучасної школи жи3
вопису, активного учасника та організато3
ра вітчизняних та міжнародних пленерів
митців, організатора та багаторічного кері3
вника Мукачівської картинної галереї, одно3
го з найактивніших організаторів виставки
творів Міхая Мункачі у місті над Латорицею,
колишнього депутата Мукачівської міської
ради та члена виконавчого комітету Мукач3
івської міської ради, народного художника
України та Почесного громадянина міста Му3
качева

Золтана Федоровича
МИЧКИ.

Мукачівська міська рада та її виконавчий
комітет висловлюють глибокі та щирі
співчуття рідним та близьким Золтана Фе3
доровича.

Розділяємо з вами всю гіркоту непоправ3
ної втрати.



Äîáðîäåòåëè íèêîãäà íå æàëóþòñÿ, ÷òî èõ îáîøëè. (Ôðàíö. àôîðèçì).Äîáðîäåòåëè íèêîãäà íå æàëóþòñÿ, ÷òî èõ îáîøëè. (Ôðàíö. àôîðèçì).Äîáðîäåòåëè íèêîãäà íå æàëóþòñÿ, ÷òî èõ îáîøëè. (Ôðàíö. àôîðèçì).Äîáðîäåòåëè íèêîãäà íå æàëóþòñÿ, ÷òî èõ îáîøëè. (Ôðàíö. àôîðèçì).Äîáðîäåòåëè íèêîãäà íå æàëóþòñÿ, ÷òî èõ îáîøëè. (Ôðàíö. àôîðèçì). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 23 áåðåçíÿ 2017ð.
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КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ

Виконавчий комітет Мукачівської міської
ради  оголошує  конкурс  на  заміщення

вакантної  посади:
0 головного спеціаліста відділу економіки .

Вимоги до посади: громадянство України, вільне во�
лодіння українською мовою, повна вища освіта відпов�
ідного професійного спрямування за освітньо�кваліфі�
каційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи
за фахом на службі в органах місцевого самоврядуван�
ня або державній службі на посаді провідного спеціал�
іста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших
сферах управління не менше 3 років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі до0
кументи:

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

ня кваліфікації, присвоєння вченого звання, присуджен�
ня наукового ступеня;

� копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
0 копію військового квитка (для військовослуж0

бовців або військвозобов’язаних)
� електронну декларацію особи, уповноваженої на

виконання функцій держави або місцевого самовряду�
вання, за минулий рік (згідно Закону України “Про за�
побігання корупції”), за встановленою формою, що виз�
начається Національним агентством з питань запобі�
гання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на
офіційному веб�сайті НАЗК за адресою:
www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб�сай�
ту у паперовому вигляді. Е�декларація заповнюється
власноруч за допомогою власного електронного циф�
рового підпису (ЕЦП).

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

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

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

Документи для участі у конкурсному відборі
приймаються   протягом 30 календарних днів з

дня опублікування в газеті “Мукачево”
за адресою:  м.Мукачево пл. Духновича, 2,

каб.№ 43, тел. 2014017.

ÓÊÐÅÊÑ²ÌÁÀÍÊ ÐÅÎÐÃÀÍ²ÇÎÂÓª
Ô²Ë²Þ Â ÓÆÃÎÐÎÄ²

Ó çâ’ÿçêó ç îðãàí³çàö³éíèìè çì³íàìè ó ä³ÿëü-
íîñò³ ô³ë³¿, ñïðÿìîâàíèìè íà ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³
ñåðâ³ñó, çàñòîñóâàííÿ íîâèõ òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü,
ï³äâèùåííÿ øâèäêîñò³ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â òà
çàáåçïå÷åííÿ á³ëüø åôåêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ç êë³ºíòà-
ìè ïî âñ³é Óêðà¿í³, ô³ë³ÿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» ó ì.
Óæãîðîä 27.03.2017 ðîêó ïåðåâîäèòüñÿ íà áàëàíñ
Ãîëîâíîãî áàíêó.

Óñòàíîâà áàíêó ïðîäîâæóâàòèìå íàäàâàòè âåñü
ïåðåë³ê ïîñëóã þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì.

Íîìåðè ïîòî÷íèõ, äåïîçèòíèõ ðàõóíê³â òà ðà-
õóíê³â îáë³êó êðåäèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ áóäå çì³íå-
íî. Êë³ºíòàì ô³ë³¿ íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî ìåíåä-
æåð³â áàíêó äëÿ îòðèìàííÿ êîíñóëüòàö³é ùîäî ïî-
äàëüøîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

Ðåîðãàí³çàö³ÿ íå âïëèíå íà äîñòóïí³ñòü áàíê³-
âñüêèõ ïîñëóã. Àäðåñà â³ää³ëåííÿ, ãðàô³ê ðîáîòè
òà òàðèôè äëÿ êë³ºíò³â íå çì³íþþòüñÿ.

Â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê» â ì.Ìóêà÷åâî
89600, Çàêàðïàòñüêà îáë., ì. Ìóêà÷åâå, âóë.

²ëîíè Çð³í³, 28,
Òåëåôîí â³ää³ëåííÿ: (03131) 4-46-02
Êîíòàêò-öåíòð: 0-800-50-44-50, (044) 247-38-38

ÃÐÀÔ²Ê ÐÎÁÎÒÈ
Ç ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
Îïåðàö³éíèé ÷àñ: Ïí-×ò 09:00-17:00

Ïåðåðâà -
Ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
Îïåðàö³éíèé ÷àñ: Ïò 09:00-16:00

Ïåðåðâà -
Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ  ¹ 2 â³ä 5 æîâòíÿ 2011 ðîêó

В Мукачеві на набережній цьогоріч зведуть велодо�
ріжку

Її загальна  довжина 2 км. 642 метри – від Паланкі�
вського мосту (вулиця Берегівська об’їзна) до вулиці
космонавта Бєляєва.  Восени минулого року тут вже роз�
почався перший етап робіт. Ширина велодоріжки 2 мет�
ри. На узбіччях будуть облаштовані сміттєві урни,
з’їзди. Загальна вартість проекту – понад 1,8 млн. гри�
вень.

Ó ì³ñò³ öüîãîð³÷ ïðîêëàäóòü âåëîñèïåäíó
äîð³æêó ïðîòÿæí³ñòþ ìàéæå 3 êì.

В МУКАЧЕВІ УЧНІВСЬКЕ
САМОВРЯДУВАННЯ ОТРИМАЄ

200 ТИС.  ГРН. НА СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
 Сьогодні депутати міськради затвердили комп�

лексну програму впровадження молодіжної, сімей�
ної та ґендерної політики на 2017рік у новій ре�
дакції. Загалом на програму передбачено трохи
більше 400 тисяч гривень. Кошти пропонують ви�
діляти для організації конкурсу проектів програм
розроблених громадськими організаціями, орга�
нами учнівського та студентського самоврядуван�
ня (200 тис.), проведення фестивалів�конкурсів,
культурно мистецьких акцій різного рівня серед
дітей та молоді, організацію молодіжного форуму
та ряд інших заходів.

Ìóêà÷³âö³ îá’ºäíóþòüñÿ, ùîá âðÿòóâàòè æèòòÿ äèòèíè!
Ìóêà÷³âñüê³   âîëîíòåðè  òà  áàòüêè

6-ð³÷íî¿ Ãóðöóëè Âåðîí³êè ç Ñâàëÿâùè-
íè ùèðî âäÿ÷í³ íàðîäíîìó äåïóòàòó Óê-
ðà¿íè Â³êòîðó ²âàíîâè÷ó Áàëîç³  çà ïå-
ðåäàí³ êîøòè íà äîðîãîâàðò³ñíå ìåäè÷-
íå îáñòåæåííÿ ç ìåòîþ ïðèçíà÷åííÿ
ïîäàëüøîãî ïëàíó ë³êóâàííÿ (îïåðàö³ÿ
àáî õ³ì³îòåðàï³ÿ) â êë³í³ö³ Äåáðåöåíà.

Ùèðîñåðäíà ïîäÿêà Ñâ³òëàí³
×óëåé,  êåð³âíèêó  êë³í³êè ñ³ìåé-
íîãî òèïó «Çäîðîâ‘ÿ», ùî çíàõî-
äèòüñÿ ïî âóë.. Äóõíîâè÷à, 70. çà
ñïðèÿííÿ ó çáîð³ êîøò³â äëÿ Âå-
ðîí³êè Ãóðöóëè.  Öèìè äíÿìè
âñòàíîâèëè â êë³í³ö³ ñêðèíüêó äëÿ
áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè.  Áóäü-ÿêà
ïîæåðòâóâàíà ñóìà ìîæå âðÿòó-
âàòè äèòèí³ æèòòÿ!

Òàêîæ ïðîäîâæóºòüñÿ ïðîãðàìà «Çäîðîâ’ÿ æ³íêè», â ðàìêàõ ÿêî¿ 10% â³ä
âàðòîñò³ îáñòåæåííÿ áóäå ïåðåðàõîâàíî íà ë³êóâàííÿ îíêîõâîðèõ ä³òåé.

Äÿêóºìî ôîòîñòóä³¿
“Ôóäæ³”, ùî ïðèºäíàëàñÿ äî
íàøî¿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ äî
8 áåðåçíÿ “Êðàñà âðÿòóº
ñâ³ò”, ³ íàäðóêóâàëà äëÿ îí-
êîõâîðèõ ä³òîê òà ¿õ ìàòóñü
ñâ³òëèíè ç íàøî¿ îñîáëèâî¿
ôîòîñåñ³¿!

Якщо Ви також бажаєте допомогти, то можете перерахувати
гроші на картку мами Вероніки:

Приватбанк 5168 7573 0840 8758  Теліга Людмила Василівна,
телефон: 0660580720346

Життєва дорога у
кожної людини дуже не�
передбачувана: то нам
зустрічаються великі
злети, то стрімкі падін�
ня. Та найстрашніше –
це коли в двері стукає
біда, і людина зали�
шається з нею один на
один... Важка хвороба
маленької донечки
спіткала родину з Сва�
лявщини. 5� річна Веро�
ніка Гурцула вже близь�
ко 9 місяців лікується в
онкогематологічному
відділенні Закарпатсь�
кої обласної дитячої

клінічної лікарні. Діаг�
ноз� нейробластома за�
очеревинного просто�
ру.

Та, нажаль, не всі ви�
падки є виліковні в  ме�
дичних  закладах на те�
риторії  України. По�
трібна термінова опера�
ція за кордоном по ви�
даленню пухлини.  Необ�
хідних коштів на лікуван�
ня родина не має, тож
звернулися до мукачі�
вських волонтерів про
допомогу.

У нас було дуже мало
надії на те, що вдасться

з н а й т и
достатню
суму для
діагнос�
тики та
п р и з н а �
чення ліку�
вання в
к л і н і ц і
Дебреце�
на. Але за
п о д і я м и
останніх

тижнів ми переконали�
ся, що світ не без доб�
рих людей, і завжди
знайдуться ті, хто прий�
де на допомогу у хвили�
ни, коли здається, що
виходу немає. Безмеж�
но дякуємо всім мукачі�
вцям, що залишились
небайдужими на наші
звернення в соцмере�
жах та фінансово
підтримали родину.

Зусилля волонтерів
знайшли відгук і в
міській Ратуші. 16 бе�
резня відбулася черго�
ва сесія Мукачівської
міської ради,  на якій, за
сприянням мера міста,
була встановлена
скринька для збору бла�
годійної допомоги.
Щиро вдячні мукачівсь�
ким депутатам, що до�
лучились до цієї акції.
Зібрані після сесії кош�
ти відразу передали
мамі дівчинки.

Світлана
ДВОРНИЧЕНКО
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ñò.

Учитель…Чи не одна  з
найважливіших професій.
Безсумнівно, вона для об�
раних. Вона – для любля�
чих, терпеливих, спра�
ведливих та добрих, зако�
ханих у свою справу. Бути
учителем може не кожен,
тому що, це не тільки та�
лант, але і велика праце�
любність та самовіддача.
Про справжніх педагогів в
народі кажуть: «Учитель
від Бога». В цих словах
виражається подяка за
працю, повага, вдячність
і захоплення людськими
можливостями.

Серед талановитих пе�
дагогів ВП НУБіП України
«Мукачівський аграрний
коледж», які творять
славні сторінки нашого
навчального закладу, зна�
читься і її ім’я – виклада�
ча світової літератури,
викладача�методиста,
спеціаліста вищої кате�
горії Феделеш Наталії Йо�
сипівни.

Все її життя – яскравий
приклад самовідданого
служіння благородній
справі вчителя, яскравий
приклад того, як людина
зростає сама і підіймає
до вершин науки і твор�
чості колег та студентів.

Свою педагогічну
діяльність в нашому на�
вчальному закладі Ната�
лія Йосипівна розпочала
в 1988 році. Пригадуєть�
ся перша зустріч. При�
вітна усмішка, відкритий

У  ЩОДЕННОМУ  ПЕДАГОГІЧНОМУ  ПОШУКУ

погляд добрих довірливих
очей, багата і чиста украї�
нська мова. Так просто і
невимушено вона ввійшла
в наш колектив. Її м’який
голос, добрі ласкаві очі
притягували до себе лю�
дей, збагачуючи їх ідеями,
залучаючи до співпраці,
заряджаючи їх оптиміз�
мом, вірою в свої сили та
успіх на шляху до постав�
леної мети. Це людина,
якій притаманні чудові
якості: ерудованість, про�
стота, доступність у
спілкуванні, відкритість,
готовність завжди прийти
на допомогу, а головне �
вимогливість по відно�
шенню до себе.

Наталія Йосипівна
швидко виросла з моло�
дого викладача в досвід�
ченого педагога. Впро�
довж багатьох років очо�
лювала циклову комісію
філологічних дисциплін. В
роботі кожного з колег

намагалася знайти раці�
ональне зерно і в той же
час тактовно вказувала на
недоліки та допомагала їх
виправляти. До неї завж�
ди зверталися за пора�
дою і допомогою. Під кер�
івництвом Наталії Йосип�
івни багато викладачів�
філологів стали майстра�
ми своєї справи.

Вона завжди займала
активну життєву позицію,
їй притаманні людяність,
справжня інтелігентність,
високий професіоналізм,
життєлюбність та оп�
тимізм. Творча осо�
бистість, талановитий
філолог, досвідчений пе�
дагог, який користується
заслуженим авторитетом
та повагою серед викла�
дачів коледжу.

Не перерахувати
скільком студентам вона
дала путівку в життя! Ба�
гато випускників груп, ку�
ратором яких була Ната�

лія Йосипівна, стали
справжніми фахівцями та
успішними людьми.

За багаторічну працю в
освіті  неодноразово на�
городжена почесними
грамотами та подяками.
Впродовж всієї педагогіч�
ної діяльності вона вихо�
вувала в студентів по�
рядність, відпові�
дальність, наполегливість
у досягненні мети. Саме

тому  вихованці вдячні їй
за знання, терпіння, ува�
гу і турботу, а батьки – за
чуйне відношення і безко�
рисливу любов до їх дітей.

Є така думка, що люди�
на щаслива, коли вона
щаслива в сім’ї. У Наталії
Йосипівни чудова роди�
на: чоловік – лікар, який
рятує людські життя та
талановита донька –
юрист. Вони люблять та
шанують свою дружину і
маму, а любов ця � взаєм�
на.

Любляча родина, рідне
слово, розкішна кар�
патська природа, добрі
люди – це та криниця, з
якої черпає ця таланови�
та людина сили для своєї
душі і праці. ЇЇ педагогіч�
ний хист – це поєднання
внутрішньої гармонії, без�
межної енергії і мистець�
кого світосприйняття.

Невтомною працею
свого розуму і серця На�

талія Йосипівна створила
надійну основу для духов�
ного, соціального та куль�
турного розвитку особис�
тості студентів.  Її жер�
товність педагога зберег�
ли і примножили найкращі
традиції коледжу, возве�
личили значення педаго�
га – провідника вічних за�
гальнолюдських ціннос�
тей. Вона – учитель, який
перебуває в вічному по�
шуку, щоденній праці, і ми
її колеги, пишаємося тим,
що доля нас звела.

Висловлюємо Наталії
Йосипівні щиру вдячність
за багаторічну працю в
нашому навчальному зак�
ладі. Нехай  її педагогіч�
ний талант, доброта і ду�
шевна щедрість ще довго
залишаються маяком для
всіх викладачів та сту�
дентів, а образ – взірцем
для наслідування.

«Ми знаєм: ви наш друг
надійний,

Що нас не зрадить,
і не підведе,

А заспокоїть і утішить,
пораду мудру нам дає.

За вашу дружбу, за тур�
боту, за вашу відданість
всім нам

І за невтомну творчу
працю, за все,

за все СПАСИБІ ВАМ!»

Аліса УЛИНЕЦЬ
Ольга БІЛЯК

Зореслава МАРГІТИЧ

Íà ïîð³ã  îñåë³ Ëþäìèëè
Þð³¿âíè Áîëäèæàð çàâ³òàâ
þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåí-
íÿ, ùîá ïðèâ³òàòè öþ ÷àð³-
âíó, åíåðã³éíó, æèòòºðàä³ñ-
íó, ìèëó æ³íêó. Äî öüîãî
ñâÿòà, ÿêå ñèìâîë³çóº
ìóäð³ñòü ³ ïðèâàáëèâ³ñòü,
âîíà éøëà  ïðàöüîâèòî,
÷åìíî, ÷åñíî ³ ïî-ëþäñüêè
ùèðî, çà ùî çàñëóæèëà  ÷è-
ìàëî Ïî÷åñíèõ ãðàìîò, ïî-
äÿê òà ³íøèõ çàîõî÷åíü, ó
òîìó ÷èñë³ é çà ëþáîâ äî
ï³ñí³, áî á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â
áóëà ó÷àñíèöåþ õîðó é
òàíöþâàëüíîãî ãóðòêà â
àíñàìáë³ «Åäåëüâåéñ». Çàñ-
ëóæèëà ö³ â³äçíàêè çàâäÿêè
âèñîêîìó ïðîôåñ³îíàë³çìó â
ðîáîò³, óì³ííþ ïðîæèòè
êîæåí äåíü ç êîðèñòþ äëÿ
ìóêà÷³âö³â, äîïîìîãòè ¿ì,
çðîáèòè äëÿ íèõ ùîñü äîá-
ðå.

Ïîòÿã äî çíàíü, ïðàãíåí-
íÿ ñàìîòóæêè ç’ÿñóâàòè,
ùîá òî íå áóëî, âèð³øèòè
ïðîáëåìó ó Ëþäìèëè ïðî-
ÿâèëèñÿ çìàëå÷êó.  Ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè
Ëþäìèëà Þð³¿âíà ðîçïî÷à-

ÂÅÑÍÈ,  ÍÀÑÈ×ÅÍ²  ÄÎÁÐÎÌ
Ëþäèíà ³ ¿¿  ñïðàâà

ëà ñâîþ òðóäîâó á³îãðàô³þ
íà ï³äïðèºìñòâ³ ÓÒÎÑó, äå
ïðîéøëà øëÿõ â³ä ðîá³òíèö³
äî ìàéñòðà öåõó. Â³äòàê òðè-
âàëèé ÷àñ ïðàöþâàëà â äè-
ðåêö³¿ ï³äïðèºìñòâà. Êîëå-
ãè ïî ðîáîò³ íå âòîìëþâà-
ëèñÿ äèâóâàòèñÿ ôåºðè÷í³é
åíåðã³¿, ïðàöüîâèòîñò³, ãëè-
áîêèì çíàííÿì, âèñîê³é
ïðîôåñ³éíîñò³. À ùå âèñî-
êî ö³íèëè ó í³é  âì³ííÿ äè-
âóâàòèñÿ ³ ðàä³òè íàâêîëèø-
íüîìó ñâ³òó, ëþäÿì, ÿê³ ¿¿
îòî÷óþòü, áàæàííÿì ïîä-
³ëèòèñÿ ç íèìè ñâî¿ìè
çíàííÿìè, âðàæåííÿìè,
â³ä÷óòòÿìè… Ïîâàæàëè ¿¿
çà ëþäÿí³ñòü ³ ÷åñí³ñòü,
ùåäð³ñòü ³ äóøåâíó ùèð³ñòü,
÷óéí³ñòü, óì³ííÿ âèñëóõàòè,
ïîðàäèòè, ïðîñòî çðîçóì³-
òè, áàæàííÿ ³ âì³ííÿ ðîáè-
òè äîáðî ³ äîïîìîãòè ó
ñêðóòíó õâèëèíó.

Ïðàöþþ÷è íà äóæå â³äïî-
â³äàëüí³é ä³ëÿíö³  Ë.Þ.Áîë-
äèæàð º òèì ãåíåðàòîðîì
äðóæáè é çãóðòîâàíîñò³,
ÿêèé ñòàº íåîäì³ííîþ óìî-
âîþ çëàãîäæåíî¿ ä³ÿëüíîñò³
êîëåêòèâó. Òîæ íå âèïàäêî-

âî êîëåãè ïî ðîáîò³ íàçèâà-
þòü ¿¿ áåðåãèíåþ öüîãî äóõó.
Áî Ëþäìèë³ Þð³¿âí³  ïðè-
òàìàíí³ âèñîêèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì ó ðîáîò³, êîìïåòåíò-
í³ñòü,ãëèáîêà  îá³çíàí³ñòü ³ç
ïîñàäîâèìè âèìîãàìè.

   Ãîðä³ñòþ ³ îïîðîþ Ëþä-
ìèëè Þð³¿âíè º ñèíè ²âàí
òà Þð³é, íåâ³ñòêè Îëåêñàí-
äðà é Îëåíà, òðîº âíó÷àò –
Ðîñòèê, Äàí³¿ë ³ Îëåêñàíä-
ðà. Ñòàðøèé ²âàí îáðàâ ñîá³
ïðîôåñ³þ çàõèñíèêà Â³ò÷èç-
íè, Þð³é òðóäèòüñÿ  âåòå-
ðèíàðíèì ë³êàðåì. Îòîæ
ìàòåð³, áåðåãèí³ ðîäó äîâî-
äèòüñÿ íåïðîñòî. Àëå çà ùî-

äåííèìè êëîïîòàìè íå ïî-
ì³÷àº òðóäíîù³â. Ñìà÷íî
ãîòóº  ñòðàâè, âèï³êàº
ò³ñòå÷êà, çâ³äóñ³ëü  äî Ëþä-
ìèëè Þð³¿âíè òÿãíóòüñÿ
êâ³òè, ÿê³ ëåë³º ³ç çàâèäíîþ
òóðáîòîþ.

Çà ÷àñ ðîáîòè íà ð³çíèõ
ïîñàäàõ Ë.Þ.Áîëäèæàð çà-
ðåêîìåíäóâàëà ñåáå  âèñî-
êîïðîôåñ³éíèì, çíàâöåì ³
ïðàêòèêîì ó ðîáîò³. Âîíà
ùåäðî ïåðåäàâàëà ñâî¿
çíàííÿ, åíåðã³þ ³ äîñâ³ä ó÷-
íÿì, äëÿ ÿêèõ çàâæäè áóëà
âì³ëèì, äáàéëèâèì, ùèðèì
³ òóðáîòëèâèì íàñòàâíè-
êîì. Âîíà óñï³øíî âèòðè-
ìóâàëà ³ñïèòè íà çð³ë³ñòü,
ïðîôåñ³îíàë³çì, ãðîìà-
äÿíñüêó àêòèâí³ñòü, áî çàâ-
æäè äîáðå âîëîä³º êîíêðåò-
íîþ ñèòóàö³ºþ, óì³º îïåðà-
òèâíî ³ ÿê³ñíî âèð³øóâàòè
çàâäàííÿ òà ïîêëàäåí³
ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿçêè. Òîìó é
âèðîáèâñÿ ó Ëþäìèëè Þð-
³¿âíè ñâ³é, íàïåâíå íàéòî÷-
í³øèé  êðèòåð³é â îö³íö³
ëþäåé, ÿê³ ¿¿ îòî÷óþòü: öå
ðåçóëüòàò òâîº¿ ïðàö³. Â³í
çàâæäè ìàº áóòè âàãîìèì ³

îáîâ’ÿçêîâî éòè íà êîðèñòü
ëþäÿì. Óäà÷à, æ áî â³äîìî,
çàâæäè ïðèõîäèòü äî òèõ,
õòî çâèê ïîñò³éíî¿, ³íêîëè
âèñíàæëèâî¿ ïðàö³. Áî é
ñàìà þâ³ëÿðêà ìàº òàêå òåð-
ï³ííÿ, òàêó ïðàöüîâèò³ñòü,
òàêå âåëè÷åçíå äóøåâíå
òåïëî, ÿêèõ âèñòà÷èëî á íà
òðüîõ. Óñå æèòòÿ âîíà ÷åñ-
íà, ïîðÿäíà, ñàìîâ³ääàíà,
äóøåâíà, âîëüîâà ³ äóæå
íàïîëåãëèâà.

Â³òàþ÷è Ëþäìèëó Þð³¿â-
íó Áîëäèæàð ³ç þâ³ëåºì, êà-
æåìî: íåõàé íà Âàñ çàâæäè
ÿñêðàâî ñâ³òèòü âåñíÿíå
ñîíöå, â äîì³âêó âàøó ³ ó
â³êîíöå. Õàé çóñòð³÷àþòü
Âàñ, àæ äî ñòîð³÷÷ÿ, âåñíè
ðîçê³øíèìè áóêåòàìè êâ³ò³â,
à Ãîñïîäü äàðóº Âàì ì³öíå
çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàä³ñòü,
îáåð³ãàº Âàñ, äîäàº åíåðã³¿ ³
ä³ºâîñò³ ó ïðèìíîæåíí³ äîá-
ðèõ ñïðàâ ó òóðáîò³ ïðî ëþ-
äåé, ÿê³ Âàñ çíàþòü, ëþá-
ëÿòü, øàíóþòü.

Íàòàë³ÿ ÃÐÈÃÀ,
Ãàííà ÀËÌÀØ²É,

êîëåãè, ð³äí³, äðóç³…
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В селі Лалово голова ве�
теранської організації во�
лонтер�організатор  М. Ю.
Тяско відновила звичай
сільчан йти на допомогу
нужденним, толокою. Її
роботу відзначено Почес�
ною Грамотою Міністер�
ства праці і соціального
захисту України.

Досвід роботи волон�
терів с. Горонда, зокрема,
у співпраці з релігійною
громадою, поширено в
краї і в Україні.

В пошуках матеріальної
підтримки ветеранів,
добрих результатів досяг�
ли волонтери села Рако�
шино, а С. М. Мочкош, О.
Ю. Ковач започаткували
рух “Сусід, допоможи су�
сіду”, “Відвідай хворого”,
“Помолимось за
ближніх”. Тут діє потуж�
ний волонтерський центр,
який очолює волонтер�
організатор, голова Рако�
шинського ветеранського
осередку М. В. Делеган.
За досягнення в роботі в
грудні 2006 року нагород�
жений медаллю “За вис�
лугу”, та багатьма грамо�
тами різних рівнів.

Багато позитивного є в
роботі первинних вете�
ранських організацій сіл
Зняцево, Дерцен, Шен�
борн, Павшино, Чомонин,
Нове Давидково, Ключар�
ки, смт. Кольчино, Чинад�
ієво та інших. Головами
ветеранських осередків
тут працюють Ю. І. Попо�
вич, М. Г. Орос, Ф. М.
Шімон, В. І. Турина, Є. І.
Чакань, М. М. Мацола, В.
І. Удут, В. Ю. Гудачок.

Із творчих об’єднань за
інтересами авторитетом у
краї користувалася Мука�
чівська чоловіча хорова
капела ветеранів педаго�
гічної праці, якою керував
і деригував понад 40 років

Заслужений діяч мис�
тецтв України Ф. В. Туря�
нин, автор багатьох збірок
пісень, Почесний ветеран
Мукачівщини. Та після
раптової смерті Федора
Васильовича два роки

30 ÐÎÊ²Â ÍÀ ÂÀÐÒ² ÇÀÊÎÍÍÈÕ ÏÐÀÂ ÒÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ
²ÍÒÅÐÅÑ²Â ÂÅÒÅÐÀÍ²Â Â²ÉÍÈ, ÏÐÀÖ², Ä²ÒÅÉ Â²ÉÍÈ,
ÂÅÒÅÐÀÍ²Â Â²ÉÑÜÊÎÂÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÒÀ ÏÅÍÑ²ÎÍÅÐ²Â

Закінчення. Початок в попередньому номері

тому, творче об’єднання
на жаль припинило свою
роботу.

На ниві патріотичного
виховання рада тісно
співпрацює з управлінням
освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації,
міськрайонним товари�
ством сприяння обороні
України, товариствами

афганців та чорнобильців,
відділом культури райдер�
жадміністрації, навчаль�
ними закладами, музеєм
партизанської слави в с.
Бабичі.

Місцем патріотичного
та духовного росту підро�
стаючого покоління у рай�
оні є і 7 музеїв у ЗОШ та
14 музейних кімнат. Чима�
ло добрих справ є на ра�
хунку в історико�краєз�
навчому музеї Бобови�
щанської ЗОШ І�ІІІ сту�
пенів, яким опікуються ве�
теран педагогічної праці
М. М. Болдижар та вчи�
телька  Н. В. Козар.

Через ЗМІ поширено
досвід з військово�патріо�
тичного виховання Мука�
чівського аграрного ко�
леджу (директор – Заслу�
жений працівник ветери�

нарної медицини
Ю. Ю. Садварі, го�
лова ветиранської
організації

Н. І. Чорі), аграр�
ного ліцею ім. М. М.
Данканича (дирек�
тор – доктор юри�
дичних наук В. В.
Кобаско, голова
ветеранського осе�
редку А. А. Маргі�
тич).

З питань медич�
ного забепечення,
диспансеризації,
соціального захис�
ту ветерани одер�
жують допомогу з
Центру первинної
медико�санітарної
допомоги (голов�
ний лікар � Заслу�

жений лікар України В. Ю.
Лані), від управління соц�
іального захисту насе�
лення райдержадмініст�
рації (начальник � О. О.
Немйо). В ЦРЛ хворими
ветеранами та учасника�

ми бойових дій з району
опікується голова проф�
кому лікарні � О. В. Реше�
тар та його заступник І. В.
Сидоран. Координує ме�
дико�соціальне забезпе�
чення ветеранів голова
депутатської комісії рай�
онної ради з питань охо�
рони здоров’я, материн�
ства, соціального захисту
населення ветеран праці,
талановитий лікар з ману�
альної терапії І. Й. Мучич�
ка.

В окремі кризові роки
десятки ветеранів праці,
ветеранів�учасників бой�
ових дій проходили оздо�
ровлення в санаторіях
району за путівками,
організованими Народ�
ним депутатом України В.
І. Балогою. Зараз, значні
кошти він знаходить для
лікування онкохворих і
проведення важких хірур�
гічних операцій.

Ветеранське життя в
районі систематично
висвітлюється в часопи�
сах “Панорама”, “Мука�
чево”, телеканалом “М�
студіо”. Ветерани високо
цінують публікації наро�
дознавця М. А. Товтина,
заслуженого вчителя Ук�
раїни

В. А. Гарагонича, істори�
ка Ф. В. Рубіша, письмен�
ника В. М. Греби, жур�
налістів В. В. Дворничен�
ка та М. М. Бейреша про
їх ратну і мирну працю та
високо цінують фотоліто�
пис ветеранського руху,
який за життя вів жур�
наліст П. В. Бігунець та
полемічні статті з про�
блем виховання та на�
вчання нині покійного І. С.
Дзюбака.

 Про ветеранів Мукачів�
щини і їх справи грунтов�
но повідомляється в ен�
цеклопедичних виданнях
“Мукачівщина ветерансь�
ка. 20 років”, Мукачево,
Карпатська вежа, 2008:
Ветерани�старійшини �
гордість Мукачівщини”,
“Пістрялівська РЛС: поча�
ток і кінець”, Мукачево,
Карпатська вежа 2011, що
вийшли накладом більше
300 екземплярів. Автори:
Качур І. Д., Кінч Ф. В. та
інші. Ці видання побачили
світ завдяки фінансовій
підтримці І. І. Токаря,

В. В. Пашкуляка, В. І.
Лазаря – без перебіль�
шення, харизматичних
особистостей, вихідців з
району.

Нормативним актом, на
підставі якого регулюють�
ся відносини між район�
ною законодавчою і вико�
навчою владами є Угода
про співпрацю ветерансь�
кої ради з райдержадміні�
страцією і райрадою до
2020 року. У відповідності
до Угоди, систематичну
допомогу надавали і про�

довжують надавати вете�
ранам керівники району �
С. В. Гайдай, І. П. Михай�
ло та їх команди. Пожвав�
лення ветеранського руху
в районі відбулося з при�
значенням заступником
голови РДА, депутата
райради О.Я. Богіва, для
якого ветеранські пробле�
ми в його роботі є пріори�
тетними.

Як наслідок, важко, але
в районі забезпечується
безкоштовне лікування,
диспансеризація та
пільгове зубопротезуван�
ня ветеранів, санаторне
лікування учасників бойо�
вих дій. Правда, останні
два роки є суттєві перебої
у фінансуванні, а законо�
давство про пільгове пе�
ревезення ветеранів вико�
нується не повністю.

Районна рада ветеранів
і більшість ветеранських
осередків мають доступ
до телефонів і робочі
місця.

Індикатором цивілізова�
ної влади є її ставлення до
дітей і людей похилого
віку. Проте, на даний час,
на жаль, пенсії дуже низькі
та не відповідають потре�
бам людей похилого віку.
Взагалі, останні 5 років
пенсії не осучаснювали�
ся, влада тішить пенсіо�

нерів тільки словами про
пенсійну реформу. Дотри�
мання законодавства і
соціального захисту зали�
шає бажати кращого.
Хоча, ветерани і сумніва�
ються у добрих змінах –
все таки вони оптимісти –
вірять, що діждуться їх.

За 30 років ветерансь�
кої організації відбулися
певні зміни в її житті.
Пішли з життя 23 делега�
ти установчої конфе�
ренції, організатори пер�
винних ветеранських осе�
редків у селах:

Кальник – М. М. Білей;

Залужжя – В. Ю. Ко�
зарь;

Лавки – І. І. Яворський;
Обава � Ю. М. Віщак;
В. Визниця – М. М. Ма�

шіка;
Бистриця – П. М. Маші�

ка;
Чомонин – І. М. Боднар;
Шенборн – М. Ф. Олій�

ник;
Зубівка – В. В. Токар;
Завидово – В. Ю. Петь�

овка;
Іванівці – В. П. Тимовтій;
Н. Давидково – П. П. Ло�

гойда.
Громадськість сумує за

активними учасниками
ветеранського руху райо�
ну і Закарпаття І. М. Куру�
цем, М. М. Лабошом, Е. Є.
Голишем, Ю. А. Петахом,
Н.С. Качуровським.

Легендарним борцем за
соборність і незалежність
України, учасником боїв
на Красному полі в бе�
резні 1939 року був М. П.
Петричко, активний учас�
ник ветеранського руху
Мукачівщини. Сподіває�
мося, що колектив Чина�
діївської ЗОШ знайде
сили оформити кімнату�
музей своєму земляку в
навчальному закладі.

Така правда життя. Про�
те, приємно, що люди, які
досягли 80�річного віку і

старші активно продовжу�
ють працювати. Делегату
установчої конференції,
легендарному лісівникові
і природо охоронцю  краю
В.Ф. Гоблику виповнився
цими днями 91 рік. Вете�
ранська громадськість
Мукачівщини і краю щиро�
сердечно вітають  Василя
Федоровича  з цією хвилю�
ючою датою  і бажають
йому  доброго здоровя і
всіляких  гараздів. Деле�
гат залужанських  вете�
ранів Й.Ю. Цибере про�
довжує надихати вете�
ранів села  вести активний

М.П. ПЕТРИЧКО

М.М. ДАРЧУК

Група ветеранів району

спосіб життя, зустрічаєть�
ся з школярами і вчителя�
ми,ділиться з ними спога�
дами про непросте мину�
ле і досвідом реально тво�
рити добро. Більше 15�20
років очолюють вете�
ранські первинні осеред�
ки В. І. Удут, смт. Кольчи�
но; В. Ю. Гудачок, смт. Чи�
надійово; М. Ю. Тяско, с.
Лалово; М. В. Делеган, с.
Ракошино; Ю. І. Попович,
с. Зняцево; В. П. Русин, с.
Пузняківці; В. І. Турина, с.
Павшино;

М. Г. Орос, с. Дерцен;
М. А. Голиш, с. Жнятино;
М. Й. Лендел, с. Яблунів;

Й. П. Пронтекер, с.
Ключарки; Г. Ю.  Петах, с.
Копинівці.

Серед ветеранів � четве�
ро мають звання “Почес�
ний ветеран України”, ше�
стеро – “Почесні ветера�
ни Мукачівщини”, семеро
– почесні голови первин�
них ветеранських осе�
редків, 15 чоловік наго�
роджено державними та
урядовими нагородами,
орденами, медалями,
відзнаками та грамотами
різних рівнів.

Д. І. Кельман – член
транспортної академії Ук�
раїни, депутат Верховної
Ради України першого
скликання;

С. М. Мочкаш –  Герой
Соціалістичної Праці.

Незважаючи на негараз�
ди в Україні, об’єктивні
труднощі, ветерани вдячні
представницькій та вико�
навській владам, органам
місцевого самоврядуван�
ня, організаціям і
підприємствам за турбо�
ту про них, підтримують і
співпрацюють з ними в
розбудові економіки,
культури, освіти, медици�
ни.

І. КАЧУР, голова
ветеранської ради

Мукачівщини, почес&
ний ветеран України.
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Орендар 
земельної ділянки 

Адреса земельної 
ділянки 

Площа, 
кв.м . Цільове призначення 

Спачинська К.М. 
 вул. Підлавочна, 13 10905 

Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (код 11.02 згідно КВЦПЗ) 

Спачинська К.М. 
 вул. Підлавочна, 15 8671 

Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (код 11.02 згідно КВЦПЗ) 

Батрин Г.І. 
 

вул. Павлова Івана 
академіка,16В/3 

 
59 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код  03.07 згідно КВЦПЗ) 

Біцко.М.П. 
вул. Павлова Івана 
академіка,16В/4 94 

Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (код  03.07 згідно КВЦПЗ) 

Цигак Г.В. вул. Павлова Івана 
академіка,14-16/1 76 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код  03.07 згідно КВЦПЗ) 

Борисова О.В. вул. Павлова Івана 
академіка,14-16/2 34 Для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код  03.07 згідно КВЦПЗ) 

 

КОНКУРС  З ПРОВЕДЕННЯ  ЕКСПЕРТНОЇ  ОЦІНКИ  ЗЕМЕЛЬНИХ  ДІЛЯНОК,
ЩО  ПІДЛЯГАЮТЬ  ПЕРЕДАЧІ  У  ВЛАСНІСТЬ  ШЛЯХОМ  ВИКУПУ:

УВАГА – КОНКУРС!

Для участі в конкурсах претенденти надають таку конкурсну документацію:
� заяву на участь у конкурсах за формою;
� копії установчих документів претендента;
� копії кваліфікаційної документації оцінювачів, які працюють та будуть залучені до проведення оцінки та підписання

звіту про оцінку;
� письмові згоди оцінювачів, яких буде залучено претендентом до проведення робіт з оцінки землі, підписання звіту

про оцінку землі, завірені їхніми особистими підписами;
� копії сертифікатів та ліцензій на право здійснення оціночної діяльності, виданих відповідними органами;
� інформацію про претендента (резюме).
Копії документів завірити в установленому порядку.
Конкурсні пропозиції претендентів подаються в запечатаних конвертах і мають містити пропозиції щодо вартості

виконаних робіт (калькуляції витрат) пов’язаних з виконанням робіт і термін виконання робіт.
Термін подання заяв на конкурс  – до 07.04.2017 р.

Конкурс відбудеться 10.04.2017р. о 15.00 в малому сесійному залі Мукачівського міськвиконкому,
пл. Духновича, 2. Тел. для довідок: 5@44@68.

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ ñïåö³àë-
³çîâàíî¿ øêîëè ¹16 âèñëîâëþº
ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ ðîäèí³ òà áëèçü-
êèì ç ïðèâîäó ñìåðò³ êîëèøíüîãî
â÷èòåëÿ ô³çèêè
ÁÓÐ×À Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à

Â³÷íà éîìó ïàì’ÿòü!

Ïîñëå òÿæåëîé ïðîäîëæèòåëü-
íîé  áîëåçíè èç æèçíè óøëà Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíà ÐÓÑÈÍÎÂÀ – òà-
ëàíòëèâûé  ÷åëîâåê âûñîêîé äó-
õîâíîñòè, àêòèâíîé æèçíåííîé
ïîçèöèè, çàìå÷àòåëüíûé äðóã,
ëþáÿùàÿ ìàòü, æåíà. Ïóñòü çåì-
ëÿ Âàì áóäåò ïóõîì, äîðîãàÿ
íàøà Ìàðèÿ Èâàíîâíà! Âå÷íàÿ
Âàì ïàì’ÿòü!

Âûðàæàåì ñåðäå÷íûå  ñîáîëåç-
íîâàíèÿ  ðîäíûì è áëèçêèì,
ñêîðáèì  âìåñòå ñ íèìè.

Äðóçüÿ, êîëëåãè ïî Ìóêà÷åâ-
ñêîìó  îáùåñòâó ðóññêîé êóëü-

òóðû  èì. À.Ñ.Ïóøêèíà.

ýòè ñòðîêè ñòèõîòâîðå-
íèÿ èçâåñòíîé êèåâñêîé
ïîýòåññû Àëëû Ïîòàïî-
âîé, êîòîðûå ïðî÷ëà Íà-
äåæäà Êàòðàñîâà, ñòàëè
äåâèçîì ò¸ïëîé âñòðå÷è
ïî÷èòàòåëåé âûñîêîãî
ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà.
Âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü â
ìóêà÷åâñêîé  Öåíòðàëü-
íîé áèáëèîòåêå èì. À.
Äóõíîâè÷à  è áûëà ïî-
ñâÿùåíà Ìåæäóíàðîä-
íîìó Äíþ Ïîýçèè, óò-
âåðæä¸ííîìó  íà 21 ìàð-
òà â 1999 ãîäó íà    30—
é ñåññèè ÞÍÅÑÊÎ.
“Ïîýçèÿ ìîæåò ñòàòü
îòâåòîì íà ñàìûå îñò-
ðûå è ãëóáîêèå äóõîâíûå
âîïðîñû ñîâðåìåííîãî
÷åëîâåêà, – ãîâîðèòñÿ â
Ïîñòàíîâëåíèè ñåññèè
Þíåñêî, – íî äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî ïðèâëå÷ü ê
íåé êàê ìîæíî áîëåå
øèðîêîå âíèìàíèå îá-
ùåñòâåííîñòè.” Ó íàñ â
ãîðîäå íåìàëî òàëàíòëè-
âûõ ïî÷èòàòåëåé ïîýòè-
÷åñêîãî Ñëîâà, ïîýòîâ,
êîòîðûå âíîñÿò âåñî-
ìûé âêëàä â ôîðìèðîâà-
íèå äóõîâíîãî îáëèêà
Ìóêà÷åâî.

Â ýòîò ðàç íà ïðàçäíèê
Ïîýçèè â Ìóêà÷åâî ñî-
áðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè

“ÍÅ ÂÌÅÑÒÎ, À ÂÌÅÑÒÅ  – ÍÀ ØÀÐÅ ÇÅÌÍÎÌ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÓ ÂÎÂÑÅ ÍÅ ÒÅÑÍÎ” –

èíòåëëèãåíöèè  ðàçíûõ
íàöèîíàëüíîñòåé, ïîòî-
ìó è ñòèõè çâó÷àëè íà
ðàçíûõ ÿçûêàõ. Ýòî

áûëè ñòðîêè, íàïèñàí-
íûå êëàññèêàìè óêðàèí-
ñêîé, ðóññêîé, åâðåéñêîé,
ðóñèíñêîé ëèòåðàòóðû –
Òàðàñîì Øåâ÷åíêî,
Àëåêñàíäðîì Ïóøêè-
íûì, Øàíäîðîì Ïå-
òåôè, Ëåñåé Óêðàèí-
êîé,  Èãîðåì Ãóáåð-
ìàíîì, Èâàíîì Ïåò-
ðîâöè, ñîâðåìåííû-
ìè ïîýòàìè Ëèíîé
Êîñòåíêî,  Àëåêñàíä-
ðîì Áûâøîâûì, Êîí-
ñóýëëîé Âåëàñêåñ...

Â èñïîëíåíèè Ëþäìè-
ëû Êðàñíÿíèê, Òàòü-
ÿíû Öâåòêîâîé, Ëþä-

ìèëû Äîðîøåíêî,
Âëàäèìèðà Ìàòèíêî
ïðîçâó÷àëè  ïîýòè÷åñêèå
ñòðîêè, îáðàìë¸ííûå

ìóçûêîé  è ñòàâøèå ïðî-
íèêíîâåííûìè, çàòðàãè-
âàþùèìè ñàìûå ïîòà-
¸ííûå ñòðóíû ÷åëîâå-
÷åñêîãî ñåðäöà ðîìàí-
ñàìè.

Íî îñîáîé èçþìèíêîé
Ïðàçäíèêà êîíå÷íî æå
ñòàëè ïîýòè÷åñêèå ïðî-
èçâåäåíèÿ  ñîâðåìåííûõ
ìóêà÷åâñêèõ ïîýòîâ, êî-
òîðûå ÷èòàëè ñàìè àâ-
òîðû. Ïðîçâó÷àëè ïîë-
íûå ãëóáîêîãî ôèëîñîô-
ñêîãî ñîäåðæàíèÿ  ñòè-
õè Âëàäèìèðà Ìàñëî-
âà – Ïðåäñåäàòåëÿ ìó-
êà÷åâñêîãî îòäåëåíèÿ

Âñåóêðàèíñêîãî Êîíãðåñà
ëèòåðàòîðîâ Óêðàèíû,
ãðàæäàíñêàÿ ëèðèêà Òàòü-
ÿíû Ðûáàðü – ÷ëåíà Íà-

öèîíàëüíîé ñï³ëêè ïèñü-
ìåííèê³â Óêðà¿íè, Ïðåäñå-
äàòåëÿ ãîðîäñêîãî ëèòåðà-
òóðíîãî îáúåäèíåíèÿ
“Ð³äíå ñëîâî”, ñòèõè î íà-
çíà÷åíèè Ïîýòà, î åãî ðîëè
â ñîâðåìåííîì ìèðå Ìè-
õàèëà Øóøêåâè÷à - Ïî-
÷¸òíîãî Ïðåäñåäàòåëÿ
ýòîãî îáúåäèíåíèÿ, ëþáîâ-
íàÿ ëèðèêà â ýìîöèîíàëü-
íîì èñïîëíåíèè Âàëåíòè-
íû Êóøíèð, ëèðè÷åñêèå
ñòèõè î ïðèðîäå, î æèçíè
Èìû Ìèêóëèíîé, Ãèçå-
ëû Ëèìáàõ, ñòèõè, îòðà-
æàþùèå îòâåòñòâåííóþ
ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ òà-

ëàíòëèâîãî àâòîðà
Âàëåíòèíû Æóê
(Ïîïåëþøêè). Óêðà-
øåíèåì ïðàçäíèêà

ñòàëè ðî-
ìàíñû, íà-
ïèñàííûå è
òàëàíòëèâî
èñïîëíåí-
íûå Ìàðè-
åé Èâàíè-
öåé, àâòî-
ðîì ìíîãèõ
ïîýòè÷åñêèõ
è ìóçûêàëü-
íûõ ïðîèç-
â å ä å í è é .
Ä î á ð û ì
ñëîâîì ïðè
ýòîì ïðè-

ñóòñòâóþùèå ïîìÿ-
íóëè ðàíî óøåäøåãî
îò íàñ òàëàíòëèâîãî
êîìïîçèòîðà Ìèõàè-
ëà Ãåðöà, áëàãîäàðÿ
êîòîðîìó ïîëó÷èëè
ïîïóëÿðíîñòü  ñòèõè
ìíîãèõ ìóêà÷åâñêèõ
ïîýòîâ, ñòàâøèå èçâå-
ñòíûìè ïåñíÿìè, ìó-
çûêó ê êîòîðûì îí â
ñâî¸ âðåìÿ  íàïèñàë.

È çàâåðøèòü ýòî êî-
ðîòêîå ñîîáùåíèå î
Äíå Ïîýçèè â Ìóêà÷å-
âî ìíå áû õîòåëîñü
ñòèõàìè ìîëîäîé òà-
ëàíòëèâîé ìóêà÷åâñ-

êîé ïîýòåññû Ëàðèñû
Áåãóí, ïðîçâó÷àâøèå íà
âñòðå÷å.

À ÷îìó òè ïëà÷åø,
÷åðâîíà êàëèíî?

– Íà â³éíó íà ñõîä³
ïðîâîäæàþ ñèíà,

Ìàòåðèíñüê³ ñëüîçè
ã³ðêî ïðîëèâàþ,

Ñê³ëüêè ùå çàãèíå â
ö³é â³éí³ – íå çíàþ.

– Ñê³ëüêè êðîâ³ òðå-
áà, ùîá â³éíó ñïèíè-
òè?

Ñê³ëüêè óêðà¿íö³â
òðåáà ùå óáèòè?

 Êîìóñü â³éíà – ãîðå,
êîìóñü – “ìàòü ðîä-
íàÿ”,

 Êðîâ³, ñë³ç âæå
ìîðå, òà íå âèäíî
êðàþ.

 – Ä³ëÿòü Óêðà¿íó, íà
øìàòêè ðóáàþòü,

 Êðàäóòü ì³ë³àðäè, à
íàðîä êîíàº...

 ßê ìåí³ íå ïëàêàòü?
ßê òóò íå òóæèòè?

Áîæå! ßê ö³ì ëþäÿì
íà Âêðà¿í³ æèòè?!..

... ßã³äêè êàëèíè íà÷å
êðàïë³ êðîâ³.

 Õàé íå áóäå ìàðíà
âàøà ñìåðòü, ãåðî¿!

Ðàèñà ÌÎÉÑÅÉ



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

з 13.03.2016 р.  по 19.03.2017 р.
1. Горонді Іштван Яношович – 1955  р.н.
2. Бенке Маргарета – 1958  р.н.
3. Федорчук Григорій Анатолійович – 1951  р.н.
4. Орбан Магдалина б/б – 1932  р.н.
5. Ілницька Терезія Михайлівна – 1937  р.н.
6. Феньєш Алла Авксентіївна – 1937  р.н.
7. Пфістер Марія Василівна – 1948  р.н.
8. Мальчук Георгій Олександрович – 1948   р.н.
9. Чекан Іван Павлович – 1937  р.н.
10. Шутій Любов Василівна – 1958  р.н.
11. Левічева Юлія Вікторівна – 1962  р.н.
12. Бурч Михайло Михайлович – 1938  р.н.
13. Сивулич Степан Миколайович  – 1946   р.н.
14. Ференці Марія Калманівна – 1942  р.н.
15. Кріштовка Марія Василівна – 1929  р.н.
16. Попович Іван Юрійович – 1953  р.н.
17. Делеган Марія Ладиславівна – 1969  р.н.
18. Новинкина Марія Михайлівна – 1965  р.н.
19. Балінт Юлій Адамович – 1959  р.н.
20. Петрійчук Любов Василівна – 1956  р.н.
21. Якимаха Магдалина Андріївна – 1948  р.н.
22. Вернер Ольга Василівна – 1938  р.н.
23. Зарева Марія Дюлівна – 1941  р.н.

88888
ñò.

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

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

 Зверт. по тел. 2C23C96
за адресою  Мукачево,   вул.  Р.Корсакова, 26

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

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

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

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

квартира з усіма зручностями в
центральній частині міста по
вул. Духновича (пл. 53 кв.м. +
підвал 30 кв.м., дворова систе�
ма).  Тел. 050 03 67 78.
  Продається 3Cкiм. кварC

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 066 87 47 595

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

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

Набережній. Двоповерховий
особняк 150 кв. м., камінна
зала, літня веранда, дві ванни,
3 кімнати, сад, город, земель�

на ділянка 5 сотин.  Ціна 99 тис
у.о.

Зверт. 099�0287644.

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

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

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

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

Тел.: 095C577C40C12.
 продається земельна

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

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

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

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

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

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

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

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

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

продається земельна ділянка
площею 2 сот. Ст.ціна 32900

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

23 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. 050C203C67C78

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

  Îðåíäà

     Здам в оренду 1�кімн.
квартиру. Тел. 099 764 7952.
     Здається в  найм на 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 –автогаC
раж, «волгівський», металеC
вий, 2 музичні колонки,  два
побутових газових балони.шC
вейная машинка ножная
“ZINGER” кассетный магнітоC
фон фірмовий, самовар елекC
тричний. Зверт. 0669513492.

     Куплю акордеон. ЗвертаC
тися за тел. 095 383 42 56.
     Візьму в оренду будинок,

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

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

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

Ðîáîòà

     Зніму квартиру в м.МуC
качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своєC
часну оплату гарантую.

Тел: 0959419922

     Продаю саджанці ки�
зилу 2�5 річні. Звертатися.
0953834256.

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

по тел.: 095 940 51 45

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

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

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

ÏÎËÜÙÀ

Допомога в отриманні робочої польської візи
та реєстрація в консульстві

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

За даними міського Комбінату благоустрою.

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 ІНТЕРНЕТCКЛУБ. (З/п – 300 грн./доба  + бонуси)

Тел.: 066 594 8521

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОН
АДМІНІСТРАТОРИ В ІНТЕРНЕТCКЛУБИ.  Наявність

закордонного паспорта обовязкова.
Тел.: 066 594 8521

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ:

�менеджер по продажу чаю
та кави.
�менеджер по закупівлях�
�Бармен�офіціант
Звертатися за адресою:
Мукачево, вул. Недецеї, 39
(кондитерський центр).

Тел: 095C7559898.

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.

ПОТРБЕН
ПРОДАВЕЦЬ
 продовольчих
товарів в магаC

зині у Росвигові.

Телефон:
050C2711883

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ  ОФІЦІАНТИ
у грузинський ресторан в Мукачеві.

Подробиці—по тел. 095C8640664.
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ñò.

Колектив ТОВ "Аріадна" вислов�
лює глибоке співчуття  колишньому
головному  бухгалтеру  Людмилі Ко�
стянтинівні  МИЧЦІ з приводу перед�
часної смерті її чоловіка

Золтана Федоровича
МИЧКИ.

Н А К А З
ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА

МУКАЧІВСЬКОГО ОБ’ЄДНАНОГО
МІСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ

ПРО ПРИЗОВ ГРОМАДЯН НА СТРОКОВУ
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

В КВІТНІ � ТРАВНІ 2017 РОКУ
На підставі Закону України « Про військовий обов’я�

зок і військову службу», Указу президента від 24 люто�
го 2017 року № 44/2017 « Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби , строки про�
ведення чергових призовів та чергові призови гро�
мадян України на строкову військову службу у 2017
році» , Директиви Генерального штабу Збройних Сил
України від 09. лютого 2017 року № Д�1 «Про організа�
цію та проведення призову громадян України на стро�
кову військову службу і звільнення в запас військовос�
лужбовців, які вислужили встановлені строки строко�
вої військової служби , у 2017 році», Директиви коман�
дувача військ оперативного командування «Захід» від
28 лютого 2017 року № Д�2 «Про організацію і прове�
дення у 2017 році призову громадян України на стро�
кову військову службу та звільнення у запас військо�
вослужбовців, які вислужили встановлені строки стро�
кової служби», Розпорядження голови Закарпатської
обласної державної адміністрації № 100 від 03.03.2017
року «Про проведення призову громадян України на
строкову службу у 2017 році», Розпорядження голови
Мукачівської районної адміністрації № 103 від
13.03.2017 року «Про проведення призову громадян
України на строкову службу у 2017 році», Розпоряд�
ження Мукачівського міського голови «Про проведен�
ня призовів громадян України на строкову військову
службу у 2017 році».

Н А К А З У Ю:
1. Явці на призовну дільницю м. Мукачеве і Мукач�

івського району для призову на строкову військову
службу підлягають усі громадяни чоловічої статі, яким
в період чергового призову виповниться 20 років, а
також громадяни, які народились в 1991�1999 роках, у
яких закінчилась відстрочка від призову, або які не
призвані раніше на строкову військову службу з різних
обставин, а також громадяни, яким виповнилося 18
років і мають бажання в добровільному порядку при�
зиватись на строкову військову службу.

2.   Усі  громадяни, які підлягають призову на стро�
кову військову службу, зобов'язані прибути на при�
зовну дільницю Мукачівського об'єднаного міського
військового комісаріату за адресою: м. Мукачеве, вул.
Духновича 89 у встановлений час з документами, що
зазначені в особистих повістках. Громадяни, які не
отримали особистих повісток для призову на строко�
ву військову службу, зобов'язані прибути у військовий
комісаріат в період з 01.04.2017 до 31.05.2017 року,
маючи    при собі документи, які засвідчують особу.

3.  Усі особи призовного віку, які підлягають призо�
ву на строкову військову службу і тимчасово перебу�
вають на території м. Мукачево і Мукачівського райо�
ну, і не мають відстрочки від призову, зобов'язані не�
гайно повернутися до місця постійного проживання
та з'явитися у військовий комісаріат для проходжен�
ня       призовної комісії, підготовчі заходи   по   прове�
денню   весняного   призову   2017   року   розпочатого
з 15.03.2017 року.

4.   На   підставі   Закону   України   «Про   військовий
обов'язок   і військову службу» керівники підприємств,
установ, організацій, в тому числі навчальних закладів,
незалежно від їх підпорядкування і форми власності,
зобов'язані    відкликати    призовників    з    відряд�
жень    для забезпечення своєчасного прибуття їх на
призовну дільницю.

5. Громадяни, які ухиляються  від призову  і  не
з'являються за повісткою до військового комісаріату,
несуть відповідальність згідно з законодавством.

І.К.ГУСЄВ, військовий комісар
Мукачівського об'єднаного міського

військового комісаріату полковник

Ç  ÞÂ²ËÅªÌ!
   Ïî-áåðåçíåâîìó ïðèêðà-
øåíèé ïåðøèìè âåñíÿíèìè
êâ³òàìè ÷óäîâèé þâ³ëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ çóñòð³÷àº
ìèëà, äîáðà, ëàã³äíà ó ñï³ëêó-
âàíí³, íàïîëåãëèâà â ðîáîò³
øâà÷êà

Òåòÿíà  ²âàí³âíà
ÏÀÒÓËßÊ.

   Áàæàºìî çîëîò³é þâ³ëÿðö³, ì³öíîãî çäîðî-
â'ÿ, ùàñòÿ, ëþäñüêèõ ãàðàçä³â. Íåõàé Âàøà
æèòòºâà êðèíèöÿ, äîðîãà Òåòÿíî ²âàí³-
âíî,  é íàäàë³ ïîâíèòüñÿ ñèëîþ, åíåðã-
³ºþ,òâîðÿ÷è äîáð³ ñïðàâè äëÿ ëþäåé ³
ðîäèíè. À ùå çè÷èìî Âàì,  äîáðîãî
íàñòðîþ, îïòèì³çìó, à â äóø³ – âåñíÿ-
íîãî äèâî-öâ³òó.

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

ВІЧНАЯ  ПАМ'ЯТЬ
Міське Товариство  інвалідів,  ве�

теранів війни і Збройних Сил Украї�
ни поділяє глибокий сум, який огор�
нув серце заступника голови това�
риства  О.П.Русинова з приводу
смерті його дорогої дружини

Марії  Іванівни  РУСИНОВОЇ.
Висловлюємо співчуття рідним та

близьким покійної.

Передчасна смерть забрала життя талано�
витого митця, Народного художника України,
почесного академіка Національної академії
мистецтв України, члена Спілки художників
України, засновника мукачівської картинної
галереї, лауреата обласної премії Бокшая та
Ерделі, Почесного громадянина Мукачева

Золтана  Федоровича  МИЧКИ.
Для картинної галереї Мукачева Золтан Фе�

дорович зібрав чималу колекцію старовинних творів, його ста�
раннями тут відбулися виставки Кашшая, Глюка, Шолтеса,
Герца, Микити… Він взяв активну участь у організації вистав�
ки творів нашого славетного земляка Міхая Мункачі у рідному
місті.

Світла і добра пам’ять про цю унікальну творчу особистість
назавжди залишиться у наших серцях. Висловлюємо глибо�
ке співчуття рідним і близьким почилого.

Мукачівська громадська організація
«Рада почесних громадян Мукачева»

ГЛИБОКО  СУМУЄМО!

10 ПРАВИЛЬНИХ СЛІВ
Ми продовжуємо друкувати десять прикладів,

які допоможуть вам позбутися мовних покручів,
зробити вашу мову мелодійнішою, природнішою

та правильнішою

Неправильно: “підписка”. Правильно: “перед�
плата”.

Неправильно: “сиворотка”. Правильно: “сиро�
ватка”.

Неправильно: “Пролунає на рідній мові”. Пра�
вильно: “Пролунає рідною мовою”.

Неправильно: “Накопичувати знання”. Пра�
вильно: “Нагромаджувати знання”.

Неправильно: “бомж”. Правильно: “безхать�
ко”.

Неправильно: “навчати грамоті”. Правильно:
“навчати грамоти”.

Неправильно: “тканина у клітку”. Правильно:
“картата тканина”.

Неправильно: “раніше всього”. Правильно:
“передусім, насамперед, найперше”.

Неправильно: “тратити час даремно”. Пра�
вильно: “гаяти (гайнувати, марнувати) час”.

Неправильно: “Йому подобається люба пісня”.
Правильно: “Йому подобається будь�яка пісня”.

 ДО РЕЧІ
Якщо ви прагнете швидше позбуватися вад сво-�

го мовлення, можете також скористатися в інтер�
неті твітером Українська мова (@ukrayinskamova).

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖß, ª ÒÀÊÅ ÑÂßÒÎ
Парламент прийняв постанову “Про встанов�

лення Дня українського добровольця”. Тож
відтепер 14 березня щорічно відзначатимуть
День українського добровольця.

14 березня вибрано невипадково для святкуван�
ня Дня добровольця, адже саме цього дня, у 2014
році, понад 500 бійців Самооборони Майдану при�
були на полігон у Нові  Петрівці під Києвом. Так роз�
почався бойовий шлях першого добровольчого
батальйону.

“Ця постанова, — каже пан Парубій, голова пар�
ламенту, — передбачає вшанування усіх тих доб�
ровольців, які пішли на фронт і стали ідеологічною
основою української армії”.

ДЗВОНІТЬ  І  НЕ  ПЛАТІТЬ
ІЗ СІЧНЯ ДЗВІНКИ НА ФІКСОВАНІ НОМЕРИ

ПО ВСІЙ  УКРАЇНІ  З ТАКСОФОНІВ
“УКРТЕЛЕКОМУ” Є  БЕЗПЛАТНИМИ

Про це рішення “Укртелекому” мало хто знає,
але воно може відіграти важливу роль у житті
людини, що опинилася в місті без мобільного
телефону  чи грошей на рахунку.

Зі січня дзвінки по всій Україні з універсальних
таксофонів “Укртелекому” на фіксовані номери в
межах міста, області та всієї країни є безплатни�
ми. Також не тарифікуються і розмови з абонента�
ми SIP�телефонії “Укртелекому” (код “892”).

На сьогодні мережа “Укртелекому” нараховує
майже 6 тисяч універсальних таксофонів, які нада�
ють послуги як вихідних, так і вхідних дзвінків. Це
означає, що й дзвінки з таксофона на таксофон по
Україні теж безплатні.

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

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Тел. 0951100348  Василий

Ïðèêîðäîííèêè çàòðèìàëè
ðóìóíà, ÿêèé ðîçøóêóâàâñÿ
ó Ðóì³í³¿ çà êîíòðàáàíäó

Державна прикордонна
служба України реалізо�
вує системні заходи щодо
надійної охорони держав�
ного кордону. Зокрема,
для виявлення осіб та
транспортних засобів, що
знаходяться в міжнарод�
ному розшуку в пунктах
пропуску використо�
вується відповідна база
даних Інтерполу.

Учора в пункті пропуску
«Солотвино» прикордон�
ники Мукачівського заго�
ну зупинили громадянина
Румунії, який знаходився

в розшуку. Під час перевірки документів спрацю�
вала відповідна база даних Інтерполу. В ході вста�
новлення обставин стало відомо, що чоловік роз�
шукується правоохоронцями на території Румунії
за контрабанду. Затриманого передали представ�
никам Нацполіції.

Прес�служба Мукачівського
прикордонного загону
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Ìèíóëèé ðîáî÷èé òèæäåíü  ãîëîâà ì. Ìó-
êà÷åâà Àíäð³é Áàëîãà çàâåðøóâàâ ó êîìïàí³¿
æóðíàë³ñò³â ì³ñöåâèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Ñï³ëêóâàëèñÿ çà êàâîþ òà ÷àºì ïðî
Ìóêà÷åâî, ì³ñüê³ ïðîáëåìè, ³äå¿ òà ïëàíè íà
ìàéáóòíº. Ç³ ñë³â ìåðà – öå íîâèé ôîðìàò,
â³äì³ííèé â³ä îô³ö³éíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí,
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ÷è áðèô³íã³â. “Ìåí³, ñêà-
çàâ À. Áàëîãà, –  â³í îñîáèñòî ³ìïîíóº, áî
ñï³ëêóâàííÿ âèõîäèòü â³äâåðòèì òà êîíñòðó-
òèâíèì, òîìó òàê³ çóñòð³÷³ ïëàíóþ ³í³ö³þâà-
òè ðåãóëÿðíî”.

ÊÎÐÈÑÍÀ ÇÓÑÒÐ²× –ÊÎÐÈÑÍÀ ÇÓÑÒÐ²× –ÊÎÐÈÑÍÀ ÇÓÑÒÐ²× –ÊÎÐÈÑÍÀ ÇÓÑÒÐ²× –ÊÎÐÈÑÍÀ ÇÓÑÒÐ²× –
ÇÌ²ÑÒÎÂÍÀ ÐÎÇÌÎÂÀÇÌ²ÑÒÎÂÍÀ ÐÎÇÌÎÂÀÇÌ²ÑÒÎÂÍÀ ÐÎÇÌÎÂÀÇÌ²ÑÒÎÂÍÀ ÐÎÇÌÎÂÀÇÌ²ÑÒÎÂÍÀ ÐÎÇÌÎÂÀ

     Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíî-
âèé ïàé êîëèøíüîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà
ñåð³ÿ ÇÊ V²²,  âèäàíîãî íà ³ì'ÿ Òóðÿíèöÿ Ãàííà ²ëë³âíà
15.04.2003 ð. Ïóçíÿêîâåöüêîþ ñ³ëüðàäîþ ââàæàòè íåä³éñíèì.
     Âòðà÷åíèé Àòåñòàò ïðî ñåðåäíþ îñâ³òó À ¹016180,

âèäàíèé 17.06.1991 ð. âå÷³ðíüîþ ñåðåäíüîþ øêîëîþ ì.
Ìóêà÷åâà Çàêàðïàòñüêî¿ îáë. íà ³ì'ÿ Äðîíîâà Îëåãà Ãðè-
ãîðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

íîæàõ". 23.35, 1.35 Äðàìà "Â
ðèòì³ áåççàêîííÿ". 4.25 "Åñê³-
ìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
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". 11.00,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Ìàòà Õàð³"
(16+). 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.25 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
1.30, 5.10 "Ïîäðîáèö³". 23.50
Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ êðàñè". 2.20 Õ/
ô "Äî÷êà áàÿí³ñòà" (12+). 3.45
"Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 11.55,
17.50 Ò/ñ "Ñïåöçàã³í "Øòîðì"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.20 Õ/ô "Êîñòîëîì" (16+).
15.10, 16.10, 21.25 Ò/ñ "Ìàéîð
³ ìàã³ÿ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 23.15 Õ/ô "Ï³äðèâ-
íèê" (16+). 1.00 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-
4" (16+). 2.25 Ñòîï-10. 4.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.20 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25 Ôàêòè. 4.45
Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.20,
18.30 "Çà æèâå!". 11.50 Õ/ô "Çà
äâîìà çàéöÿìè". 13.15 "Ìàñ-
òåðØåô - 3". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 23.25
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 0.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+). 7.00,
8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.20 Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15, 4.05 Çî-
ðÿíèé øëÿõ. 11.30, 4.30 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà. 13.30, 15.30 Àãåí-
òè ñïðàâåäëèâîñò³. Íîâèé ñå-
çîí (16+). 16.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñüêå ì³ñöå" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Äâà æèòòÿ" (12+).
23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³  ïîðÿäîê:
Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+). 1.50
Õ/ô "Çàë³çíèé êóëàê" (16+).
5.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³.

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà". 7.25
Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè. Âòîðã-
íåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ñ "Ïðèãî-
äè Êîòèãîðîøêà òà éîãî äðóç³â".
8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.25 Ì/ñ
"Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 9.55 Õ/ô
"Êîðîëü ïîâ³òðÿ. Çîëîòà ë³ãà".
11.25, 17.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
12.25, 18.55 Íàéã³ðøèé âîä³é
êðà¿íè. 13.25, 21.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.30 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 15.30 Ðÿò³-
âíèêè. 15.55, 20.00, 4.25
Â³òàëüêà. 16.50, 0.55 Êàçêè Ó
Ê³íî. 22.00, 2.45 Êðà¿íà Ó.
23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 1.25 Ò/
ñ "Ñïë³ò.  Òàºìíèöÿ êðîâ³"
(16+). 1.55 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 "Òîï Õ³ò 20".
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Òåëåñå-
ð³àë. 15:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 15.40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18.05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 - Òåëåñåð³àë. 20.45 - Òå-
ëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 4.40, 8.10
Ò/ñ "Äðóç³". 6.00, 18.00 Àáçàö.
7.00, 8.05 Kids Time. 7.02 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 11.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 16.00,
19.00 Ñåðöÿ òðüîõ. 21.00 Õ/ô

"Ê³ëåðè" (16+). 22.50 Õ/ô "Òâî¿,
ìî¿ é íàø³". 0.25 Õ/ô "Âèïàä-
êîâèé øïèãóí" (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 29 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00,
5.15 Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10
Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
6.45, 7.45, 8.25 Ñìàêîòà. 7.20,
23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà ñìàê.
9.25 Ëàéôõàê. 9.35 Ò/ñ "Ïëî-
ùà Áåðêë³". 10.30 Ä/ô "²âàí
Ï³ääóáíèé". 11.00 Çàñ³äàííÿ
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.15 Íàø³ ãðîø³. 14.00
Â³éíà ³  ìèð. 15.20 Ñâ³òëî.
16.05 Íà ïàì'ÿòü. 16.30 Ò/ñ
"Ë³í³ÿ çàõèñòó". 17.25 Õî÷ó
áóòè. 17.45 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 "Áîãîäàð Êîòîðîâè÷.
Â³äáëèñêè". 19.50, 21.45 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 19.55 Ñë³äñòâî.
²íôî. 20.20, 4.45 Ïðî ãîëîâ-
íå. 21.30, 5.40 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àí-
òèòåðîð". 22.40 Ìåãàëîò.
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè. 2.10 Õ/ô "Ñóïåð-
íèê". 4.15 Ä/ô "Êëîóí ³äå íà
ìàíåæ. Ì.ßêîâ÷åíêî"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.35 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6".
12.50,  13.50 "Ìîëüôàð".
14.45, 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ
"Õîðîøèé õëîïåöü".  22.00
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3". 23.35,
1.50 Äðàìà "Èìïåðàòîð". 5.00
"Åñê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðê-
òèö³"

IÍÒÅÐ
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". 11.00,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Ìàòà Õàð³"
(16+). 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.25 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
1.30, 5.10 "Ïîäðîáèö³". 23.50
Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ êðàñè". 2.15 Õ/
ô "Ñ³ì äí³â äî âåñ³ëëÿ". 3.45
"Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 10.10 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
11.05 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
12.10, 13.10, 17.45 Ò/ñ "Ñïåö-
çàã³í "Øòîðì" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.35 Õ/ô
"Ï³äðèâíèê" (16+).  15.20,
16.10, 21.25 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìà-
ã³ÿ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð.  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 23.20 Õ/ô "Îðäåð íà
ñìåðòü" (16+). 1.00 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ-4" (16+). 2.30 Ñòîï-10.
4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25
Ôàêòè. 4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
7.15, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.15 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.10,
18.30 "Çà æèâå!". 12.40 "Ìàñ-
òåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 23.30
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 1.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 5.20 Àãåíòè ñïðàâåä-

ëèâîñò³. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.40 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 3.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³.
Íîâèé ñåçîí (16+). 16.10 ²ñòî-
ð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó (16+). 18.00
Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Äâà æèòòÿ"
(12+). 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïî-
ðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå

íåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ñ "Ïðèãî-
äè Êîòèãîðîøêà òà éîãî
äðóç³â". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.25
Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 9.55
Õ/ô "Êîðîëü ïîâ³òðÿ: Ë³ãà ÷åì-
ï³îí³â". 11.25, 17.50 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 12.25, 18.55 Íàéã³ð-
øèé âîä³é êðà¿íè. 13.25, 21.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
14.30 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
15.30 Ðÿò³âíèêè. 15.55, 20.00,
4.25 Â³òàëüêà. 16.50, 0.55 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 22.00, 2.45 Êðà¿íà
Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 1.25
Ò/ñ "Ñïë³ò. Òàºìíèöÿ êðîâ³"
(16+). 1.55 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". 20.45 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.30 Çîíà íî÷³.  4.50,
18.00 Àáçàö. 5.45, 7.40 Kids
Time. 5.50 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 6.45 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 7.45
Õ/ô "Ìàêñ Ñò³ë" (12+). 9.35 Õ/
ô "Ñóò³íêè. Ñàãà. Ñâ³òàíîê 1"
(16+). 11.45 Õ/ô "Ñóò³íêè.
Ñàãà. Ñâ³òàíîê 2" (16+). 13.50
Õ/ô "Äèâåðãåíò, ÷àñòèíà 3:
Â³ääàíà" (16+). 16.00, 19.00
Ðåâ³çîð Ñïåøë. 21.00 Òàºìíèé
àãåíò. 22.10 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 0.10 Õ/ô "Âåëèêèé
ñîëäàò" (16+). 2.10 Íåáà÷åíå
ªâðîáà÷åííÿ. 2.25 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 28 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00,
5.15 Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10
Åðà á³çíåñó. 6.15, 7.15, 8.15
Ñïîðò. 6.20, 8.20 ÀãðîÅðà.
6.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
6.45, 7.45, 8.30 Ñìàêîòà. 7.25,
23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà ñìàê.
9.25 Ëàéôõàê. 9.35 Ò/ñ "Ïëî-
ùà Áåðêë³". 10.30, 16.30 Ò/ñ
"Ë³í³ÿ çàõèñòó". 11.20 Ä/ô "ß
çà âñå âäÿ÷íèé äîë³. Íàðîäíèé
àðòèñò Óêðà¿íè Î. Áîãäàíî-
âè÷". 12.10 Ä/ñ "Ï³âäåííà Êî-
ðåÿ ñüîãîäí³". 12.20 Ñóñï³ëü-
íèé óí³âåðñèòåò. 12.45, 21.30,
5.40 Íîâèíè. Ñïîðò. 13.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.15, 4.20 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 14.00 Êíèãà.ua.
14.30 Âåðåñåíü. 15.20 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 15.45 Ñïîãàäè.
16.15 Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿. 17.25
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 17.45 Ì/ñ
"Ãîí". 18.15, 1.20 Íîâèííèé
áëîê. 18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà-
÷åííÿì?. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ïåðøèé íà
ñåë³. 19.50, 21.45 Ç ïåðøèõ
âóñò. 19.55 Íàø³ ãðîø³. 20.20,
4.45 Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ
"Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àíòèòåðîð".
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè. 2.10 Ä/ô "Ðà¿ñà Êè-
ðè÷åíêî. Ä³àãíîç - íàðîäíà".
2.50 Ä/ô "Ðà¿ñà Íåäàøê³âñü-
êà. Òå, ùî íå âìèðàº". 3.35 Ä/
ô "Ñìàðàãäè äëÿ Âðóáåëÿ"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.20 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6".
12.50, 13.50 "Ìîëüôàð".
14.45, 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ
"Õîðîøèé õëîïåöü". 22.00 "Íà

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 27 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00,
5.15 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 Õ/ô
"Ïîâíå áåççàêîííÿ". 10.55 Õ/
ô "Áåçñìåðòí³". 12.25 Ñóñï-
³ëüíèé  óí ³âåðñèòåò.  13 .00
Íîâèíè  ( ³ ç  ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 13.15 Áîðõåñ. 14.00 Ä/
ô "Ñåêðåòè Â³ëüíþñà". 15.20
Ôîëüê-music. 16.30 Òâ³é ä³ì-
2 .  16 .45 ,  3 .00  Ä /ñ  "Íàö ³î -
íàëüí ³  ïàðêè  Àìåðèêè" .
17.45, 4.25 Â³êíî â Àìåðèêó.
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà÷åí-
íÿì?.  19 .00 ,  1 .55  Íîâèíè.
Êóëüò óðà .  19 .20  Ïåðøà
øïàëüòà. 19.50, 21.45 Ç ïåð-
øèõ âóñò.  19 .55 Âåðåñåíü.
20 .20 ,  4 .45  Ïðî  ãîëîâíå .
21.30,  5.40 Íîâèíè.  Ñïîðò.
21 .50  Ò /ñ  "Íà  ìåæ ³ .  Ãðóïà
"Àíòèòåðîð" .  22 .55 ,  5 .50
Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè. 2.10
Ä /ô "Ì ³ñòè÷íèé  ïðÿíèê
Ë³áåðìàíà". 3.50 Ä/ô "Ìàð³ÿ
Ëåâèòñüêà. Òåàòðàëüíèé ðî-
ìàí"

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, 0.15 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55,
12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 12.50,
13.50 "Ìîëüôàð".  14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00, 22.00 Ò/ñ
"Õîðîøèé õëîïåöü" .  23.00
"Ãðîø³". 0.30 "Viva! Íàéêðà-
ñèâ³ø³  2016".  2 .25 Êîìåä³ÿ
"Øèê"

IÍÒÅÐ
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, 2.20 Õ/ô
"Âñå ìîæëèâî". 11.15, 12.25 Õ/
ô "Äî÷êà áàÿí³ñòà" (12+). 15.20
"Æäè ìåíÿ". 18.00, 19.00, 4.25
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 1.35, 5.10 "Ïîäðîáèö³".
21.00 Ò/ñ "Ìàòà Õàð³" (16+).
23.50 Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ êðàñè".
3.45 "Ãîòóºìî ðàçîì".

 ICTV
5.00,  4 .45 Äèâèòèñü óñ ³ì! .
5.50, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.10
Ñïîðò. 9.15 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè.  9.50 Àíòè-
çîìá³ .  10.45 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  Äàéäæåñò.  11.40,
13.05 Õ/ô "Åîí Ôëàêñ" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.35 Õ/ô "Äæåê Ðàéàí. Òåî-
ð³ÿ õàîñó" (16+). 16.10 Õ/ô
"Äæåê Ð³÷åð"  (16+) .  18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ
"Ìàéîð ³ ìàã³ÿ" (16+). 22.20
Ñâîáîäà ñëîâà.  0 .30 Õ/ô
"Îïåðàö³ÿ "Â³äïëàòà" (18+).
2.00 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ.
2.15 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-4" (16+).
2.50 Ñòîï-10. 4.25 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.05 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
10.00, 18.30 "Çà æèâå!". 11.30
Õ/ô "Åê³ïàæ".  14.00 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â 16". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.35,
1.35 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 23.40 "Äàâàé ïîãîâî-
ðèìî ïðî ñåêñ 3". 3.25 "Íàéê-
ðàùå íà ÒÁ"

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, 1.20 Ñüîãîäí³.
9.15, 3.10 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.00
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.00 Õ/ô
"Ðóäà". 13.50, 15.30 Ò/ñ "Ñîíÿ÷-
íå çàòåìíåííÿ". 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñüêå ì³ñöå" (16+). 19.45,
2.10 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Äâà æèòòÿ" (12+).
23.30 Õ/ô "Çàë³çíèé êóëàê"
(16+). 5.20 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà". 7.25
Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè. Âòîðã-

Êðåäèòîð îòëè÷àåòñÿ ëó÷øåé ïàìÿòüþ, ÷åì äîëæíèê. (Á. Ôðàíêëèí).Êðåäèòîð îòëè÷àåòñÿ ëó÷øåé ïàìÿòüþ, ÷åì äîëæíèê. (Á. Ôðàíêëèí).Êðåäèòîð îòëè÷àåòñÿ ëó÷øåé ïàìÿòüþ, ÷åì äîëæíèê. (Á. Ôðàíêëèí).Êðåäèòîð îòëè÷àåòñÿ ëó÷øåé ïàìÿòüþ, ÷åì äîëæíèê. (Á. Ôðàíêëèí).Êðåäèòîð îòëè÷àåòñÿ ëó÷øåé ïàìÿòüþ, ÷åì äîëæíèê. (Á. Ôðàíêëèí).
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ñò.

(27.03.2017 - 2.04.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"Ì³ëüéîíåð ç íåòð³â". 1.55
"Àðãóìåíò êiíî". 3.35 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ"

IÍÒÅÐ
6.10 Ì/ñ "Íó, ïîñòðèâàé!". 6.30
Õ/ô "Çà äâîìà çàéöÿìè". 8.00
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãî-
òóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³
ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ". 12.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Þâ³ëåéíèé ñåçîí". 13.00 Êîí-
öåðò "Ìàêñèì Ãàëê³í. Ìè çíî-
âó ðàçîì". 14.30 Ò/ñ "Ìàòà
Õàð³" (16+). 20.00 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 21.30 Õ/ô "Ïåðåäáà-
÷åííÿ". 23.20 Õ/ô "²ãðè äîðîñ-
ëèõ ä³â÷àò". 1.45 Õ/ô "Ñïèñîê
êîíòàêò³â" (16+)

 ICTV
6.40 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 9.20
Íüþçìåéêåð. 10.15, 13.00 Õ/ô
"Ïðîêëÿòòÿ ôàðàîíà Òóòà"
(16+). 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.55
Õ/ô "Ìóì³ÿ" (16+). 16.10 Õ/ô
"Ìóì³ÿ ïîâåðòàºòüñÿ" (16+).
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí.
20.30 Õ/ô "Öàð ñêîðï³îí³â"
(16+). 22.15 Õ/ô "Öàð ñêîðï³-
îí³â-2. Ñõîäæåííÿ âî¿íà" (16+).
0.30 Õ/ô "Óäàðíà ñèëà" (16+).
2.05 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". 10.55 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè-2".  14.05 Õ/ô
"Ñïîðòëîòî-82". 16.00, 23.10
"ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4".
18.00, 22.10, 0.25 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 20.55
"Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.20 Õ/ô "Ëþáîâ äëÿ
á³äíèõ" (16+). 11.15 Ò/ñ "Äâà
æèòòÿ" (12+). 16.45, 20.00 Ò/ñ
"Îñ³ííÿ ìåëîä³ÿ ëþáîâ³" (16+).
19.00, 5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 21.15 Ò/ñ
"Ïðîöåñ". 1.10 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 2.00 Ò/ñ "Ðàéñüêå
ì³ñöå" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.45 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25, 10.10 Ì/ñ "Øàëåí³ êðî-
ëèêè. Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40
Ì/ô "Êàì'ÿíèé â³ê".  8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 11.25 Ì/ô "×åð-
âîíà Øàïêà ïðîòè çëà". 12.50
Õ/ô "Êîðîëü ïîâ³òðÿ. Çîëîòà
ë³ãà". 14.25 Õ/ô "Êàøòàí÷èê:
ãåðîé Öåíòðàëüíîãî ïàðêó".
16.05 Ðÿò³âíèêè. 19.50 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.55
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 22.05 Îä-
íîãî ðàçó â Îäåñ³. 23.05 Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà. 0.05 Ò/ñ "Îòæå"
(18+). 0.40 Õ/ô "Õîð. Æèâèé
êîíöåðò". 2.05 Õ/ô "Â³äüìà".
3.55 Êðà¿íà Ó. 4.45 Â³òàëüêà

 «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 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé
âèïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 21:15 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1.40 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.50, 8.10 Kids
Time. 5.52 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 6.50 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 8.12 Ì/
ô "Áðåìåíñüê³ ðîçá³éíèêè.
Â³ä÷àéäóøíà ãàñòðîëü". 9.30
Õ/ô "Çàáîðîííå êîðîë³âñòâî".
11.30 Õ/ô "Êîìàíäà "À" (16+).
14.00 Õ/ô "Êóð'ºð" (16+). 16.00
Õ/ô "Òàêñ³" (16+). 17.40 Õ/ô
"Òàêñ³ 2" (16+). 19.30 Õ/ô
"Òàêñ³ 3". 21.00 Õ/ô "Ì³ñòåð
òà ì³ñ³ñ Ñì³ò" (16+). 23.15 Õ/ô
"Ãîíùèê". 1.30 Õ/ô "Éîëîïè-
ðîçá³éíèêè" (16+)

íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòèãîðîøêà òà éîãî
äðóç³â". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.25
Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 9.55
Õ/ô "Êîðîëü ñíîóáîðäó".
11.25, 17.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
12.25, 18.55 Íàéã³ðøèé âîä³é
êðà¿íè. 13.25, 21.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.30 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 15.30 Ðÿò-
³âíèêè. 15.55, 20.00, 4.25
Â³òàëüêà. 16.50, 0.55 Êàçêè Ó
Ê³íî. 22.00, 2.45 Êðà¿íà Ó.
23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 1.25 Ò/
ñ "Ñïë³ò. Òàºìíèöÿ êðîâ³"
(16+). 1.55 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 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà 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, 2.30 Çîíà íî÷³ .  4.40,
8.12 Ò/ñ "Äðóç³". 6.00, 18.00
Àáçàö. 6.50, 8.10 Kids Time.
6.52 Ì/ñ " ²ñòîð³ ¿  Òîìà ³
Äæåðð³". 11.00 Ò/ñ "ÑàøàÒà-
íÿ" (16+).  16.00, 19.00 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 21.00 Õ/
ô "Éîëîïè-ðîçá³éíèêè" (16+).
22.50 Õ/ô "Êîíâî¿ðè" (16+).
0.50 Õ/ô "Äîíüêà ìîãî áîñà"
(16+). 2.25 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 30 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 9.25 Ëàéôõàê. 9.35 Ä/
ô "Ãíàò Þðà. Íà ïåðåõðåñòÿõ
÷àñó". 10.30, 16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ
çàõèñòó". 11.20 Ä/ô "Âèííè-
÷åíêî áåç áðîìó". 12.10, 16.15
Ä/ñ "Ï³âäåííà Êîðåÿ ñüî-
ãîäí³". 12.20 Ñóñï³ëüíèé óí³-
âåðñèòåò. 12.45, 21.30, 5.40
Íîâèíè. Ñïîðò. 13.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.15
Ñë³äñòâî. ²íôî. 14.00 Ä/ô
"Àðàáåñêè Ãîãîëÿ". 15.20 Íàä-
âå÷³ð 'ÿ.  Äîë³ .  17.30 Êàçêè
Ë³ðíèêà Ñàøêà. 17.50 Øêîëà
Ìåð³ Ïîïï³íñ. 18.05 Voxcheck.
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà÷åí-
íÿì?. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô "Áîãîäàð
Êîòîðîâè÷. Â³äáëèñêè". 19.50,
21.45 Ç ïåðøèõ âóñò. 19.55
"Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöü-
êîþ. 20.20, 4.45 Ïðî ãîëîâ-
íå. 21.50 Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðóïà
"Àíòèòåðîð".  22.55, 5.50
Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè. 2.10
Óêðà¿íñüêèé êîðò. 2.40 ×îëî-
â³÷èé êëóá. 3.10 ×îëîâ³÷èé
êëóá. Ñïîðò

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.30, 2.30 ÒÑÍ.
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ". 10.50, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó
- 6". 12.50, 13.50 "Ìîëüôàð".
14.45, 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè", 27 ñåðiÿ.
21.00 Ò/ñ "Õîðîøèé õëîïåöü".
22.00 "×îòèðè âåñ³ëëÿ 6". 23.00
"Ïðàâî íà âëàäó 2017". 0.45,
2.45 Êîìåä³ÿ "Êîìó âãîðó, êîìó
âíèç"

IÍÒÅÐ
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". 11.00,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Ìàòà Õàð³"
(16+). 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".

18.00,  19.00,  4.25 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
1.30, 5.10 "Ïîäðîáèö³". 23.50
Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ êðàñè". 2.20 Õ/
ô "Êàçêà ïðî æ³íêó òà ÷îëîâ³-
êà". 3.45 "Ãîòóºìî ðàçîì".

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 11.05 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 12.10, 13.10, 17.50 Ò/
ñ "Ñïåöçàã³í "Øòîðì" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.35
Õ/ô "Îðäåð íà ñìåðòü" (16+).
15.20, 16.10, 21.25 Ò/ñ "Ìàéîð
³ ìàã³ÿ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
23.15 Õ/ô "Ðàïòîâà ñìåðòü"
(16+). 1.25 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-4"
(16+). 2.50 Ñòîï-10. 4.20 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50
Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
7.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.10 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.05,
18.30 "Çà æèâå!". 12.35 "Ìàñ-
òåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Â³êíà-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, 5.20 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.40 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 3.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³.
Íîâèé ñåçîí (16+). 16.10 ²ñòî-
ð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó (16+). 18.00
Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà".  21.00 Ò/ñ "Äâà æèòòÿ"
(12+). 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-
äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà.  7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³  êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Êîòèãîðîøêà òà éîãî
äðóç³â". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.25
Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 9.55
Õ/ô "Êàøòàí÷èê: ãåðîé Öåíò-
ðàëüíîãî ïàðêó". 11.25, 17.50
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 12.25,
18.55 Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè.
13.25, 21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 14.30 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.30 Ðÿò³âíè-
êè. 15.55, 20.00, 4.25 Â³òàëü-
êà. 16.50, 0.55 Êàçêè Ó Ê³íî.
22.00, 2.45 Êðà¿íà Ó.  23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà.  1.25 Ò/ñ
"Ñïë³ò. Òàºìíèöÿ êðîâ³" (16+).
1.55 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 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×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 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î.
23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 -
Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.30, 8.02 Ò/ñ
"Äðóç³" .  5.45, 18.00 Àáçàö.
6.40, 8.00 Kids Time. 6.42 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 10.50
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 16.00,
19.00 Õòî çâåðõó?. 21.00 Õ/ô
"Êîìàíäà "À" (16+). 23.10 Õ/ô
"Êóð'ºð" (16+). 1.10 Õ/ô "Âå-
ëèêèé ñîëäàò" (16+)
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6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00,
5.15 Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10
Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà. 6.25
Æèòòºëþá. 6.45, 7.45, 8.25
Ñìàêîòà. 7.20, 23.35 Íà ñëóõó.
8.35 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 8.40
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëåìà-
ãàçèí. 9.00 Ä/ô "SOS áîí³òî".

9.35 Ä/ô "Ñâ³ò Ìàêñèìà".
10.30, 16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñ-
òó". 11.20 Ä/ô "Áîãîäàð Êîòî-
ðîâè÷. Â³äáëèñêè". 12.20 Ñóñ-
ï³ëüíèé óí³âåðñèòåò. 12.45,
21.30, 5.40 Íîâèíè. Ñïîðò.
12.55 Voxcheck. 13.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.15
Ñõåìè. 14.00 Ä/ô "Ïîøóê Ìà-
çåïè". 15.20 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþ-
áîâ. 16.15 Ä/ñ "Ï³âäåííà Êî-
ðåÿ ñüîãîäí³". 17.30 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 17.50 Ì/ñ "Ãîí". 18.15,
1.20 Íîâèííèé áëîê. 18.50 Ùî
òàì ç ªâðîáà÷åííÿì?. 19.00,
1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.25
Ïðåì`ºðà. Ðèíã. 21.45 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 21.50 Áîãàòèðñüê³
³ãðè. 22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.00
Çîëîòèé ãóñàê. 23.15 Ï³äñóì-
êè. 2.10 Ìóçè÷íå òóðíå. 3.20
Òåëåâèñòàâà "Êàññàíäðà".
4.45 Ä/ô "Áóòè ñàìà ñîá³
ö³ëëþ. Îëüãà Êîáèëÿíñüêà"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ. 6.45, 7.10,
8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ 6". 10.50,
12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 12.50,
13.50 "Ìîëüôàð".  14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.15, 1.55 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2". 22.00
"Ë³ãà ñì³õó -3 2017".  0.00
"Âå÷³ðí³é êè¿â".  3.25 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè"

IÍÒÅÐ
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". 11.00, 12.25
Ò/ñ "Ìàòà Õàð³" (16+). 15.50,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
1.25 "Ïîäðîáèö³". 21.00 "×îð-
íå äçåðêàëî". 23.00 Õ/ô "Ëþ-
äèíà ç Ð³î". 2.10 Õ/ô "Öå ÿ".
3.30 "Æäè ìåíÿ". 5.15 Õ/ô
"Â³ðí³ äðóç³"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.05 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 12.00,  17.45 Ò/ñ
"Ñïåöçàã ³í "Øòîðì" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.15 Õ/ô "Ðàïòîâà ñìåðòü"
(16+). 15.20, 16.10 Ò/ñ "Ìàé-
îð ³ ìàã³ÿ" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20 Àíòè-
çîìá³. 21.25 Äèçåëü-øîó. 23.55
Õ/ô "Ê³áîðã" (18+). 1.30 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ-4" (16+).  2.55
Ñòîï-10. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Õ/
ô "² ö³ëîãî ñâ³òó çàìàëî"

ÑÒÁ
5.50, 18.30, 1.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 8.05 Õ/ô "Äîâãîî÷³êó-
âàíå êîõàííÿ". 10.00 Õ/ô "Á³ëÿ
ð³÷êè äâà áåðåãè". 14.00 Õ/ô
"Á³ëÿ ð³÷êè äâà áåðåãè-2".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
20.00, 22.55 "Õîëîñòÿê - 7".
22.30 "Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åí-
íÿ". 2.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 5.45 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30,
3.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+). 16.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñüêå ì³ñöå" (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00, 23.30 Ò/ñ "Äâà æèòòÿ"
(12+). 1.10 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-
äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"×àð³âíèé ãîðîõ". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.25 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 9.55 Õ/ô "Ïî-
âíèé ä³ì". 12.25, 18.55 Íàéã³-
ðøèé âîä³é êðà¿íè. 13.25 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.30
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.30
Ðÿò³âíèêè. 15.55, 4.25 Â³òàëü-
êà. 16.50 Êàçêè Ó Ê³íî. 17.50
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 20.00 Õ/ô
"Äèÿâîë íîñèòü Ïðàäà". 22.00
Õ/ô "Ãàìá³ò" (16+). 23.40 Õ/ô
"Â³äüìà". 1.50 Ò/ñ "Ñïë³ò. Òàº-
ìíèöÿ êðîâ³" (16+). 2.20 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, 2.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.05, 2.40 Çîíà íî÷³. 4.45, 8.00
Ò/ñ "Äðóç³". 5.40, 18.00 Àáçàö.
6.33, 7.55 Kids Time. 6.35 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 14.10
Ñåðöÿ òðüîõ. 16.05 Õ/ô "Ê³ëå-
ðè" (16+). 19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.
20.50 Õ/ô "Îáëàäóíêè Áîãà 3:
Ì³ñ³ÿ Çîä³àê". 23.10 Õ/ô "Âè-
ïàäêîâèé øïèãóí" (16+). 0.55 Õ/
ô "Òâî¿, ìî¿ é íàø³"
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6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 8.05 Ñìàêîòà. 8.30, 0.00
Çîëîòèé ãóñàê. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 10.15 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.35 Õî÷ó áóòè. 11.00
Ôîëüê-music. 12.35 Ò/ñ "Ïëîùà
Áåðêë³". 14.55 Êíèãà.ua. 15.30
Ðèíã. 17.10 Áîãàòèðñüê³ ³ãðè.
18.10 Öåðåìîí³ÿ âðó÷åííÿ
ïðåì³¿ çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿
ïðîãðàìè "Ëþäèíà ðîêó-2016".
20.25 Ä/ô "Øòåïñåëü ³
Òàðàïóíüêà. Ñëàâà - íà
âèñíàæåííÿ". 21.00, 5.35
Íîâèíè. 21.30 Ìóçè÷íà âåñíà
íà Ïåðøîìó. 22.40 Ìåãàëîò.
23.00 Ñâ³ò on l ine. 23.25
Æèòòºëþá. 1.20 Ìóçè÷íå òóðíå.
2.30 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 3.25
Òåëåâèñòàâà "Ìàðòèí Áîðóëÿ".

Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30, 2.00 ÒÑÍ. 6.45
"Ãðîø³". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.00 "Òàºìíèé êîä â³ðè".
11.00, 23.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
12.00 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3".
13.50 "Ãîëîñ êðà¿íè 7". 16.30,
21.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë 2017".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà 2017".
20.15, 5.30 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 0.10 "Ë³ãà ñì³õó -3 2017".
2.45 "Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
7.00 Ì/ñ "Íó, ïîñòðèâàé!". 7.25
Õ/ô "Ï³äêèäüîê". 9.00 "Óêðà¿-
íà âðàæàº". 10.00 Õ/ô "Çà äâî-
ìà çàéöÿìè". 11.20, 4.55 Õ/ô
"Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè".
13.00 Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà".
15.00 Êîíöåðò "Ìàêñèì
Ãàëê³í. Ìè çíîâó ðàçîì". 16.30,
20.30 Ò/ñ "Ìàòà Õàð³" (16+).
20.00, 1.00 "Ïîäðîáèö³". 23.00
Õ/ô "Ñïèñîê êîíòàêò³â" (16+).
1.35 Õ/ô "Ëþäèíà ç Ð³î". 3.20
Õ/ô "Â³ðí³ äðóç³"

ICTV
7.00 Äèâèòèñü óñ³ì!. 7.50 Ì ³
Æ. 8.50 ß çíÿâ!. 9.45 Äèçåëü-
øîó. Äàéäæåñò. 10.55, 11.50
Îñîáëèâîñò³  íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
13.40 Õ/ô "Êóëÿ â ëîá" (16+).
15.20 Õ/ô "Ïðîêëÿòòÿ ôàðàî-
íà Òóòà" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô
"Ìóì³ÿ" (16+). 22.30 Õ/ô "Ìó-
ì³ÿ ïîâåðòàºòüñÿ" (16+). 0.50
Õ/ô "Ê³áîðã" (18+). 2.15 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðè" (16+). 4.05 Ôàêòè.
4.35 Õ/ô "Ïîìðè, àëå íå çà-
ðàç"

ÑÒÁ
5.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.45 "Õî-

ëîñòÿê - 7". 13.20 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2". 19.05 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè-2". 22.10 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà". 23.45 "Äàâàé
ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3". 1.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 1.40 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.20 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.20 Õ/ô "Ôîðìóëà ùà-
ñòÿ" (16+). 11.15, 15.20 Ò/ñ
"Äâà æèòòÿ" (12+). 17.00,
19.40 Ò/ñ "Ïðîöåñ". 21.45 Õ/
ô "Ëþáîâ äëÿ á³äíèõ" (16+).
23.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.20
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.45 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"Ëåæåíü" .  8 .00 Ìóëüòì³êñ.
9.45 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
10.15 Ì/ô "×åðâîíà Øàïêà
ïðîòè çëà". 11.40 Õ/ô "Êîðîëü
ïîâ³òðÿ:  Ë ³ ãà  ÷åìï³îí ³â" .
13.20 Êàçêè Ó Ê³íî. 16.10 Õ/ô
"Ãàìá³ò" (16+). 17.50 Õ/ô "Äè-
ÿâîë íîñèòü Ïðàäà". 19.50
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
20.55 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
22.05 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³.
23.05, 3.15 Êðà¿íà Ó. 0.05 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 0.40 Õ/ô "Ïî-
âíèé ä³ì". 4.30 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". 12:30 -  Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 - Ãîðîñ-
êîï. 13.00 - Ìóëüòô³ëüì. 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 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:35
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:45-  Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20:00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 00.00 - íî-
âèíè "×àñ". 00:30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1:55 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.40 Çîíà íî÷³. 6.00 Ò/ñ
"Äðóç³". 7.00, 8.50 Kids Time.
7.02 Ì/ñ "²ñòîð³¿  Òîìà ³
Äæåðð³". 8.52 Ðåâ³çîð Ñïåøë.
10.45 Òàºìíèé àãåíò. 12.00
Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
14.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
16.00 Õòî çâåðõó?. 17.50 Ì/ô
"Áðåìåíñüê³ ðîçá³éíèêè.
Â³ä÷àéäóøíà ãàñòðîëü". 19.15
Õ/ô "Òàêñ³" (16+). 21.00 Õ/ô
"Òàêñ³ 2" (16+). 22.45 Õ/ô
"Íüþ-Éîðêñüêå òàêñ³". 0.45 Õ/
ô "Êîíâî¿ðè" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 2 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35
Ñìàêîòà. 7.05 Çîëîòèé ãóñàê.
7.25 Æèòòºëþá. 8.10, 23.30
Íà ñëóõó. 8.35 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 8.45, 0.20 Òåëåìàãà-
çèí. 9.00 Ïðåì'ºðà. Ïîçà ÷à-
ñîì. Òåëåâèñòàâà "Óêðàäåíå
ùàñòÿ". 11.30 Ñïîãàäè. 11.55
Òåàòðàëüí³  ñåçîíè.  12.35
Ìèñòåöüê ³  ³ñòîð³ ¿ .  12.50
Ôîëüê-music. 13.55 Òâ³é ä³ì-
2. 14.20 Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðóïà
"Àíòèòåðîð". 18.10 Öåðåìî-
í³ÿ âðó÷åííÿ ïðåì³¿ çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè "Ëþ-
äèíà ðîêó-2016". 20.30 Ïåð-
øà øïàëüòà. 21.00, 5.35 Íî-
âèíè. 21.25 Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³ ïðî
Õàíñ³ê". 21.50 Ùî òàì ç ªâðî-
áà÷åííÿì?. 22.25, 5.00 Ä/ô
"Óêðà¿íñüêèé ïåðåñì³øíèê.
Àíäð³é Ñîâà". 23.00 Ñâ³ò on
line. 23.20 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó.
1.20 Ìóçè÷íå òóðíå. 2.30 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 3.20 Ñâ³òëî.
4.05 Ä/ô "Ñåêðåòè Â³ëüíþñà"

 Êàíàë «1+1»
6.25 "Íà íîæàõ". 8.00

"Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé". 9.00
Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 9.40
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.00
ÒÑÍ. 11.00, 12.00, 13.00 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì". 14.00
Ò/ñ "Õîðîøèé õëîïåöü". 19.30,
5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 7". 23.30 Õ/ô
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
27.03.2017 –  2.04.2017

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍ²
ÞÐÈÄÈ×Í²

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯
Щосуботи з 10.00 за

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

Попередній запис за
телефоном:

066 795 53 91

ЗДІЙСНЮЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ
у Чехію (середа) –  Тел. +420775063600 і

з Чехії (субота) –  Тел.+ 380961865753. –(Міша).

В 1961 році ІХ конгрес
Міжнародного інституту
театру     постановив  27
березня вважати Все�
світнім днем Театру.

Кожен вечір більше 70
колективів України прово�
дять своїх глядачів   у краї�
ну відкриттів, показують їм
героїв минулого та сього�
дення, знайомлять зі  скар�
бницями  класики, спону�
каючи подумати про час і
про себе. Вони сіють в на�
ших душах вічне, прекрас�
не і невмируще.

У цей визначний день
найголовніший і найбажа�
ніший  гість та цінитель –
Глядач, якому ми покли�
кані дарувати своє мис�
тецтво. Запрошуємо Вас
на свято як  найпочесні�

ÇÀÂ²ÑÓ  Ï²ÄÍßÒÎ
ОВЕН (21.03�20.

04). Перед вами мо�
жуть відкритися нові
перспективи. Вам  не�
обхідно прикласти

максимум сил, терпіння і ува�
ги, щоб не виправдати  очіку�
вання недоброзичливців.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Можливі не�
прості ситуації. Імов�
ірна фінансова за�

лежність від партнера або
офіційної установи. Будьте
готові відповісти  за свої сло�
ва і виконати узяті на себе зо�
бов'язання. Можлива бага�
тообіцяюча розмова з на�
чальством, що дасть шанс
для реалізації нових перс�
пективних планів.

БЛИЗНЮКИ (22.
05� 21.06). Вам зали�
шилося прикласти
для досягнення ва�
шої мети зовсім не�

багато зусиль, і результат
незабаром принесе очіку�
вані плоди. Під тиском обста�
вин ваша точка зору може
змінитися, і нехай вас не бен�
тежить, що хтось зможе по�
терпіти через цю не�
зручність.

РАК (22.06�23.07).
Бажано присвятити
час рішенню громади
проблем. Досить на�
пружений період че�

рез конфліктні ситуації.
ЛЕВ (24.07�23.

08). Ділові відносини
можуть зненацька
перейти в іншу

плоскість. Остерігай�
теся службових романів,
вони можуть на корені загу�
бити вашу кар'єру. Поста�
райтеся бути адекватним си�
туації.

ДІВА (24.08�23.
09). Домогтися успіху
ви зможете тільки за
допомогою особис�

тих організаторських
умінь. Щоб досягти позитив�
ного результату, вам прий�
деться докласти максимум
зусиль. Зате і нагорода буде
достатня.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). У вас з'явить�
ся реальний шанс ре�
алізувати всі свої пла�
ни. Постарайтеся не

пропустити вдалу нагоду.
Страшіться дрібних хитрощів
і інтриг.

СКОРПІОН (24.10�
22. 11). Наступає цік
авий час, багатий
р і з н о м а н і т н и м и

подія� ми. Роботи непоча�
тий край. Винаходьте і
втілюйте ідеї в реальність.
Результати будуть прямо
пропорційно залежати від
витрачених сил.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Постарайте�
ся одержати від жит�
тя задоволення,
відкрийтеся для но�

вих можливостей і зустрічей.
Не ведіться на щедрі обіцян�
ки, тоді ви будете в більшому
виграші.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Сформована
ситуація може зажа�
дати від вас більшої

активності, що
підвищить імовірність успіху
як в особистих справах, так і
в бізнесі.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19. 02). Зросла про�
дуктивність у спра�
вах і рішучість базу�
ються на підйомі пра�

цездатності. До вас будуть
часто звертатися за допомо�
гою і порадою.

РИБИ (20.02�20.
03). Цей тиждень
може виявитися на�
повненим спокусами.

Не  виключено, що вас спро�
бують обдурити, тому будь�
те напоготові і не  попадай�
теся на гачок. Не беріть на
себе додаткових зобов'я�
зань.

ших  гостей.
Цього дня двері
Його Велич�
ності Театру
відкриті для
всіх.

26 березня об
11�й годині на

площу Кирила та Мефо�
дія  перед театром зап�
рошуємо дітей, які бажа�
ють сфотографуватися
та поспілкуватися з весе�
лими казковими героями.
Інтерактивне спілкування
чекає вас і в фойє театру.

О 12:00 театральна
сцена Мукачева пропо�
нує вам виставу «Куроч�
ка Ряба»,

Ввечері о 17 годині ак�
тори сколихнуть ваші
душі та вашу уяву непе�
ревершеною виставою О.
Галіна «Конкурс», нага�
давши усім проблеми
сьогодення.

У фойє театру будуть
розміщені   фотозони.

У цей вечір вас чекають
несподіванки.

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

ÛÛÛÛÛ
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☺ ☺ ☺

– ßêå âàøå íàéóëþáëå-
í³øå äðóêîâàíå âèäàííÿ

– Ãðîø³.

ßêà ëþäèíà ðàíèìà!
Ñòî¿ø – âàðèêîç, ñèäèø-
ãåìîðîé, ëåæèø – ïðî-
ëåæí³…

Ïåòðóñü  çíàéøîâ 10
òèñÿ÷ äîëàð³â ³ çäàâ çíà-
õ³äêó  â ïîë³ö³þ.

Çàïëàêíà ìàòè ç ïàñ-
êîì ó ðóêàõ ñòâåðäæóº,
ùî ãîðäèòüñÿ  ñèíîì.

Íåìàº í³÷îãî á³ëüø êî-
ðèñí³øîãî ó ãîñïî-
äàðñòâ³, í³æ âèíóâàòèé
÷îëîâ³ê.

Êîçëè ³ áàðàíè-öå àáñî-
ëþòíî ð³çí³ ëþäè!

Ì³é êàøåëü óæå çíà÷íî
êðàùèé: ñüîãîäí³ âíî÷³
íà íüîãî â³äãóêíóëîñÿ
ëèøå 2 ñîáàêè çàì³ñòü 8
â÷îðà.

А 27 березня о 16.00.  –
сцена відкриється теат�
ралізованим дійством.

Глядачеві  будуть запро�
поновані    фрагменти з
репертуарних вистав. У
цей день також   не об�
ійдеться без  приємних
несподіванок.

Життя коротке – мис�
тецтво вічне. Яке б сто�
ліття не було надворі �
12�е чи 21�е – завжди буде
жити мистецтво під на�
звою Театр.

Олена ЧЕРМЯНІНА.

Äëÿ çðèòåëÿ òåàòð – âñåãäà êàê ñêàçêà.
Çäåñü â çàëå çðèòåëè ñíèìàþò ñâîè ìàñêè,
È íàäåâàþò èõ àêòðèñû è àêò¸ðû
Ïîä ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì ðåæèññ¸ðà.
×òîáû âçãëÿíóëè íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû,
×òîá â äóøó çàãëÿíóòü ñâîþ ìîãëè
Âñå çðèòåëè. Ëþáîé, ïðèäÿ ñþäà,
Îí ñìîæåò  ïëàêàòü, è ñìåÿòüñÿ áåç òðóäà.
Íà ìèã âîçâûñèòüñÿ íàä ñîáñòâåííîé ñóäüáîé
È âäîâîëü ïîñìå¸òñÿ íàä ñàìèì ñîáîé.
Çäåñü òîðæåñòâóåò æèçíü ïîä ðàìïû ñâåòîì.
Òåàòð, áëàãîäàðèì òåáÿ çà ýòî!

Áëàãîäàðíûé çðèòåëü.

Òåàòð — ýòî íå ïðîôåññèÿ, ýòî ñòèëü è ñìûñë
æèçíè, êîòîðûé ñîïðîâîæäàåò Âàñ, ãäå áû âû
íå áûëè. È äîðîãèå íàøè,Àêò¸ðû , îñîáåííî
õî÷åòñÿ ïîæåëàòü  âñåîáùåãî ïðèçíàíèÿ, óäà÷-
íûõ ðîëåé è ÿðêèõ ñïåêòàêëåé. Ïóñòü Ìåëüïî-
ìåíà íèêîãäà íå îñòàâëÿåò, ñâîèõ âåðíûõ Æðå-
öîâ, è äàðóåò âñåãäà  Âäîõíîâåíèå!

Ëþáÿùèå Âàñ – çðèòåëè!

Ñòóä³ÿ òàíöþ
«Âàëåð³»
Çàïðîøóº
ÞÍÀÊ²Â

ÒÀ Ä²Â×ÀÒ
íà áàëüíó, ñó÷àñíó,

íàðîäíó õîðåîãðàô³þ
Òàêîæ: ìàìáà, òàíãî,

ñàëüñà, ÷à-÷à-÷à,
ðóìáà, âàëüñ

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

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 24
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 13
     äiâ÷àòîê – 11
     îäðóæèëîñÿ –

3 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 23 îñîáè.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÏÎ×ÀÒÎÊ ÓÐÎ×ÈÑÒÎÑÒÅÉ Î 16.00
Ó  ÍÅÄ²ËÞ  ÒÀ  ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ

ÑÏÅÊÒÀÊË²  ÁÅÇÏËÀÒÍ²!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³




