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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

ШУКАЄМО НА РОБОТУ
ПОКОЇВКУ(АДМІНІСТРАТОРА

у міні(готель"
Вимоги: акуратність, охайність, чесність,

відповідальність, комунікабельність, вміння швид�
ко вчитись, уміння швидко злагоджено реагувати
на будь�якого роду ситуації, активна життєва по�
зиція, висока працездатність, вік – до 45 років.

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

Тел.: 0956317435

Âàæêîõâîðèé õâîðèé ìóêà÷³âåöü
îòðèìàâ 81 òèñ. ãðí. ç ì³ñüêîãî áþäæåòó

Êîøòîì ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè «Äîäàòêîâîãî ñîö³àëüíîãî çàõè-
ñòó ìóêà÷³âö³â» âàæêîõâîðèé ìåøêàíåöü ì³ñòà îòðèìàâ
81 òèñ. ãðí. äëÿ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ íà ñåðö³. Ïðîãðàìó ìà-
òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ìóêà÷³âöÿì, â óïðàâë³íí³ ïðàö³ ³ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ðîçðîáèëè íàïðèê³íö³ 2015 ðîêó çà äîðó÷åííÿì
ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³ÿ Áàëîãè. Ó 2016 ðîö³ áþäæåò ïðîãðà-
ìè ïåðåâèùèâ 13 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ð³çíèìè âèäàìè äîïî-
ìîã ñêîðèñòàëèñÿ ìàéæå òðè òèñÿ÷³ æèòåë³â Ìóêà÷åâà.

Âæå â êîòðèé ðàç ìè ïåðåñâ³ä÷èëèñü â
òîìó, ùî ³íòåðåñè ãðîìàäÿí íàøó âëàäó íå
õâèëþþòü. Íàñ ðîçãëÿäàþòü âèêëþ÷íî ÿê
äæåðåëî ¿¿ äîñòàòêó.   Ââåäåííÿ àáîíïëàòè
çà âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó – ÷³òêî
öå ï³äêðåñëþº.

Ìè íå ìîæåìî ïîãîäèòèñü ç öèì. ß çàê-
ëèêàþ âàñ íå âèçíàâàòè òàê³ ð³øåííÿ. Àäæå
âñ³ ìåðåæ³ â íàøèõ ì³ñòàõ ³ ñåëàõ áóäóâà-
ëèñü çà êîøòè ìåøêàíö³â.  Í³õòî íå ìàº
ïðàâà âèìàãàòè â³ä íàñ îïëà÷óâàòè öå ïî-
âòîðíî. Îë³ãàðõè, ÿê³ îòðèìàëè ãàçîâ³ ìå-
ðåæ³ áåçêîøòîâíî, çàðàç íàìàãàòèìóòüñÿ
ùå íà öüîìó é çàðîáèòè.

ß ÂÂÀÆÀÞ, ÙÎ ÏÎÑËÓÃÀ ÒÐÀÍÑ-
ÏÎÐÒÓÂÀÍÍß ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÓ
ÏÎÂÈÍÍÀ ÎÏËÀ×ÓÂÀÒÈÑÜ ÂÈÕÎÄß-
×È Ç ÎÁÑßÃÓ ÑÏÎÆÈÒÎÃÎ ÃÀÇÓ, À ÍÅ
ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ¯ ÏÎÒÓÆÍÎÑÒ² ÃÀÇÎ-
ÂÎÃÎ Ë²×ÈËÜÍÈÊÀ, ßÊ ÖÅ ÇÀÐÀÇ ÇÀ-
ÕÎÒ²ËÎÑÜ ÎË²ÃÀÐÕÀÌ ² ÂËÀÄ² !

ÌÈ ÍÅ ÏÎÂÈÍÍ² ÄÂ²×² ÎÏËÀ×ÓÂÀ-
ÒÈ ÇÀ ÃÀÇÎÂ² ÌÅÐÅÆ², ßÊ² ÁÓËÈ ÇÁÓ-
ÄÎÂÀÍ² ÇÀ ÍÀØ² ÊÎØÒÈ !

ØÀÍÎÂÍ²  ÇÅÌËßÊÈ!
Àäæå çàðàç íàâ³òü òîé, õòî íàìàãàºòüñÿ åêî-

íîìèòè ³ ñïîæèâàòè ìåíøå åíåðãîðåñóðñ³â,
ïîâèíåí áóäå îïëà÷óâàòè «â³ðòóàëüíå ïî-
â³òðÿ»!

Çàêàðïàòö³, âñ³ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ìàþòü
ïðàâî íà ïîâàãó òà ñïðàâåäëèâå íàðàõóâàííÿ
ïëàòè çà îòðèìàí³ ïîñëóãè.  

Òîìó ìè áóäåìî ä³ÿòè ³ ïðîñèìî âàøî¿
ï³äòðèìêè. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ ªäèíèé Öåíòð
çà ìî¿ì äîðó÷åííÿì ãîòóº  ïîçîâ ³ ñï³ëüíî ç
íàøèìè àêòèâ³ñòàìè çâåðòàºòüñÿ äî Îêðóæ-
íîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì.Êèºâà. Ìè
çìóñèìî âëàäó ñêàñóâàòè ãðàá³æíèöüêå
ð³øåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ó ñôåðàõ åíåð-
ãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã â³ä 28 áåðåç-
íÿ 2017 ðîêó.

Äî òîãî ÷àñó, ïîêè âëàäà ÷è ñóä íå ïåðå-
ãëÿíå òàêå ð³øåííÿ, ââàæàþ, ùî ó íå¿ íåìàº
ïðàâà íà ñòÿãíåííÿ îïëàòè çà ãàç çã³äíî íî-
âèõ ïðàâèë, à ó íàñ – îáîâ’ÿçêó éîãî îïëà÷ó-
âàòè.

Ïåðåêîíàíèé, ùî ðàçîì ìè çìóñèìî âëàäó
äóìàòè ïðî íàðîä.

Ç ïîâàãîþ Â³êòîð ÁÀËÎÃÀ,
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè

ГРОМАДСЬКІСТЬ
МУКАЧЕВА

ПРОТЕСТУЄ
У Мукачеві відбулася позачерго�

ва сесія  міськради  до порядку
денного якої було внесено два пи�
тання : про абонентську плату  за
підключення  до систем  газопос�
тачання, а також про тарифи на
водопостачання та водовідведен�
ня.

Докладну інформацію
читайте на 3�й стор.УТОЧНЕННЯ

Дехто з читачів в газетному оголошенні, вміщеному
на 1�й стор.газети «Мукачево»  23 березня ц.р. зробив
помилковий висновок, що запрошуються працівники на
нову кондитерську фабрику  у  Мукачеві. Змушені по�
правити: на роботу запрошує не НОВА фабрика, а
приватний кондитерський заклад, який запрошує пра�
цівників для реалізації своїх кондитерських виробів.

У п’ятницю 7 квітня о 16.00 у сесійній залі
Мукачівської міської ради відбудеться бла(
годійний аукціон для збору коштів на поряту�
нок життя 5�річної Вероніки Гурцули з діагно�
зом нейробластома заочеревинного просто�
ру. На аукціоні будуть представлені роботи
відомих митців Закарпаття, зокрема народно�
го художника України І. Бровді, заслуженої ху�
дожниці України Л. Бровді, Заслуженого худож�
ника України А. Іванчо, Т. Мучички, І. Романю�
ка, В. Бакалова, Тетяни та Наталії Рибар, В.Гра�
бара, Л. Бучини, дизайнерські сукні Ю.Ткач, О.
Перести, вишиванки О. Лукач, прикраси руч�
ної роботи О. Олефиренко, квитки на концерт
“Я з України”,  літературні твори М. Дочинця,
В. Дворниченка, Т. Рибар, В.Кушнір, свічки руч�
ної роботи, пасхальні композиції від мука�
чівських волонтерів та багато інших сюрпризів.

Вхід вільний.

ÄÎ ÂÀØÎ¯ ÓÂÀÃÈ!

В МУКАЧЕВІ ВИСАДИЛИ АЛЕЮ
ТЮЛЬПАНОВИХ ДЕРЕВ

Загалом в місті висадили 73
тюльпанових дерев по вулиці
Пушкіна. В місті триває реаліза�
ція проекту озеленення цент�
ральної частини Мукачева. Кому�
нальні служби вирізали старі
хворі дерева, попередньо їх було
обстежено комісією. Тюльпанове
дерево або ліріодендрон відно�
ситься до сімейства магноліє�
вих. Це одне з найбільших квіту�
чих дерев в світі.

Планується також провести
благоустрій зелених зон на ву�
лиці.
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ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÒÂÎÐ×ÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Íàïåðåäîäí³ ñâ³òëîãî
ñâÿòà Áëàãîâ³ùåííÿ  Ïðå-
ñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ â³òàºìî
ç Äíåì íàðîäæåííÿ â³äî-
ìîãî íå ò³ëüêè â Ìóêà-
÷åâ³ àêòèâíîãî ãðîìàäñü-
êîãî ä³ÿ÷à, áàãàòîãðàííó,
ìóäðó, òîëåðàíòíó ëþäè-
íó,  æóðíàë³ñòà çà ïîêëè-
êàííÿì, áàãàòîð³÷íîãî

äèðåêòîðà äèòáóäèíêó-³íòåðíàòó,   Ïî÷åñíîãî
ãðîìàäÿíèíà Ìóêà÷åâà, ãîëîâó Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî Êëóáó ñòàð³éøèí

Âàñèëÿ  Þð³éîâè÷à
ÌÀÐÊÓË²ÍÀ.

Øàíîâíèé Âàñèëþ Þð³éîâè÷ó!
Âè ìàºòå àâòîðèòåò çä³áíîãî êåð³âíèêà-ïðî-

ôåñ³îíàëà, íàïîëåãëèâîãî â äîñÿãíåíí³ ïîñòàâ-
ëåíî¿ ìåòè. Âàñ ïîâàæàþòü çà âèíÿòêîâó ëþ-
äÿí³ñòü, ïðàöüîâèò³ñòü, îïòèì³çì, áåçìåæíó
ëþáîâ äî îòî÷óþ÷èõ. Ïåðåêîíàí³, ùî é íàäàë³
ñâî¿ çíàííÿ òà áàãàòèé æèòòºâèé äîñâ³ä Âè
ñïðÿìóºòå íà äîáð³ ñïðàâè. Áàæàºìî Âàì
ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷-
÷ÿ, çä³éñíåííÿ óñ³õ ïëàí³â òà çàäóì³â. Íåõàé
Âàøà êèïó÷à ä³ÿëüí³ñòü ³ íàäàë³ ñëóãóº ëþäÿì,
ð³äí³é Óêðà¿í³.

Â³ä ³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà –
ªâãåí ÔÅÄ²Â, ãîëîâà ðàäè

"Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà"

РОЗПОЧАТО  РЕМОНТ
ОБ’ЇЗНОЇ

В МУКАЧЕВІ ВЛАДА
ЗАБОРОНИЛА

ПІДВИЩУВАТИ ТАРИФИ
НА ВОДОПОСТАЧАННЯ
Таке рішення прийнято на позачер�

говій сесії міськради з ініціативи
міського голови Андрія Балоги. Так, в
місті заборонено підвищувати  тариф
на водопостачання та водовідведен�
ня як мінімум до кінця цього року. Та�
риф наразі зафіксований: на послугу
з централізованого постачання хо�
лодної води – 7,59 грн за 1 куб. м ;та�
риф на послугу з централізованого
водовідведення – 2,93 грн за 1 куб. м

Окрім того, вже цьогоріч воду містя�
ни отримуватимуть цілодобово. За�
галом в місті розроблено 9 зон по�
дачі води, замість однієї, яка функці�
онувала досі.

Станом на початок лютого в області
мукачівці платять за водопостачання
та водовідведення чи не найменше в
області – 10,52 гривень.

Тарифи в інших міста області станом
на 1.02.2017 року:

Берегово – 12,9
Виноградів – 12,74
Іршава – 9,9
Перечин – 12,02
Рахів – 12,81
Свалява – 19,93
Тячів – 14,45
Ужгород – 15,69
Хуст – 15,2
Чоп – 15,43
В. Березний – 15,47
Воловець – 13,9
Міжгір’я – 9,45

Ôàõ³âö³ ²íñòèòóòó Àðõ³òåê-
òóðè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà»
òà Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêðàäà
ï³äïèñàëè óãîäó ïðî ñï³âïðà-
öþ. Óãîäó ñüîãîäí³ ï³äïèñà-
ëè ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é Áà-
ëîãà òà äèðåêòîð ²íñòèòóòó
ïðîôåñîð Áîãäàí ×åðêåñ.
Â ì³ñò³ âæå â³ä ñüîãîäí³ ðîç-
ïî÷àëè ðîáîòó ôàõ³âö³ òà ñòó-
äåíòè çàêëàäó. Âîíè íàñàì-
ïåðåä ìàþòü ïðîâåñòè íàóêîâî-äîñ-
ë³äíó òà ïðîåêòó ðîáîòó ç ðîçðîáêè
áðåíäáóêó ì³ñòà, çáåðåæåííÿ òà
â³äíîâëåííÿ ïàì’ÿòîê  àðõ³òåêòóðè,
ì³ñòîáóä³âåëüíèõ íîâàö³é ³ ðîçâèòêó
òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ì³ñòà. Íàó-
êîâö³ â³çüìóòüñÿ äî ðîçðîáêè ïðîåêò-
íèõ ïðîïîçèö³é îáëàøòóâàííÿ ñêâåð³â
òà ïàðê³â ì³ñòà, â òîìó ÷èñë³ é Ìåìî-
ð³àëüíîãî ïàðêó, âèâ÷àòèìóòü ³ñòîðè÷-
íó àðõ³òåêòóðíó ñïàäùèí³ äîáè Àâñò-
ðî-Óãîðùèíè òà ×åõîñëîâàöüêîãî ïå-
ð³îäó òà ìîæëèâîñò³ ¿¿ â³äíîâëåííÿ. Çà-
ãàëîì óãîäà ï³äïèñàíà íà 5 ðîê³â, ³ ïî-
ïåðåäí³ ïðîïîçèö³¿ íàóêîâö³ çàïðîïîíó-
þòü ãðîìàä³ ì³ñòà âë³òêó öüîãî ðîêó.

«Ïåðøå íàøå çàâäàííÿ – âäîñêîíà-
ëåííÿ ñòðàòåã³¿ ì³ñòà, îñê³ëüêè Ìóêà-

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ ÑÏ²ÂÏÐÀÖÞÂÀÒÈÌÅ
Ç ²ÍÑÒÈÒÓÒÎÌ ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÈ

÷åâî ñòàº êëþ÷îâèì öåíòðîì ðîçâèò-
êó íå ëèøå îáëàñò³, à é Óêðà¿íè. Ì³ñòî
ðîçâèâàºòüñÿ ïðîìèñëîâî ³ ñòàº òóðè-
ñòè÷íîþ â³çèò³âêîþ. Ó ðàç³ âïðîâàä-
æåííÿ øâèäê³ñíîãî ðóõó ïî¿çä³â ì³æ
Ìóêà÷åâîì òà Áóäàïåøòîì, ì³ñòî
ñòàíå òðàíçèòíèì âóçëîì ç ªâðîïîþ
äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè. Äëÿ òàêèõ âèêëèê³â
– åêîíîì³÷íîãî òà òðàíñïîðòíîãî ðîç-
âèòêó Ìóêà÷åâî ìàº áóòè ãîòîâèì.
² íàø³ ôàõ³âö³ äîëó÷àòèìóòüñÿ äî ïðî-
åêòíî¿ ðîáîòè ñïðÿìîâàíî¿ íà ðîçðîá-
êó áðåíäáóêó ì³ñòà, ïðîåêò³â áëàãî-
óñòðîþ ïàðê³â, ñêâåð³â, ì³ñòîáóä³âåëü-
íèõ íîâàö³é», – ðåçþìóâàâ äèðåêòîð
²íñòèòóòó Àðõ³òåêòóðè Íàö³îíàëüíî-
ãî óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³-
êà» Áîãäàí ×åðêåñ.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é Áà-
ëîãà, éîãî çàñòóïíèêè òà íà-
÷àëüíèêè ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â ñüîãîäí³ ïðîâî-
äèëè ïðèéîì ãðîìàäÿí. Â³í
òðàäèö³éíî â³äáóâàºòüñÿ â
ïåðøèé òà òðåò³é ïîíåä³ëîê, î
14:00 â ñåñ³éí³é çàë³.
Á³ëüø³ñòü ïèòàíü ñòîñóâàëè-
ñÿ ãàëóç³ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà. Íà ïî÷àò-
êó ïðèéîìó Àíäð³é Áàëîãà
çàçíà÷èâ, ùî âæå çàâòðà çáå-
ðåòüñÿ ïîçà÷åðãîâà ñåñ³ÿ
ì³ñüêðàäè, äå áóäå ðîçãëÿíó-
òî «íîâàö³þ» ùîäî âïðîâàä-
æåííÿ àáîíïëàòè çà ïîñòà÷àí-
íÿ ãàçó. Íàðàç³ äëÿ çàêàðïàòö³â
âîíà áóäå íàéâèùîþ ñåðåä

Â Ì²ÑÜÊÐÀÄ² ÏÐÎÂÅËÈ
ÏÐÈÉÎÌ ÃÐÎÌÀÄßÍ

ðåã³îí³â êðà¿íè. Äåïóòàòè ïëà-
íóþòü äàòè îö³íêó òàêèì «íî-
âîââåäåííÿì».

Ìåøêàíåöü âóëèö³ ßðîñëà-
âà Ìóäðîãî íàìàãàâñÿ îòðè-
ìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ïëàíè
ùîäî âïðîâàäæåííÿ â ì³ñò³
ö³ëîäîáîâîãî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ. Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëî-
âè âæå öüîãîð³÷ âîäó ì³ñòÿ-
íè îòðèìóâàòèìóòü ö³ëîäîáî-
âî. Íàðàç³ â ì³êðîðàéîí³
Ï³äãîðÿíè òåñòóþòü íîâó ñõå-
ìó çàáåçïå÷åííÿ âîäîþ. Çà-
ãàëîì â ì³ñò³ ðîçðîáëåíî 9
çîí ïîäà÷³ âîäè, çàì³ñòü
îäí³º¿, ÿêà ôóíêö³îíóâàëà
äîñ³.

Ïèòàííÿ ñòîñóâàëèñÿ ³ ðå-

ìîíòó äàõ³â â áàãàòîïîâåðõ³-
âêàõ. Öüîãîð³÷ âëàäà ì³ñòà
âæå âèä³ëèëà íà ðåìîíò 24
äàõ³â ïîíàä 15 ìëí. ãðèâåíü.
Âîäíî÷àñ ìåøêàíöÿì áàãàòî-
ïîâåðõ³âîê ïðîïîíóþòü îá-
’ºäíóâàòèñÿ â ÎÑÁÁ. Çàãàëîì
íà ïî÷àòîê ðîêó â Ìóêà÷åâ³
ñòâîðåíî òà ä³þòü 40 îá-
’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãà-
òîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ùå 6
- â ñòàä³¿ ñòâîðåííÿ òà ðåºñò-
ðàö³¿. Äëÿ ï³äòðèìêè öèõ
ñòðóêòóð â ì³ñò³ ä³º ïðîãðàìà
åíåðãîçáåðåæåííÿ , ïðîïî-
íóºòüñÿ ðîçðîáèòè ïðîãðàìó
çà ðàõóíîê ÿêî¿ áóäóòü
ñï³âô³íàíñóâàòè ðåìîíò
äàõ³â, ìåðåæ .

З суботи розпочався капремонт ву�
лиці Берегівська�об’їзна бічна. Це до�
рога, яка сполучає вулиці Пряшівську і
Берегівську об’їзну і є важливим транс�
портним кордоном всієї області. Доро�
га перебуває на балансі Служби ав$
томобільних доріг, їх коштом і про$
водиться ремонт.

Також буде завершено ремонт Пря�
шівської, зокрема перехрестя з вули�
цею Крилова на ділянці, де пролягає
залізнична колія.

Місто вже виділило кошти на ремонт
150 метрів дорожнього полотна на по�
вороті вулиці Крилова з Пряшівської.
Тут перехрестя буде облаштовано бру�
ківкою.

Нагадаємо: восени 2015 року місто
коштом міського бюджету розпочало
капітальний ремонт вулиці Пряшівської,
яка є частиною дуже важливої об’їзної
розв’язки міста.

Окрім повної заміни дорожнього по�
криття, були замінені бордюри, облаш�
товано стоки. Більше того, саме полот�
но стелилось у 2 етапи. Було зведено
подушку на бетонній основі, і остаточ�
ний верхній шар. Ця дорога теж пере�
буває на балансі Служби автомобіль�
них доріг у Закарпатській області, але
її ремонт проводило місто.

Äî öèõ òåïëèõ ³ ñåðäå÷íèõ ïðèâ³òàíü òà
ïîáàæàíü ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ðåäàêö³ÿ ãàçåòè

«Ìóêà÷åâî», ÿêà çàâæäè ìàëà ³ ìàº â îñîá³
Â.Þ.Ìàðêóë³íà íå ëèøå ìóäðîãî àâòîðà ãàçåò-
íèõ ïóáë³êàö³é, à é ùèðîãî ³ ùåäðîãî íà äîáðî

äðóãà ðåäàêö³¿. Ùàñëèâîãî Âàì, Âàñèëþ Þð³éî-
âè÷ó, äîâãîë³òòÿ  – Âàø³ âäÿ÷í³ äðóç³  –

ðåäàêö³éíèé êîëåêòèâ «Ìóêà÷åâà»



Òîãëäà ÷åëîâåê ñòàíåò ëó÷øå, êîãäà âû ïîêàæåòå åìó, êàêîâ îí åñòü.Òîãëäà ÷åëîâåê ñòàíåò ëó÷øå, êîãäà âû ïîêàæåòå åìó, êàêîâ îí åñòü.Òîãëäà ÷åëîâåê ñòàíåò ëó÷øå, êîãäà âû ïîêàæåòå åìó, êàêîâ îí åñòü.Òîãëäà ÷åëîâåê ñòàíåò ëó÷øå, êîãäà âû ïîêàæåòå åìó, êàêîâ îí åñòü.Òîãëäà ÷åëîâåê ñòàíåò ëó÷øå, êîãäà âû ïîêàæåòå åìó, êàêîâ îí åñòü.
(À. ×åõîâ).(À. ×åõîâ).(À. ×åõîâ).(À. ×åõîâ).(À. ×åõîâ).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ

ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333336 êâ³òíÿ  2017 ð.
13 (1166)13 (1166)13 (1166)13 (1166)13 (1166)

ñò.

28 березня 2017 року, у п’ятницю, Національ�
на комісія, що здійснює державне регулюван�
ня у сферах енергетики і комунальних послуг
(НКРЕКП) ухвалила рішення щодо щомісячно�
го стягнення абонплати за підключення до си�
стеми газопостачання. Можливо члени Комісії
розраховували на те, що за вихідними ніхто не
зверне на таку подію особливої уваги, а потім
українці, які вже звикли до усіляких “винаходів”
наших можновладців тихо�мирно почнуть ви�
конувати чергове “покращення “.

Не вийшло. В інформаційному просторі почали
з’являтися коментарі та замітки, у яких доводи�
лось, що вищевказане рішення, якщо і враховує
чиїсь інтереси, то це інтереси наших олігархів�мо�
нополістів від енергетики.

Міністр соціальної політики Андрій Рева, проана�
лізувавши вищезазначене рішення НКРЕКП,
підкреслив, що найбільше постраждають від ньо�
го  4,5 млн споживачів, ті які споживають наймен�

Õòî â³äïîâ³ñòü çà “íå äî ê³íöÿ çâàæåí³” ð³øåííÿ...,
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ì³ëüéîí³â ãðîìàäÿí ?!

ше газу. Також підкреслює він, введення цього но�
вого тарифу не передбачено законом про житло�
во комунальні послуги, не передбачений бюджет�
ним кодексом, який тягне за собою додаткові ви�
датки з бюджету, а значить потребує змін в держ�
бюджет, ми опиняємося в ситуації, при якій ми цих
людей не можемо захистити. Тож на його думку це
“рішення є не докінця зваженим і продуманим”.

На наш погляд, заслуговує на увагу та підтримку
позиція з цього питання народного депутата Ук�
раїни Віктора Балоги, який заявив, що готує позов
до Окружного адміністративного суду міста Києва
з вимогою скасувати рішення НКРЕКП щодо стяг�
нення абонентської плати з помешкань, які підклю�
чені до газових мереж.

От, як би ще й відповідальність була для тих, хто
готує та приймає такі та подібні до них рішення.

Відділ інформаційно�аналітичних комплексів
виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

Таке рішення запропонував  прий�
няти депутатам міський голова
Андрій Балога. “Газ – це товар, який
продається в місті приватною
структурою. Всі приватні структу�
ри в місті платять за користування
землею, а газове підприємство – ні
копійки. Є рішення сесії: за корис�
тування землею мають платити по�
датки. Через «нововведення» що�
року мукачівці мають сплачувати
60�65 млн. абонплати за газ. За такі
кошти місто може відмовитися від
газу, й перевести населення на опа�
лення електрикою коштом міста”,
– констатував міський голова

Передача газових мереж на ба�
ланс міста робиться заради недо�
пущення необгрунтованого та без�
підставного безоплатного викори�
стання майна (підвідної газової ме�
режі) територіальної громади та з

В МУКАЧЕВІ ВЛАДА ПРИЙНЯЛА РІШЕННЯ
ПОВЕРНУТИ ГРОМАДІ ГАЗОВІ МЕРЕЖІ

метою ефективно�
го їх використання
в інтересах меш�
канців міста,

Депутати ухва�
лили повернути те�
риторіальній гро�
маді Мукачева та
передати на поза�
балансовий облік
управлінню місь�
кого господарства
Мукачівської місь�
кої ради майно
підвідної газової мережі, а саме:
вуличні газопроводи протяжністю
64,148 км; споруди ГРП – 1 шт.;
ШРП – 49 шт., КСС – 20 шт. , безоп�
латно передане на баланс Му�
качівській філії ВАТ «Закарпатгаз»
за рішенням 44�ї сесії 5 скликання
Мукачівської міської ради від 30

квітня 2009 року № 932.
Затверджено також склад комісії

з вирішення питань приймання
майна газової мережі від Мукачівсь�
кої філії «Закарпатгаз» та поста�
новки його на позабалансовий облік
в управлінні міського господарства
Мукачівської міської ради.

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО  ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту регуляторного акта Мукачівської міської ради “Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету Мука�
чівської міської ради №16 від 31.01.2017 року “Про затвердження правил проведення земляних робіт на території міста
Мукачево”.

Звертаємо увагу на те, що проект регуляторного акта з усіма додатками,  відповідним аналізом регуляторного впливу
буде розміщено на офіційному сайті Мукачівської міської ради www.mukachevo�rada.gov.ua (Розділ “Регуляторна діяльність.
Проекти регуляторних актів та АРВ”).

Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта, аналізу регуляторного впливу просимо надсилати на
адресу розробника управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради протягом місяця з
дня його опублікування у письмовому вигляді або електронною поштою

Адреса розробника: пл. Духновича, 2 відділ інфраструктури міста управління міського господарства, каб. № 84 тел.
2�30�48, email: u.mg@mukachevo�rada.gov.ua.

Управління міського господарства

Відповідне звернення
до Президента країни
прийнято на позачерговій
сесії.

Депутати Мукачівської
міської ради, обурені
рішенням, яким 28 берез�
ня 2017 року Національ�
на комісія, що здійснює
державне регулювання у
сферах енергетики та ко�
мунальних послуг, зат�
вердила розмір абонен�
тської плати за підклю�

Депутати Мукачівської міськради вимагають скасувати
абонплату за газ та зменшити тарифи на газ

чення до системи газопо�
стачання.

«Для Закарпатської об�
ласті цей тариф, в залеж�
ності від потужності
лічильника становитиме
від 140 до 210 гривень
щомісяця для кожної
оселі.  Абонплата в
розмірі 210 гривень буде
обов’язковою майже для
90% мукачівців. При цьо�
му абонплату за газ дер�
жава не субсидіюватиме.

Закарпаття – єдиний
регіон, який відмовився
від центрального тепло�
постачання. Зважаючи
на те, що в Мукачеві у
більшості містян вста�
новлено лічильники по�
тужності від G4 і вище,
адже газ використовують
і для обігріву помешкань,
містяни сплачуватимуть
щомісяця газовому моно�
полісту непосильну пла�
ту.

Ми переконані, що
рішення НКРЕКП – це дії,
які призведуть до зубо�
жіння українців і є нічим
іншим, як економічним
геноцидом. Ми депутати
Мукачівської міської ради,
закликаємо Вас: негайно
скасувати абонентську
плату за підключення та
зменшити ціну на газ для
населення», – йдеться в
тексті звернення.

31 березня 2017 року, у малому залі виконав�
чого комітету Мукачівської міської ради, за участі
представників релігійних спільнот нашого міста та
відповідальних працівників управлінь та відділів
міськвиконкому відбувся “круглий стіл”, присвя�
чений відзначенню у нашому місті 500�річниці Ре�
формації.

Заступник міського голови, керуючий справами
Олександр Галай запропонував учасникам зустрічі
висловити свої думки та пропозиції щодо реалізації
заходів, які випливають із розпорядження міського го�
лови Андрія Балоги, зробити все необхідне, щоб юві�
лей сприяв подальшій злагоді та порозумінню між
представниками різних конфесій, які з давніх�давен
проживають у Мукачеві.

Лейтмотивом зустрічі можуть служити слова сказані
пастором Християнської реформатської церкви м.Му�
качева Робертом Шпонтаком: “Ми повинні дивитися
на події 500�річної давнини не через призму протис�
тоянь, які відбувалися у минулому, а  через те, ким ми
є сьогодні: ми не воюємо, ми є брати і сестри”.

Дійсно, присутні на зустрічі продемонстрували зраз�
ки поваги до думки кожного, хто висловлювався з того
чи іншого питання, запропонувавши об’єднати  свої
зусилля  для того, щоб святкові заходи були цікавими
та змістовними, щоб вони сприяли процвітанню і роз�
витку всіх сфер життя.

Було також обговорено підготовку до загальномісь�
кої спільної молитви за перемогу над агресором і вста�
новлення справедливого миру в Україні, яка відбула�
ся у неділю, 2 квітня 2017 року на центральній площі
міста, біля пам’ятника Кирилу та Мефодію.

Відділ інформаційно�аналітичних комплексів
виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Фото Михайла  ІВАНЧО

«… Ми не воюємо,
ми є брати і сестри»

Â³òàííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ìóêà÷åâà Àíäð³ÿ Áàëîãè

ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ðîì³â
Ç³ ñâÿòîì âàñ, øàíîâí³  ðîìè,

Ìóêà÷åâà!
Íàøå ì³ñòî ç äàâí³õ ÷àñ³â ñëàâèòüñÿ ñâî¿ì

áàãàòîíàö³îíàëüíèì òà ïîë³êîíôåñ³éíèì íàñå-
ëåííÿì, ÿêå ïëåêàº ð³äíó ìîâó, áåðåæå òà ïðè-
ìíîæóº ñâîþ êóëüòóðó òà òðàäèö³¿, çáàãà÷óþ-
÷è ì³ñòî, êðàé òà êðà¿íó ñâîºþ ñàìîáóòí³ñòþ
òà íåïîâòîðí³ñòþ.

Ìóêà÷åâî íå ìîæíà óÿâèòè áåç êîëîðèòíî¿
ðîìñüêî¿ ãðîìàäè ç ¿õíüîþ óí³êàëüíîþ êóëüòó-
ðîþ òà òðàäèö³ÿìè. Ðîìè ç ä³äà-ïðàä³äà ïðî-
æèâàþòü ó ì³ñò³ íàä Ëàòîðèöåþ ³ ïðîòÿãîì
óñüîãî öüîãî ÷àñó âíîñÿòü ñâ³é ïîñèëüíèé
âêëàä â éîãî ðîçâèòîê.

8 êâ³òíÿ ïî âñüîìó ñâ³òó â³äçíà÷àòèìåòüñÿ
ñâÿòî – Ì³æíàðîäíèé äåíü ðîì³â, òîæ â³ä Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³-
òåòó, â³ä ñåáå îñîáèñòî  âèñëîâëþþ âàì ùèð³
â³òàííÿ ç íàãîäè ñâÿòà óñ³õ ðîì³â ³  áàæàþ, ùîá
ó âàøèõ ðîäèíàõ òà äîì³âêàõ çàâæäè ïàíóâàëè
çëàãîäà, ùàñòÿ, ðàä³ñòü òà äîáðî.

Ç ïîâàãîþ, Àíäð³é ÁÀËÎÃÀ,
ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà



Õîòåòü íåäîñòàòî÷íî, íàäî äåéñòâîâàòü. (È. Ãåòå)Õîòåòü íåäîñòàòî÷íî, íàäî äåéñòâîâàòü. (È. Ãåòå)Õîòåòü íåäîñòàòî÷íî, íàäî äåéñòâîâàòü. (È. Ãåòå)Õîòåòü íåäîñòàòî÷íî, íàäî äåéñòâîâàòü. (È. Ãåòå)Õîòåòü íåäîñòàòî÷íî, íàäî äåéñòâîâàòü. (È. Ãåòå) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 6 êâ³òíÿ 2017ð.

¹ 13 (1166)¹ 13 (1166)¹ 13 (1166)¹ 13 (1166)¹ 13 (1166)
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ÍÀ ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò! Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Òàëàíîâèòîãî âèêëàäà÷à

â³ää³ëåííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìå-
äèöèíè ÂÏ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè
"Ìóêà÷³âñüêèé àãðàðíèé êî-
ëåäæ", ìóäðó æ³íêó ç â³äêðè-
òèì ñåðöåì òà ùåäðîþ, âå-
ñåëîþ, çàâçÿòîþ  äóøåþ

Òåòÿíó  Ìèõàéë³âíó
ÄÓÐÄÈÍÅÖÜ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ!
Íåõàé áëàãîñëîâåííèìè áóäóòü óñ³ Âàø³ äîðî-
ãè, çàâæäè Âàñ ñóïðîâîäæóþòü óñï³õè, ðàäó-
þòü íîâ³ ñïðàâè, íàäèõàþòü ìð³¿, îêðèëþº ùà-
ñòÿ. Áàæàºìî â³êó äîâãîãî, çäîðîâ'ÿ äîáðîãî,
â³ä ð³äíèõ ðàäîñò³ é ùèðîñò³, â³ä Ãîñïîäà – ìè-
ëîñò³, â ðîáîò³ óñï³õ³â ³ íàñíàãè.

    Ìè Âàñ ö³íóºìî ³ äóæå ïîâàæàºìî!
Âàø³ ñòóäåíòè 14-¿ íàâ÷àëüíî¿ ãðóïè

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÒÎÁ²
ÌÀÉÁÓÒÒß!

Ó Âåëèêå ñâÿòî Áëàãîâ³ùåííÿ  â³äçíà÷àº ñâ³é Äåíü
íàðîäæåííÿ ì³é äîðîãèé ³ ëþáèé ñèíîê

ªâãåí Ìèõàéëîâè÷ ÑÀÂ×ÓÊ.
Ùèðî ïîçäîðîâëÿþ ³ çè÷ó Òîá³, ì³é ð³äíåíüêèé,

äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ,
â³ðíèõ ³ íàä³éíèõ äðóç³â, íåïîõèòíîãî áàæàííÿ  òâî-
ðèòè ëþäÿì äîáðî, à ñïðàâåäëèâ³ñòü  í³êîëè ùîá íå
ïîëèøàëà Òâîþ äóøó, ùîá ó ðàäîñò³  ³ ëþáîâ³ ïðî-
æèâ òè ñâîº æèòòÿ, áóâ çàâæäè áàãàòèé íà ùèðó
âäÿ÷í³ñòü ëþäåé çà òâî¿ äîáð³ ñïðàâè. Ìèëîñò³  Áîæî¿
Òîá³ ³ çàñòóïíèöòâà Àíãåëà-õðàíèòåëÿ.

Ëþáëÿ÷à Òåáå Òâîÿ  ìàìà.

 Ö³º¿  ïðåêðàñíî¿, êâ³òó÷î¿
âåñíè, 6 êâ³òíÿ ñâÿòêóº ñâ³é
80-ð³÷íèé   Þâ³ëåé  øàíîâàíà
â  ì³ñò³ ëþäèíà, ãðîìàäñüêèé
ä³ÿ÷ ì³ñòà, òóðáîòëèâèé áàòüêî
òà ä³äóñü, âåòåðàí ïåäàãîã³÷íî¿
ïðàö³   Ìóêà÷³âñüêî¿   ÇÎØ   ¹
20 ³ì. Î. Äóõíîâè÷à

ÎËÅÊÑÀÍÄÐ
 ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×

ÔÎÇÅÊÎØ
Øàíîâíèé  Îëåêñàíäðå Îëåêñàíäðîâè÷ó!

Ùèðî â³òàºìî Âàñ  ç ùåäðèì, áàãàòèì  Þâ³ëåºì, áàæàº-
ìî íàéá³ëüøîãî çåìíîãî ñêàðáó  – çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ , áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ, ëþáîâ³ â³ä ð³äíèõ òà áëèçüêèõ !  Äÿêóºìî Âàì
çà Âàøó ïðàöþ ³ Âàø òàëàíò. Âè áóëè ïðåêðàñíèì ïåäàãî-
ãîì ³ çà öå Âàñ ïîâàæàþòü, ëþáëÿòü âñ³  ó÷í³  òà êîëåãè.
Ïðàöþþ÷è ó÷èòåëåì, íå ðàíèëè ³ íå  îáðàçèëè  æîäíî¿
ó÷í³âñüêî¿ äóø³. Òîìó ³ çàðàç Âàñ íå çàáóâàþòü  ó÷í³,
ðàäî â³òàþòüñÿ ³ ðîçìîâëÿþòü, çãàäóþòü Âàø³  ïðåêðàñí³
óðîêè ìóçèêè òà òâîð÷³ óðîêè ïðàö³.  Âñ³ ïàìÿ’òàþòü
ö³êàâ³ êîíöåðòè, ïåðø³ñòü íà îãëÿä õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëü-
íîñò³, êîíêóðñè, âèñòóïè ó÷èòåëüñüêîãî  õîðó â îáëàñíî-
ìó  òà ðàéîííèõ  öåíòðàõ  Çàêàðïàòòÿ.  Âè ëþäèíà òîíêî¿
äóø³, â³ä÷óâàºòå  óòàºìíè÷åí³ â³áðàö³¿ ìóçèêè.

Íàø äîðîãèé, øàíîâíèé  þâ³ëÿðå! Íåõàé Ãîñïîäü îï³-
êóºòüñÿ  Âàìè ³ Âàøîþ ðîäèíîþ.  Õàé ïðèìíîæèòüñÿ
òâîðåíå Âàìè äîáðî  Âàøèìè   ó÷íÿìè. Ùàñòÿ Âàì íà
æèòòºâ³é äîðîç³ àæ äî  ñòîð³÷÷ÿ!
Ó öåé äåíü ñâÿòêîâèé
Ïðèéì³òü íàø áóêåò ïîøàíè é ëþáîâ³,
Õàé äîëÿ äàðóº Âàì äîâãîãî â³êó,
Ùîá âò³õè ³ ðàäîñò³ áóëî áåç ë³êó.
Õàé  îáìèíàþòü íåâäà÷³ ³ ãðîçè,
Õàé ò³ëüêè â³ä ñì³õó ç'ÿâëÿþòüñÿ ñëüîçè.
Ì³öíîãî  çäîðîâ’ÿ ç ðîñè  ³ âîäè,
Áàäüîð³ñòü ³ ðàä³ñòü õàé áóäóòü çàâæäè.
Õàé ò³ëüêè â³ä ñì³õó ç’ÿâëÿþòüñÿ ñëüîçè.
Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ç ðîñè ³ âîäè,
Áàäüîð³ñòü ³ ðàä³ñòü õàé áóäóòü çàâæäè.

Ç  âåëèêîþ  ïîâàãîþ  äèðåêö³ÿ, ïðîôêîì,
ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ òà âåòåðàíè ïåäàãîã³÷íî¿

ïðàö³   Ìóêà÷³âñüêî¿  ÇÎØ  ¹ 20  ³ì. Î. Äóõíîâè÷à.

ІНФОРМУЄ МУКАЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

Є ВАКАНСІЇ, БРАКУЄ КАДРІВ…

На підприємствах міста створені
робочі місця чекають на:

�менеджер (управитель) з логістики;
�менеджер (управитель) із збуту;
�графічний дизайнер;
�інженер�програміст;
�товарознавець.
�інструктор з індивідуального навчання водінню;
�листоноша(поштар);
�верстатник деревообробних верстатів;
�водій автотранспортних засобів;
�дорожній робітник
�електрогазозварник;
�касир торговельного залу;
�машиніст крана автомобільного
�механік з ремонту транспорту;
�молодша медична сестра (санітарка, санітар�

ка�прибиральниця, санітарка�  буфетниця)
�муляр;
�прибиральних службових приміщень;
�підсобний робітник
�слюсар�складальник радіоелектронної апара�

тури та приладів;
�складальник;
�столяр;
�слюсар�електрик з ремонту електроустатку�

вання;
�слюсар з ремонту автомобілів;
�слюсар�сантехнік;
�укладальник�пакувальник;
�формувальник залізобетонних виробів та кон�

струкцій;
�швачка;
Шановні читачі, вакантні посади та вільні робочі

місця вказані станом на 04.04.2017р.
   Якщо ви досі не знайшли роботу, то на вас че�

кають на підприємствах міста, за більш деталь�
ною інформацією звертайтеся до Мукачівсько
го міського центру зайнятості за адресою м.
Мукачево, вул.Миру,73

За ініціативою Мукачівського міського баскетболь�
ного клубу ветеранів «Імпульс» та викладачів кафедри
фізичного виховання Мукачівського аграрного колед�
жу був проведений баскетбольний турнір серед  моло�
діжних команд міста. Цей захід був проведений в рам�
ках тижня спорту для учнів першого курсу аграрного
коледжу. На урочистому відкритті турніру юних баскет�
болістів  привітали заступник директору коледжу Щур
Іван Федорович та ветерани клубу «Імпульс».

В першому поєдинку команда Мукачівського ліцею
(МЛ) з рахунком 40:13 переграла баскетболістів з ко�
манди ВПУ�3, господарі майданчику здобули перемо�
гу над спортсменами Мукачівського центру професій�
но�технічної освіти (МЦ ПТО) з результатом 46:11.В
боротьбі за третє місце команда ВПУ�3 в упертій бо�
ротьбі переграла команду МЦ ПТО  34:22.

В грі за основний приз�кубок турніру знов зустріли�
ся давні супротивники господарі турніру та команда
Мукачівського ліцею. З перших хвилин цього двобою
перевага була на боці аграріїв:ім вдавалися швидкі, а
найголовніше результативні відриви, командна гра,
бездоганна  гра під обома щитами, вдалі кидки з даль�
ньої дистанції, цю перевагу господарі тримали протя�
гом всієї зустрічі.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу
господарів з рахунком 66:27.

Кращим «Снайпером» турніру став Микола Крам�
гольц�46 очок (МАК), а кращим гравцем Щубер Дмит�
ро (МАК). Суддівська колегія також визнала кращих
баскетболістів своїх команд. Ними стали Вільгельм Тел�
лінгер (МЛ), Бучера Лесь (ВПУ�3),Богович Михайло (МЦ
ПТО). Команди, кращі гравці отримали від  ветеранів
кубки, вази, грамоти, дипломи, вимпели, книги про істо�
рію українського баскетболу. А від депутата Мукачівсь�
кої міської ради Іванюка Євгенія Сергійовича коман�
да�переможниця отримала баскетбольний м’яч, за що
йому дуже вдячні організатори та учасники турніру.

                    В.БІБІК, голова ММБКВ «Імпульс»

ВПЕВНЕНА ПЕРЕМОГА
 БАСКЕТБОЛІСТІВ

АГРАРНОГО КОЛЕДЖУ

29 áåðåçíÿ 2017 ðîêó   ñâ³é  ïðåêðàñíèé  þâ³ëåé  –
70 ð³÷÷ÿ, ñâÿòêóâàëà ÷óäîâà, ìóäðà, ïðàöüîâèòà, äîá-
ðà äóøåþ  æ³íêà, ìàìà ³ áàáóñÿ,  âåòåðàí  ïîäàòêîâî¿
ñëóæáè, –

Ìàð³ÿ  ²âàí³âíà ×ÅÐÊÀÑÜÊÀ.
Øàíîâíà þâ³ëÿðêî!

Ïðèéì³òü  ùèð³  â³òàííÿ  ç  íàãîäè òàêîãî  ÷óäîâîãî
ñâÿòà  â³ä  âåòåðàí³â  ïîäàòêîâî¿  ñëóæáè.

Áàæàºìî  Âàì  ì³öíîãî  çäîðîâ’ÿ,  ðîäèí-
íîãî  òåïëà,  çàòèøêó,  äîáðîáóòó  é äîñ-
òàòêó,  ïîâàãè  â³ä  ð³äíèõ  ³  áëèçüêèõ.
Íåõàé  ðîêè  çàëèøàþòü  ò³ëüêè  ãàðí³
ñïîãàäè, à  Âñåâèøí³é  äàðóº  Âàì  ùåä-
ðó  äîëþ, æèòòºâó  íàñíàãó  íà  âò³ëåí-
íÿ  âñ³õ ìð³é  íà  ìíîã³¿  ³  áëàã³¿  ë³òà !

   Ç  ïîâàãîþ:   Ì. Øåëåëüî –  ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó "Àñîö³àö³ÿ âåòå-

ðàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè"

Ïî-êâ³òíåâîìó ïðèêðàøåíèé  ïåðøèìè  âåñíÿíè-
ìè êâ³òàìè  ÷óäîâèé äåíü íàðîäæåííÿ  çóñòð³÷àº íàøà
ìèëà, äîáðîçè÷ëèâà, òóðáîòëèâà ìàòóñÿ, áàáóñÿ,
äðóæèíà

Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà ÃÎÐÂÀÒ.
Ùèðî â³òàºìî ³ìåíèííèöþ ³ â³ä óñüîãî ñåðöÿ áà-

æàºìî  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ëþäñüêèõ ãàðàçä³â.
Íåõàé Òâîÿ, äîðîãà íàøà áåðåãèíå, æèò-
òºâà êðèíèöÿ é íàäàë³ ïîâíèòüñÿ  ñè-
ëîþ, åíåðã³ºþ, äîáðèìè ñïðàâàìè.
À ùå çè÷èìî Òîá³ äîáðîãî íàñòðîþ,
îïòèì³çìó, à â äóø³ – âåñíÿíîãî äèâî-
öâ³òó.

Äóæå ëþáëÿ÷à òåáå âñÿ ðîäèíà Ãîðâàò³â. Äî öèõ
ïîáàæàíü ùèðî ïðèºäíóºòüñÿ ³ ñ³ì’ÿ Õèìèíåöü.

Працівники муніципальної поліції Мукачева скла�
ли протокол про адміністративне порушення на
мешканця міста, який незаконно  перекрив троту�
ар на вулиці Духновича. Чоловік облаштував на
тротуарі будівельні конструкції, які заважали руху
пішоходів, чим самим порушив правила благоуст�
рою.

За порушення цих правил фізичні особи можуть
бути притягнуті до адміністративної відповідаль�
ності у розмірі від 340 до 1360 гривень, а юридичні
особи у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Мукачівця оштрафують
за перекриття тротуару

Ç  ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Îá³éíÿâøèñü, äâ³ ï’ÿò³ðêè

þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ
çàâ³òàëè äî êðàñèâî¿, ìóäðî¿,
ùåäðî¿, ðîáîòÿùî¿ æ³íêè

Òåòÿíè  Àíäð³¿âíè
ËÈØÀÊ.

Ùèðîñåðäíî â³òàºìî Âàñ, äî-
ðîãà þâ³ëÿðêî, ç ñâÿòîì! Íåõàé
îïòèì³ñòè÷í³ ñèìôîí³¿ âåñíè ñïîâíþ-
þòü Âàøó äóøó, õâèëþþòü â³ä÷óòòÿì
ùàñòÿ, íàäèõàþòü íà óñï³øíó ïðà-
öþ. Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ, ðàäîñò³, óñï³õ³â, äîâãîãî,
àæ äî ñòîð³÷÷ÿ â³êó ³ Áîæîãî áëàãî-
ñëîâåííÿ â óñ³õ ïðàâåäíèõ ä³ëàõ!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ  –  êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè
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Ó íåä³ëþ íà öåí-
òðàëüíó ïëîùó
Ìóêà÷åâà, á³ëÿ ïà-
ì’ÿòíèêà Êèðèëó
òà Ìåôîä³þ, ïðèé-
øëè ïðåäñòàâíèêè
äóõîâåíñòâà â³ä
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðà-
âîñëàâíî¿ öåðêâè,
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðà-
âîñëàâíî¿ Öåðêâè
Êè¿âñüêîãî ïàòð³-
àðõàòó, Ðèìñüêî-
êàòîëèöüêî¿ Öåðê-
âè,  Ãðåêî-êàòî-
ëèöüêî¿ Öåðêâè, â³ä ðåë-
³ã³éíî¿ ãðîìàäè Ðåôîð-
ìàòñüêî¿ öåðêâè,
²óäåéñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðî-
ìàäè, ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
Àäâåíòèñò³â ñüîìîãî
äíÿ, ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè
ªâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí
áàïòèñò³â, ðåë³ã³éíî¿ ãðî-
ìàäè Îá’ºäíàíî¿ õðèñ-
òèÿíñüêî¿ ºâàíãåëüñüêî¿
öåðêâè Æèâîãî Áîãà, ðå-

ÑÏÎÄ²ÂÀªÌÎÑÜ, ÙÎ ÌÎËÈÒÂÀ ÌÓÊÀ×²ÂÖ²Â
ÁÓËÀ ÏÎ×ÓÒÎÞ ÍÅ Ò²ËÜÊÈ ÍÀ ÇÅÌË² !

ë³ã³éíî¿ ãðîìàäè õðèñòè-
ÿíñüêî¿ Ðåôîðìàòñüêî¿
öåðêâè ì.Ìóêà÷åâà, ñå-
ñòðè ñâ.Éîñèôà äå Ñåí-
Ìàðê.

Âîíè ïðèéøëè,  ùîá
ðàçîì ç ìóêà÷³âöÿìè òà
óñ³ºþ êðà¿íîþ, âçÿòè
ó÷àñòü ó ñï³ëüí³é ìî-
ëèòâ³ çà ïåðåìîãó íàä
àãðåñîðîì ³ âñòàíîâëåí-
íÿ ñïðàâåäëèâîãî ìèðó â

Óêðà¿í³, çà çâ³ëüíåííÿ ïî-
ëîíåíèõ ³ â’ÿçí³â, ÿê³ çà
â³ðí³ñòü Óêðà¿í³ ïîçáàâ-
ëåí³ îêóïàíòàìè ñâîáî-
äè, çà ìèðíèõ ìåøêàíö³â
Äîíáàñó ³ Êðèìó, ÿê³
ñòðàæäàþòü â³ä â³éíè òà
îêóïàö³¿, çà á³æåíö³â òà
âèìóøåíèõ ïåðåñå-
ëåíö³â, ÿê³ ïîëèøèëè
ð³äí³ îñåë³, ðÿòóþ÷è ñâîº
æèòòÿ.

Öå áóëà ä³éñíî
ñï³ëüíà ìîëèòâà çà
ìèð òà ëþäåé, ÿê³
ñòðàæäàþòü â³ä
â³éíè, ÿêà çàñâ³ä÷è-
ëà íàñê³ëüêè âñ³ì
íàì áëèçüê³ á³ëü ³
ñòðàæäàííÿ ³íøèõ
ëþäåé, íàñê³ëüêè
âåëèêèì º ïðàãíåí-
íÿ ìóêà÷³âö³â äî
ìèðó.

Ïðèñóòí³ ï³äòðè-
ìóâàëè âèñòóïàþ-
÷èõ, äîëó÷àþ÷èñü

äî ñï³ëüíîãî ìîëåáíþ, à
íà çàâåðøåííÿ ðàçîì ç
ìîëîä³æíèì õîðîì ï³ä
êåðóâàííÿì ßðîñëàâà
Á³ëè÷êà âèêîíàëè äóõîâ-
íèé Ã³ìí Óêðà¿íè “Áîæå
âåëèêèé, ºäèíèé, íàì
Óêðà¿íó õðàíè...”.

Ñïîä³âàºìîñü, ùî ìî-
ëèòâà ìóêà÷³âö³â áóëà
ïî÷óòîþ íå ò³ëüêè íà
çåìë³...

У передвеликодні
дні в Єрусалимі до�
волі людно. Палом�
ники з різних ку�
точків світу при�
їжджають до цього
міста, де закінчив
свій земний шлях
Христос. Саме в
Єрусалимі вірні про�
водять найбільше
часу під час палом�
ництва на Святу
Землю. Рідко хто
пропускає нагоду
пройтися дорогою,
якою йшов Ісус Хри�
стос на Голгофу, не�
сучи хрест.

Сьогодні щодня ос�
таннім шляхом Христа
проходять декілька
сотень паломницьких
груп. Процесія тради�
ційно вирушає з місця
суду над Ісусом, де
нині стоїть арабська
школа Омара біля Ле�
в’ячої брами, одного з
входів у Старе Місто, а
за часів Христа тут
стояла кам’яниця
римського прокурато�
ра. А завершується у
храмі Гробу Господнь�
ого, де Ісус був похо�
ваний. Сьогодні це ву�
лиця Via Dolorosa, кот�
ра з латини перекла�
дається як Шлях Скор�
боти.

...Купуємо й ми вели�
кий дерев’яний хрест,

Ç ÕÐÅÑÒÎÌ Ó ÐÓÊÀÕ
ÄÎ ÃÎËÃÎÔÈ

Ùîð³÷íî ñîòí³ òèñÿ÷ ïðî÷àí ó ªðóñàëèì³ ïðîõîäÿòü äîðîãîþ,
ÿêîþ Õðèñòîñ éøîâ äî ì³ñöÿ Ñâîãî ðîçï’ÿòòÿ

з яким пройдемо ос�
таннім шляхом Ісуса.
Чоловіки несуть його
на плечах не звичних
14, а лише 9 стацій.
Адже решта п’ять — у
храмі Гробу Господнь�
ого. На всіх станціях
невеличкі церкви чи
каплиці. У решти па�
ломників у руках менші
хрести.

Сьогодні останній
шлях Христа прохо�
дить територією
арабського базару. И
хоча торговці такі про�
цесії бачать щодня,
однак ході не пере�
шкоджають, щоправ�
да, намагаються час
до часу затягнути ко�
гось до своєї крамнич�
ки. Інколи гамір східно�
го базару, волання му�
едзина заглушають
священика, котрий
читає Євангеліє. Ву�
личка доволі вузька й
там часто тиснява. Це
— перевага для ки�
шенькових крадіїв,
котрі не пропускають
нагоди поживитися га�
манцями необачних
туристів.

До речі, невеличким
відрізком вулички юдеї
ходять у п’ятницю мо�
литися до Стіни Плачу,
а мусульмани — тією
самою дорогою йдуть
до мечеті Аль�Агса. І
ніхто з них не перей�

мається, щоб створи�
ти вам тишу під час
процесії, щоб можна
було розчути слова з
Біблії. “Претерпівший
за нас страсти, Ісусе
Христе, Сине Божий,
помилуй нас”, — лунає
від стації до стації. На
кожній з них читається
Євангеліє. На дев’ятій
стації, що біля входу в
Коптську церкву, зали�
шаємо хрест. Заходи�
мо у храм Гробу Гос�
поднього, місце, де
Ісус був розп’ятий, по�
хований та воскрес.
Сьогодні храм поділе�
ний між шістьма кон�
фесіями християнсь�
кої церкви: грецькою
православною, като�
лицькою, вірменсь�
кою, копт�ською, сир�
ійською та ефіопсь�
кою. Кожній з яких при�
значено свої межі та
години для молитов.

При вході до Храму
розміщений камінь По�
мазання — видовжена
низька плита, облиць�
ована мармуром.
Саме на цю брилу по�
клали тіло Ісуса, зняте
з хреста, для змащен�
ня його, за юдейським
звичаєм, ароматични�
ми оліями перед похо�
ванням, і тут же загор�
нули його в плащани�
цю.

На нього час до часу

наливають миро, у яке
паломники змочують
свій одяг, а на сам
камінь кладуть іконки
та хрести. Притім нія�
ких масних плям олія
на одязі не залишає.
Дехто намагається
зібрати з плити миро в
маленькі пляшечки.

Чимало хто хоче при�
пасти до місця смерті
Ісуса. Там, де стояв
хрест Спасителя, сьо�
годні — срібний диск із
отвором. Засунувши в
нього руку, можна тор�
кнутися скали Голго�
фи.

Не оминають турис�
ти й каплицю над Гро�
бом Господнім — Ку�
вуклію, місце сход�
ження Благодатного
вогню. Вона розміще�
на в центрі Гробу Гос�
поднього й днями була
освячена після рес�
таврації.

Саму Хресну дорогу
можна подолати за
півгодини. Однак зу�
пинки біля кожної
стації й очікування,
коли попередня група
паломників здійснить
свій ритуал і звільнить
місце для вашої, забе�
ре у вас на хресну ходу
зо дві години. Однак це
не привід відмовитися
від процесії.

Богдан КУФРИК

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Äóæå äîáðó, ÷óéíó, íàä-

³éíó ³ êîìóí³êàáåëüíó Ëþ-
äèíó ç âèñîêèì ïî÷óòòÿì
îáîâ’ÿçêó, äèâîâèæíî
ñâ³òëî¿, äæåðåëüíî ÷èñòî¿
äóø³, ÿêà âì³º ç³ãð³âàòè
ñåðöÿ îñîáëèâîþ òóðáî-
òîþ òà ëàñêàâèì ñëîâîì,
ï³äáàäüîðèòè íàñòð³é,
äàòè ìóäðó ïîðàäó, ñèëü-
íó îñîáèñò³ñòü, íàä³éíîãî äðóãà, äèðåêòîðà ÂÏ
ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè «Ìóêà÷³âñüêèé àãðàðíèé êî-
ëåäæ», çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà âåòåðèíàðíî¿
ìåäèöèíè Óêðà¿íè

Þð³ÿ  Þð³éîâè÷à
ÑÀÄÂÀÐ²

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Íå-
õàé Âàø íåâè÷åðïíèé ïîòåíö³àë òà åíòóç³àçì
çàâæäè ìàþòü äîñòàòíº ïîëå ä³ÿëüíîñò³, à â³ðà
ó âëàñí³ ñèëè ³ ì³öíå çäîðîâ’ÿ ñòàíóòü äëÿ  Âàñ
äîñÿãíåííÿì äëÿ íîâèõ çâåðøåíü òà âèñîò.
Íåõàé ùèð³ñòü íàøèõ ïî÷óòò³â ç³ãð³âàº Âàøå
äîáðå ñåðöå, äàº ñèëè, à ëþáîâ ð³äíèõ ³ áëèæí³õ
ïðèíîñèòü ðàä³ñòü. Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî Âàì, ùà-
ñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ íà äîâã³ é äîáð³ ðîêè!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåêòèâ âèêëà-
äà÷³â ³ ñòóäåíò³â ÂÏ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè

«Ìóêà÷³âñüêèé àãðàðíèé êîëåäæ»

З настанням  весняних днів оживає природа,
брунькують ранньою зеленню дерева і кущі, по�
вертаються з вирію до рідних домівок крилаті
мандрівники, парується дика звірина, гніздить�
ся суєтливе птаство —  готується до нового роз�
множення.

Але в один час зі звичним весняним відрод�
женням  оточуючої нас флори та  мисливської
фауни настає відома нам тривога й загроза
живій природі—передусім — через запалюван�
ня  сухого травостою, чагарників, городніх реш�
ток.

У зв’язку з цим, українське  законодавство пе�
редбачає і ввело деякі законодавчі захисні  акти
і дієві заходи по охороні природи. Один з таких
заходів – оголошення місяців тиші: з 1 квітня по
15 червня 2017 року забороняється  здійснюва�
ти рубку дерев і чагарників у лісових насаджен�
нях, виборку піска з річок та інших водоймищ і
особливо —підпалів в  зонах мешкання дичини і
птахів. Порушення такої заборони, нанесена
внаслідок цього шкода  фауні і флорі суворо ка�
рається існуючим законодавством. За подан�
ням Державної екологічної інспекції по охороні
природи, яка здійснює  нагляд і контроль за ви�
конанням згаданого вище законодавства  до ви�
нуватців застосовується адміністративне   і кри�
мінальне покарання.

Зверніть увагу, що наразі тривають окоти і ви�
водки диких звірів і птахів: зайців, фазанів і кур�
іпок, перепелів, диких качок тощо. Тож, ідучи в
ліс, на луки, сінокоси, на дачні ділянки, не беріть
з собою домашніх собак, які руйнують гнізда
диких звірів і птахів, гублять молодняк. Якщо ж
випадково натрапите на заячий виводок чи яйця
у гніздах пернатих, ні в якому разі не чіпайте їх
руками, залиште, як було. Лісові мешканці за це
вам скажуть тільки “спасибі”! Прохання мис�
ливців краю до населення не палити сухі трави
на мисливських і своїх ділянках.

Єгерська служба ТзОВ “Майорня”

ЛІСОВА ДИЧИНА
ПРОСИТЬ ТИШІ
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ÊÎÆÍÎÌÓ ÄÍÞ Â²ÄÄß×ÓÞÒÜ
Серед сучасного рин�

кового галасу, реклам�
ного буму,  за клопота�
ми й негараздами,
рідкими радощами не
завжди помічаємо, що
поряд з нами живуть
люди унікальні, активні,
свідомі, готові допо�
могти усім, хто потре�
бує тої допомоги. Таким
людям притаманні шля�
хетність Дон Кіхота,
мудрість Соломона,
жертовність Прометея,
працездатність вічного
двигуна…  У них на вид�
ноті кожна доля. І неод�
мінно  прийдуть на до�
помогу в найкритичнішу
хвилину, допоможуть
знайти вихід із глухого
кута навіть за найнесп�
риятливіших обставин.
Приміром,  подружжя
Одотя Михайлівна і Ва�
силь Васильович Гонаки
з Лавок, що поряд з Му�
качевом, своїми благо�
родними вчинками
впевнено  доводять, що
не в усіх зміліла душа, і
не перевелися ще люди,
для яких благодійність і
турбота про ближнього,
про того, хто вкрай цьо�
го потребує, – нормаль�
ний життєвий дорогов�
каз. Їх християнське ми�
лосердя не кричить про
себе, воно тихенько,
впевнено проявляється
у конкретних справах і
вчинках.

З дипломом про закі�
нчення Мукачівського
педагогічного училища
у 1958 році Василь Гонак
прибув за розподілом у
Міжгірський районний
відділ народної освіти.
Зустрів його завідуючий
привітно, розпитав про
плани і розвів руками, за
спеціальністю місця для
молодого вчителя не
виявилося. А потім до�
дав: «Ось, якби ви зна�
лися на музиці, то у Пи�
липецькій середній
школі є вільне місце вик�
ладача». Василь Гонак
відповів: «Я  граю на
скрипці…». Завідуючий
підійшов до стелажа,
зняв з нього футляр з
скрипкою і подав пре�
тендентові. А коли почув
у виконанні вчителя «По�
лонез Огінського», аж
руками сплеснув: «Та ви,
шановний, розв’язали
мою турботу. Я вже
третій тиждень шукаю
вчителя музики». І за
півгодини з направлен�
ням на роботу у Пили�
пецьку середню школу
випускник педучилища
добирався до села. Тут
вчитель співів 5 – 10
класів Василь Васильо�
вич Гонак  створив два
шкільні хори  з учнів мо�
лодших класів і стар�
шокласників. На жовт�

неві свята своїм концер�
том учні порадували
трудівників колгоспу
імені Леніна.

Не без болю в душі
прощався Василь Васи�
льович із дружнім, при�
вітним колективом Пили�
пецької середньої шко�
ли, коли через три
місяці відправлявся на
постійну посаду класо�
вода в Колочаво�Горбі�
вську семирічну школу.
Мабуть мало назвати
роботу вчителя ювелір�
ною: бо він має справу з
найдорожчим, найтон�
шим, що є в творінні Бо�
жому, – людською ду�
шею і розумом. І в новій
школі ініціативний, зна�
ючий, товариський, ве�
селий, доброзичливий,
чуйний, ліричний педа�
гог широкої душі
В.В.Гонак знайшов себе,
швидко завоював авто�
ритет колег і учнів. Ох,
всього є на уроках, і вто�
ми, й радощів, і насоло�
ди від улюбленої праці,
від блиску зацікавлених,
захоплених дитячих оче�
нят. І ні на мить не поки�
дає педагога постійний
самоконтроль – як пове�
стися, що сказати, як
відреагувати? Досвід до
Василя Васильовича
приходив у непростих
буднях.

Вимоги до вчителів у
ті часи були дуже висо�
кими. Вони визначалися
регламентними обо�
в’язками. До обіду уро�
ки. Після полудня робо�
та в гуртках, виробничі й
педагогічні справи, до�
помога будівельникам,
бо школа постійно добу�
довувалася, розширя�
лася, в основному,  за
рахунок господарської
допомоги  колгоспу
«Радянське Закарпаття».
Увечері репетиція ху�
дожньої самодіяль�
ності, концерти, лекції,
політінформації для се�
лян у сільському клубі. А
ще кожен учитель мав
відвідувати уроки колег,
писати на них рецензії,
працювати пропаганди�
стом, лектором в сис�
темі політосвіти,  на  час
підготовки до виборів
усі вчителі ставали агіта�
торами, обов’язковими
були  суботники й не�
дільники по впорядку�
ванню території. Що�
денні самопідготовка до
занять, виготовлення
унаочнень…

Девізом того періоду у
Василя Васильовича
були слова: «Учитель
сам має творити свою
долю». І з великим обся�
гом завдань справлявся
на відмінно, бо кожну
вільну хвилину викорис�
товував на самопідго�

товку, збагачення знань,
виконання контрольних
робіт, адже   вчився у
Львівському державно�
му університеті імені
І.Франка. У школі він
викладав географію. У
жовтні 1965 року, випус�
кника університету,  зна�
ючого, перспективного
вчителя  призначили за�

ступником директора
Колочавської середньої
школи. Та у вересні 1967
року, через сімейні об�
ставини повернувся у
рідне село.  Тут у
місцевій восьмирічній
школі став вчителем
географії.

На новому місці робо�
ти,  завдяки ентузіазму
та невичерпної енергії
В.В.Гонака, було ство�
рено один з кращих у
районі географічних
майданчиків, а юні тури�
сти школи неодноразо�
во виборювали перші
місця на районних і об�
ласних спортивних
змаганнях. Сьогодні
все більше переконую�
ся у тому, що Василь
Васильович, з його
благородним педагог�
ічним талантом, любо�
в’ю до учнів, тактовні�
стю, умінням знайти
підхід до кожного учня,
дохідливо і просто ро�
з’яснювати усі тонкощі
шкільних предметів,
був улюбленцем шко�
лярів. Він виховав цілу
плеяду випускників, які
стали хорошими спец�
іалістами: лікарями,
вчителями, інженера�
ми, агрономами, зоо�
техніками, бухгалтера�
ми, механізаторами, не�
перевершеними робіт�
никами, а головне – по�
рядними людьми.

Талант у будь�якій га�

лузі – явище неординар�
не. Він ніколи не поли�
шав В.В.Гонака. Та в цей
період до таланту дода�
лася могутня підмога –
муза в особі студентки
Берегівського медично�
го училища чарівної,
милої, стрункої, розум�
ної, доброї, ніжної Одоті
Губерт у якої теплим

спокоєм дихала усміш�
ка, погляд, хода… Коли
на неділю приїздила до
батьків, Василь Гонак
ловив кожну мить, щоб
побачитись з дівчиною,
яка теж покохала його.  І
як тільки одержала дип�
лом, побралися. 25
травня 1968 року на ве�
сільний рушник стали
Одотя Губерт і Василь
Гонак. Фотокореспон�
дент  міськрайонної га�
зети і колега В.В.Гонака
по освіті П.В.Бігунець
сфотографував щасливу
молоду пару, а  фото�
графію  вмістив у
міськрайонці.  Через рік
ця щаслива подружня
пара відзначатиме  зо�
лоте весілля.

Досі пригадує Одотя
Михайлівна як приязно
зустрів її головний лікар
Мукачівської міськрай�
онної лікарні   Бергман і
направив медичною се�
строю у хірургічне
відділення. 9 серпня
1968 року О.М.Гонак по�
чала творити свою мо�
лоду долю чесно, гарно,
з теплом та увагою до
хворих. Старалася. І не�
забаром її визнали  кра�
щою медичною сестрою
у хірургічному
відділенні. Новий голов�
ний лікар М.М.Крилов,
нині Почесний громадя�
нин Мукачева, оглядаю�
чи у 1970 році відділен�
ня познайомився з Одо�

тею Михайлівною. Роз�
питав  про сім’ю, чолов�
іка й від щирого серця
побажав пропрацювати
в лікарні аж… до виходу
на заслужений відпочи�
нок.

У листопаді 1976 року
Одотя Михайлівна пе�
рейшла працювати в
очне відділення, де ста�
ла старшою медичною
сестрою. На нове робо�
че місце прийшла з
твердим переконанням,
що тільки тепле, сердеч�
не ставлення лікаря, ме�
дичних сестер до хворо�
го – найнеобхідніша
умова  успішного ліку�
вання. Коли людині світ
не милий,  опорні сили
її організму слабнуть,
саме тоді й потрібно пе�
рейнятися болем не�
мічного і твердо пере�
конати його у тому, що
життя все�таки прекрас�
не, що є заради чого
жити. Тоді й хвороба
легше лікується. І вже не
перший рік  намагалася
кожен день, кожну хви�
лину спілкування з паці�
єнтами вселяти в них
оптимізм, віру в життя,
неминуче одужання…

Завидна працьо�
витість, психологічні за�
датки, чесність, по�
рядність і стійкість духу
Одоті Михайлівни зігра�
ли важливу  роль у її ме�
дичній біографії,  – 10
червня 1988 року її при�
значили головною ме�
дичною сестрою Мукач�
івської ЦРЛ. Хворі люди
шанують лише тих, хто
вміє і прагне віддавати
іншим часточку свого
серця. Немічні, що опи�
нилися на лікарняному
ліжку,  цінують медичних
працівників за найвищи�
ми життєвими мірками,
їх живих  паростків без�
корисливої допомоги. У
книзі відгуків у  О.М.Го�
нак безліч записів  від
пацієнтів, які вважали за
свій обов’язок подяку�
вати їй за людяність, ува�
гу, терпіння…

Сорок вісім літ про�
працювала в Му�
качівській ЦРЛ О.М.Го�
нак. Трудилася при го�
ловних лікарях Мукачі�
вської ЦРЛ С.І. Бергма�
ну,  М.М.Крилову,
П.В.Любці, В.В.Васюті,
Я.П.Лані, В.В.Васюті
Я.М.Луп’яку, М.В.Липці,
Ю.М.Головчаку, Я.М.Лу�
п’яку… З них 28 років го�
ловною медичною сест�
рою. Її трудовий шлях
відмічений Почесними
грамотами, цінними по�
дарунками,   вдячних
записів у книгах відгуків,
листах до редакції «Пра�
пора перемоги», «Мука�
чево»… Вручаючи їй По�
чесну грамоту, колишній

заступник головного
лікаря Мукачівської ЦРЛ,
згодом начальник Уп�
равління охорони здо�
ров’я Закарпатської  об�
л д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї ,
заслужений лікар Украї�
ни  М.І.Турянчик  у день її
ювілею   звернувся  з та�
кими словами:

–Ви, Одотя Михайлів�
на – професіонал дуже
високого рівня. Ви на�
прочуд працьовиті, зна�
ючі і маєте неабияку
стійкість духу.  Хай
міцним буде ваше здо�
ров’я і ніколи не болить
ваше велике і добре сер�
це. Кажу це від імені усіх
медичних працівників
Мукачева і району. Дякую
вам за сумлінну працю,
врятовані життя і повер�
нуті здоров’я. Більше б
таких людей у меди�
цині…

За тим Михайло Івано�
вич вручив  Одоті Ми�
хайлівні Почесну  грамо�
ту, цінний подарунок і
великий букет запашних
троянд.

О.М.Гонак складніша,
аніж змальовують її
лікарі й медичні сестри.
Складніша, аніж розпов�
ідає про себе сама.
Впевнена в собі – безпе�
речно. На роботі, в кабі�
неті – строга й абсолют�
на спокійна, знаючий
фахівець у діловому
інтер’єрі. Одягнена не
кричуще, але елегантно,
що вдається жінкам з
бездоганним смаком.
Такої душевної людини,
такого знаючого й відпо�
відального фахівця,
якою була головна ме�
дична сестра Мукачівсь�
кої ЦРЛ О.М.Гонак,   важ�
ко сьогодні знайти. Вона
й нині, перебуваючи на
заслуженому відпочин�
ку,  не рахується з осо�
бистим часом, ні з інши�
ми життєвими обстави�
нами. У неї завжди наго�
тові «тривожна» валіза,
яку бере з собою у мо�
менти невідкладних ви�
падків. Ось і дякують їй
за турботу й щире сер�
це односельчани та жи�
телі району.

Кажуть, що глибину
доброти людського сер�
ця виміряти не можли�
во. Мабуть це так.
Відкривати в людях
щось прекрасне, непе�
ревершене – то завжди
велика радість. На тру�
довому календарі  го�
ловної медичної сестри
Мукачівської ЦРЛ таких
пам’ятних віх – безліч.
Кожного року прийом і
підготовка до роботи
випускниць медичних
училищ, організація
курсів підвищення квал�
іфікації для працюючих
медичних сестер,
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ÄÎÁÐÎÌ
підготовка й проведен�
ня конкурсу професійної
майстерності, підго�
товка команди для
участі в обласних кон�
курсах, атестація серед�
нього  медичного пер�
соналу. Усе це не прямі,
а так би мовити, по�
бічно�необхідні обо�
в’язки головної медич�
ної сестри. Прямих
обов’язків теж вище го�
лови. А ще О.М.Гонак
очолювала первинний
осередок  Товариства
Червоного Хреста Ук�
раїни в   лікарні, залуча�
ла медичних праців�
ників у ряди донорів,
обиралась депутатом
міської ради. Уже сьо�
мий рік на  громадських
засадах Одотя Михайл�
івна  секретар районно�
го товариства інвалідів.
Нинішню зневіру людей
у доброту, безкорис�
ливість, коли всюди зу�
стрічаєш «людців», які
«рота без оплати не
розтулять» О.М.Гонак
спростовує своїм бла�
годійництвом. За сорок
вісім років вона так і не
навчилася працювати
«за винагороду». На�
томість довіра, автори�
тет і повага людей  до
цього унікального меди�
ка – непідробні й непо�
хитні. А там, де ти на
видноті, завоювати й
зберегти таке ставлення
до себе непросто.

Коли пишеш про тих,
кого любиш, шануєш то
неодмінно ловиш себе
на дивовижному відчутті
доторку власної душі до
незбагненно високого
єства твоїх героїв. З ро�
ками не меркнуть вдячні
спогади про моїх попут�
ників на життєвій ниві, –
бо що дорослішаємо, то
краще усвідомлюємо
їхню роль у нашому житті
й дякуємо долі, що зве�
ла нас з такими щирими
людьми як Одотя Ми�
хайлівна Гонак. Хтось
дуже влучно зауважив,
що «жінці потрібен дім,
щоб душа не мерзла». Її
радує все – робота на
городі, по дому, догляд
за домашньою живні�
стю, квіти, весна, сонце,
онуки Тетяна, Софійка,
Михайлик, вирощений
врожай, законсервовані
на зиму овочі… І ще
безліч успішних справ,
що неодмінно супрово�
дять жінку розумну,  пра�
цьовиту, дбайливу,
ощадливу, раціональ�
ну… Учімося у такої
жінки жити. Тоді по�
більшає у світі щастя.

Ні  на йоту не відставав
від дружини  у своєму
інтелектуальному зрос�
танні й Василь Васильо�
вич. Його відрадні успі�

хи в школі, громадській
роботі були оцінені. Та�
лановитий педагог вия�
вився ще й тямущим
господарником. І в
1973 році жителі села
обрали В.В.Гонака голо�
вою виконкому Лавкі�
вської сільської ради.
Ось де згодилися його
енергійність і завзяття. І
все – заради людей, за�
ради того, щоб не зачах�
ли культура, духовність
на рідній праотчій землі.
Він встигав усюди, з усі�
ма знаходив спільну
мову. Селяни оцінили
лідерську жилку Василя
Васильовича.  Цілих де�
в’ять років він робив усе
можливе, щоб полегши�
ти життя селян, пол�
іпшити їх добробут, по�
кращити населений
пункт новобудовами,
озеленити, впорядкува�
ти вулиці… І така бурхли�
ва діяльність голови не
пройшла повз увагу
районних властей. І не�
забаром Василь Васи�
льович розпочав нову
сторінку в своїй трудовій
біографії з посади
інструктора Мукачівсь�
кого  райкому партії.
Відтак обійняв посаду
завідуючого кабінетом
політосвіти, потім три�
валий час був головою
парткомісії райкому
партії. І всюди був на ви�
соті, бо діяв по�совісті,
справедливо, в інтере�
сах простих трудівників
Мукачівщини. У душі Ва�
силь Васильович, неза�
лежно від того, яку би
посаду не обіймав, зали�
шився педагогом
рідкісної щирої вдачі,
який сповідує молитву
Оптинських Старців:
«Господи, дай мені тер�
піння перенести те, що я
не маю сил змінити, і
мужність боротися з
тим, що я можу подола�
ти».

В.В.Гонак ще на почат�
ку своєї біографії по�
вністю оволодів  мис�
тецтвом життя, себто
здатністю суміщати те,
що ми хочемо, з тим, що
можемо. Раціональне й
емоційне у ньому не�
від’ємне від того, чого
досяг у впливі на життя
тих, про кого опікується.
Знаю його по спільній
діяльності у районній ве�
теранській організації не
один рік. За своїм
нинішнім статусом Ва�
силь Васильович  тур�
бується про те, щоб зня�
ти гостроту соціальних
проблем, які обсідають
інвалідів звідусіль. Ко�
жен його день сповне�
ний пошуків, глибокого
розуміння  свого грома�
дянського обов’язку, він
не чекає, що зміни на

краще прийдуть самі по
собі. Шукає їх наполег�
ливо, невпинно. А тому
й добивається відрад�
них результатів: очолю�
ваний В.В.Гонаком  рай�
онний осередок
інвалідів  відправляє на
оздоровлення, допома�
гає найнезаможнішим,
найураженішим хворо�
бами… Щороку  поправ�
ляють здоров’я і прохо�
дять реабілітацію   інва�
ліди та  ветерани  в  оз�
доровчих закладах. Літні
люди настільки звикли
до бездушності, чер�
ствості, неподобств і
поневірянь, що часто,
коли їм роблять добро,
одразу в це й повірити
не можуть. Така безко�
рислива робота додає
Василю Васильовичу
поваги і авторитету,
привертає до нього ува�
гу людей літніх, мудрих
які шукають спокою і
опори, для яких і добре
слово – найкращі цілющі
ліки.

…Подружжя Одотя
Михайлівна й Василь Ва�
сильович Гонаки любов
до праці, до книги пере�
дало дітям своїм – си�
нові Сергієві, недавньо�
му офіцерові  й доньці
Наталці яка, як і мати
стала медичною сест�
рою. І вони, як естафету
понесли у світ батьківсь�
ку науку: бути чесними,
порядними, працьови�
тими, шанувати ближнь�
ого… Сьогодні уся
радість Одоті Михайлів�
ни і Василя Васильови�
ча спрямована на онуків
Тетяну, Софійку і  Михай�
ла. А ще радіють невістці
Ользі,  зятеві Михайлу
Стегурі, та особливо
сину Сергієві який прой�
шов службу в рядах
міліції та СБУ, а зараз як
юрист допомагає інвал�
ідам та ветеранам у ви�
рішенні правових пи�
тань.

А я радію, що подруж�
жя Гонаків як і раніше
сповідує правду, совість
і честь, що не розміню�
ють  ні слів, а ні життів
своїх  на дрібне і суєтне,
бо міцним корінням уг�
либляються в народну
судьбу. Тому й кажу: Ва�
силю Васильовичу,
Одотє Михайлівно, под�
байте, щоб ваш Ангел
добра широко розкрив
свої крила над тими, хто
потребує захисту.  Да�
руйте людям ласку і теп�
ло, і не скупіться на сло�
ва ласкаві, щоб щирим
людям добре всім було,
щоб людяність цвіла у
кожній Вашій справі.
Дай, Боже!

Михайло ТОВТИН,
краєзнавець

Â Ìóêà÷åâ³ ñòâîðåíî êîì³ñ³þ, ÿêà âèçíà÷àòèìå ðîçì³ð
çáèòê³â ÷åðåç ñàìîâ³ëüíå çàéíÿòòÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

В Мукачеві  створено постійно
діючу комісію з визначення розмірів
збитків, заподіяних громаді міста
внаслідок невикористання земель�
них ділянок, самовільного зайняття
земельних ділянок та використання
земельних ділянок з порушенням
законодавства про плату за землю.
Комісію створено згідно порядку
визначення та відшкодування Му�
качівській міській раді збитків, за�

подіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайнят�
тя земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням зако�
нодавства про плату за землю. Комісію очолив заступник міського голови
Едуард Барчій.

З 3 квітня  розпочинається прийом
заяв зарахування дітей до дошкільного
навчального закладу та першого класу
загальноосвітнього закладу.

Для проведення реєстрації дитини не�
обхідно звернутися до Центру надання
адміністративних послуг м. Мукачево,
пл. Духновича Олександра, 2 (Ратуша)
та мати з собою такі документи:

� паспорт одного з батьків дитини (ори�

У МІСТІ  ПОЧАЛИ ПРИЙМАТИ ЗАЯВИ НА
ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ В ШКОЛИ ТА ДИТСАДКИ

гінал документа) або довідка про реєст�
рацію місця проживання дитини (можна
отримати в ЦНАПі);

� свідоцтво про народження дитини
(копія документа).

Прийом заяв проводитиметься:
понеділок, середа, п’ятниця з 10.00

год. до 16.00. (без перерви)
Телефони для довідок:

5-44-68, 2-10-67, 2-31-39

� старшого викладача кафедри пе�
дагогіки музичної освіти і виконавсь�
кого мистецтва – 1 вакантна посада.

До участі у конкурсі допускаються:
– на посаду старшого викладача –

особи, які:
1) мають стаж науково�педагогічної

роботи не менше як 3 роки на посаді
асистента або іншій посаді науково�
педагогічного працівника;

2) є авторами (співавторами) не
менше 3 наукових праць у фахових ви�
даннях України та/або іноземних
(міжнародних) рецензованих фахових
виданнях (відсутність достатньої
кількості наукових праць у фахових ви�
даннях України може бути замінена
отриманими патентами на винахід.
Кожен отриманий патент на винахід,
який пройшов кваліфікаційну експер�
тизу і безпосередньо стосуються на�

Мукачівський державний університет

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
на заміщення  вакантної посади

укових напрямів кафедри при�
рівнюється до 2 статей у фахових ви�
даннях України).

3) беруть участь у наукових конфе�
ренціях;

4) викладають навчальні дисципл�
іни на високому науково�методично�
му рівні, що підтверджено висновком
кафедри.

Термін подання заяв – протягом
місяця з дня опублікування оголошен�
ня.

Заяви про участь у  конкурсі  та  ма�
теріали  про претендентів (заява  на
ім’я ректора, особовий  листок з об�
ліку кадрів, автобіографія,  документи
про освіту, науковий ступінь, вчене
звання, список наукових праць, вина�
ходів, публікацій та документи, що
підтверджують стаж науково – педаго�
гічної роботи) подавати до відділу
кадрів МДУ.

Документи подавати за адресою:
89600,  м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26, відділ кадрів,

тел. (03131) 2-11-09.

Школа естетичного виховання міста ім. С. Мар�
тона поповнилася двома високоякісними баяна�
ми, дев'ятьма скрипками (скрипки 1/8 – для учнів
молодших класів струнно�смичкового відділу;
скрипки – для скрипалів середніх класів; скрип�
ки та  – для учнів старших класів).

До комплекту кожної скрипки входять відпові�
дний смичок, футляр, каніфоль та мікропідстрой�
ка. Також для ударної установки придбано меха�
нічну педаль, стійку�хай�хет, пластики для різних
барабанів та палички.

Обладнання придбано коштом міського бюд�
жету. Для цього розпорядженням міського голо�
ви  Андрія Балоги було виділено 84 тис. гривень.

ДЛЯ МУКАЧІВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ
ПРИДБАНО НОВІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  27.03.2016 р.  по 2.04.2017 р.
1. Маркуш Валентина Василівна  – 1929 р.н.
2. Фільчаков Василь Григорович  – 1926 р.н.
3. Шафар Олена Василівна  – 1931 р.н.
4. Деркач Федір Ілліч –1957   р.н.
5. Дивко Марія Ласлівна – 1940 р.н.
6. Шмайзел Степан Степанович – 1971 р.н.
7. Демко Світлана Олександрівна  –1966 р.н.
8. Кізман Лариса Анатоліївна –1933 р.н.
9. Лагута Олена Володимирівна –1972 р.н.
10. Йонаш Олександр –1981 р.н.
11. Балог Олександр

Олександрович –2017 р.н.
12. Юрченко Маргарита Сергіївна –1937  р.н.
13. Курак Кароліна Володимирівна –1986 р.н.
14. Шаленик Лідія Семенівна –1939 р.н.
15. Комарянк Василь Васильович –1945 р.н.
16. Ужакова Яніна Іванівна –1937 р.н.
17. Щока Марія Дмитрівна –1950 р.н.
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ТзОВ “Мукачівська швейна фабрика” приймає на ро�
боту швачок й учнів трикотажного виробництва. Пра�
цюємо в одну зміну. Оплата праці достойна.

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

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

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

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

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

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

тира без ремонта, на 2@му по@
версі  цегляного будинку по
вул. Берегівській, 66.Тел.
050 2338777
 ПРОДАЮ 3�кімнатну квар�

тиру на другому поверсі 5�по�
верхового цегляного будинку  у
Росвигові. Інд опалення, бал�
кон засклений. Звертатися:
050�9667376.
 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 з при@
садибною ділянкою (загаль@
на площа 0,0572 га по вул.
Станіславського. Звертати@
ся  0507689031.
     Продається будинок по

вул. Набережній, двоповер@
ховий особняк 150 кв.м., ка@
мінна зала, літня веранда, 2
ванни, 3 кімнати, сад, город
5 соток. Ціна 99 тис. ум.од.
Тел.: 099 028 76 44.
 ПРОДАЮ будинок у Мукачеві

на Берегівській�обїзній. 95 кв.
мю жила площа. Присадибна
ділянка, гараж з майстернею.
Три господарські прибудови,
своя вода, газовий котел.
Зверт: 0509667376
 Продається  участок 17 со�

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

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

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

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

Тел. 066 87 47 595

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

Т. 0958241649,0979698177.
 Продається  дача в районі

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

Набережній. Двоповерховий
особняк 150 кв. м., камінна
зала, літня веранда, дві ванни,
3 кімнати, сад, город, земель�
на ділянка 5 сотин.  Ціна 99 тис
у.о.

Зверт. 099�0287644.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

продається земельна ділянка
площею 2 сот. Ст.ціна 32900
ум.од.  можливий торг.
Т 0509425800

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

 6 êâ³òíÿ 2017 ð.
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      КУПЛЮ мідну трубку 3 м/п,
діаметром 18�20 мм. можна і б.к.
Тел. 050 203 67 78.
     Продаються  підписні видан�

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

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

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

Зверт. 050@203@67@78

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

  Îðåíäà

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

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

Звертатися: 050 5153540
     Здається 1 кімн. квартира

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

ПРОДАЄТЬСЯ:
гостинна меблева «стінка»

у хорошому стані –автога@
раж, «волгівський», метале@
вий, 2 музичні колонки,  два
побутових газових балони.ш@
вейная машинка ножная
“ZINGER” кассетный магніто@
фон фірмовий, самовар елек@
тричний. Зверт. 0669513492,
0997293571

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

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

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

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

Ðîáîòà

     Зніму квартиру в м.Му@
качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своє@
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) 55@00@127, (050) 135@73@73

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЮ КОМНАТНЫЕ
ЦВЕТЫ (цена большого

горшка – 100 грн).
Тел.: 3@54@96

     Продається велотренажер.
Тел. 095 32 60 426

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

 Грошові позики під заставу,
без довідки про доходи
0506441833
чево, 063�407�4797
 1�кімнатна квартира в

Мукачев, на 1 поверсі 5�ти по�
верхового цегляного будинку,
нового планування, загальна
площа 39 кв.м., є автономне
отоплення, металопластикові
вікна. Ціна 17500 у.о. Тел:
0954216365
 1�кімн. квартира. вул.Ми�

ру�І.Франка, є двір, площа 26
кв.м., опалення � конвектор, м/
п вікна, кондиціонер. одно вікно
на вулицю, можлива добудо�
ва2�го поверх, під комерцію.
15000 у.о. Тел: 0954216365
 1 кімн. квартира.. в р�ні

Доси, загальна площа 31 кв.м.
4/4 пов. автономка, нова про�
водка, водопровід, каналізація,
незавершений ремонт. ціна
11000 у.о. Тел: 0954216365
 3� кімн. квартира.. на по�

чатку вул.І.Франка, загальна
вікна виходять на фасад, мож�
ливо під бізнес 35000 у.о.
0954216365
 ТЕРМІНОВО! Будинок в

елітному районі міста Мукаче�
во, поруч набережна, жіночий
монастир 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 в центральній ча�

стині міста, 2 кімнати, кухня,
санвузел, котельня, підвал., по�
требує косметичного ремонту,
є опалення, м/п вікна, 1 сотина
зелмі, можлива прибудова. 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..С�

ільвая, 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

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

Àâòî
     Продається  “Таврія”

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

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

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА РОБОТУ
НА АВТОМИЙКУ ТА АЗС “ANP”

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

Тел.: 050 317 8000

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

Тел.: 066 594 8521

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

закордонного паспорта 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: 095@7559898.

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 мага@

зині у Росвигові.

Телефон:
050@2711883

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ  ОФІЦІАНТИ
у грузинський ресторан в Мукачеві.

Подробиці—по тел. 095@8640664.
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ВІЧНАЯ  ПАМ'ЯТЬ
Виконавчий комітет Верхнь�

окоропецькоі сільської ради
висловлює щирі співчуття  на�
родному  депутату Верховної
Ради України  ЛАНЬО Михай�
лу Івановичу та меру міста
Свалява ЛАНЬО Івану  Іванов�
чичу  та їх родинам  у зв'язку
з непоправною втратою –
смертю їх  матері

МАРГАРЕТИ  ІВАНІВНИ

Ùå â äèòÿ÷³ ðîêè æèòåëü Ëåöîâèö³ Âà-
ñèëü Äìèòðîâè÷ Áåðåø  âèð³çíÿâñÿ
â³ä ñâî¿õ îäíîë³òê³â ñàìîñò³éí³ñòþ,
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ñåðéîçíèì ñòàâëåí-
íÿì äî íàâ÷àííÿ ³ äîïîìîãè áàòüêàì â
óñüîìó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íåïîâíî¿ ñå-
ðåäíüî¿ øêîëè â³äí³ñ äîêóìåíòè â ó÷è-
ëèùå ìåõàí³çàö³¿
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, äå çäîáóâ  ñïåö-
³àëüí³ñòü âîä³ÿ ³ ìåõàí³-
çàòîðà øèðîêîãî  ïðîô-
³ëþ.  Â³äì³ííèì áóâ ³
ñîëäàòîì. Ñëóæáó ïðî-
õîäèâ ó ñàïåðíî-ïîí-
òîíí³é ÷àñòèí³ â ãðóï³ ðà-
äÿíñüêèõ â³éñüê íà òåðè-
òîð³¿ Í³ìåöüêî¿ äåìîêðà-
òè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè. Äîñ-
òàâëÿâ íà ïîòóæíîìó
àâòîìîá³ë³ ðîçêëàäíèé
ïîíòîííèé áëîê. ²ç íèõ çà ñòèñëèé ÷àñ
íàâîäèëè ïåðåïðàâó ÷åðåç ð³÷êè. Ïî çà-
ê³í÷åíí³ ñëóæáè ïîâåðíóâñÿ äîäîìó
ìàþ÷è íà ê³òåë³ óñ³ çíàêè âî¿íñüêî¿ ñëà-
âè òà ùå â éîãî àêòèâ³ áóëî â³ñ³ì çàîõî-
÷åíü çà â³äì³ííó ñëóæáó.

Íèí³ çà ïëå÷èìà  ó Âàñèëÿ Äìèòðîâè-
÷à ÷åñíî ³ äîñòîéíî ïðîéäåíèé ìèðíèé
øëÿõ. Ïðàöþâàâ âîä³ºì, êðàí³âíèêîì,
åêñêàâàòîðíèêîì… ² çà éîãî íàòõíåí-
íî¿ ïðàö³ çâåäåí³ áóä³âë³ äèòÿ÷îãî ñàä-
êà, áàãàòîêâàðòèðíèõ æèëèõ áóäèíê³â,
ïðîìèñëîâèõ êîðïóñ³â  ó Êîëü÷èí³…
Àëå, íàéá³ëüøå ïðèïàëà éîìó äî äóø³
íàéìèðí³øà íà çåìë³ ïðîôåñ³ÿ – áóä³-
âåëüíèêà. Ñàìå òóò  â³í ïîâí³ñòþ çàíó-
ðèâñÿ ó âèð áóä³âåëüíî¿ ñïðàâè. Îñü äå
ïî-ñïðàâæíüîìó â³í  äîñÿã âèñîêîãî
ïðîôåñ³îíàë³çìó, íàáóâ òâîð÷îãî ï³äõî-
äó äî ðîáîòè. Ñüîãîäí³ Â.Ä.Áåðåø   ³
òîâàðèø³ ïî ðîáîò³ äîêëàäàþòü áàãàòî
ñèë, ùîá ñïîðóäæóâàí³ íèìè áóäîâè âè-
õîäèëè ãàðíèìè, îøàòíèìè, íàä³éíèìè,
ì³öíèìè, çäàíèìè  íà â³äì³ííî. Çàâäÿ-
êè âèñîêîìó ïðîôåñ³îíàë³çìîâ³, ãëèáî-
êîìó çíàííþ ñïðàâè, ÿêó òâîðÿòü áóä³-
âåëüíèêè, òà âèíÿòêîâ³é ñóìë³ííîñò³ ó
ðîáîò³ òàê ³ âèõîäèòü.

Âàñèëü Äìèòðîâè÷ òîíêèé ïñèõîëîã.
Â³í äîáðå çíàº, ùî äîáðî â ñåðö³ íåîä-
ì³ííî ïðîñíåòüñÿ. Àëå äëÿ öüîãî ÷àñò³-
øå òðåáà ìîëîäîãî ðîá³òíèêà ç³ãð³âàòè
óâàãîþ, òîä³ â³í ñòàíå êðàùèì, óâàæí-
³øèì, ÷èñò³øèì ïîìèñëàìè, ïðàöüîâè-
ò³øèì. Òàëàíîâèòèé íàñòàâíèê ìîëîäî¿
çì³íè áà÷èòü ñâ³é îáîâ’ÿçîê  ó òîìó,
ùîá ïåðåäàòè ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ áó-
ä³âåëüíèê³â ñâ³é áàãàòèé æèòòºâèé
äîñâ³ä.

    ² ÿê ãîñïîäàð, ³ ÿê ãëàâà ñ³ìåéñòâà

Ï²Ä  ÙÀÑËÈÂÈÌ  ÇÍÀÊÎÌ
ÁËÀÃÎÂ²ÙÅÍÍß

Âàñèëü Äìèòðîâè÷ â³äì³ííèé. Â³í ùåä-
ðèé ³ ïðèÿçíèé äî áðàòà ²âàíà, ñåñòåð
Ìàð³¿, Ãàííè, Ñîô³¿. Îäíîñåëü÷àíè âè-
ñîêî ö³íóþòü äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, ÷óéí³ñòü,
ãîòîâí³ñòü ïðèéòè íà äîïîìîãó êîæíî-
ìó, õòî çâåðíåòüñÿ äî  íüîãî. Âëàñíå,
âñþäè, êóäè âåäå éîãî ñòåæèíêà äîë³,

Âàñèëü Äìèòðîâè÷ ñòà-
ðàºòüñÿ çðîáèòè ÿêíàéá-
³ëüøå êîðèñíîãî äëÿ ëþ-
äåé. Çà çâè÷àé â³í íå áàãà-
òîñë³âíèé. Àëå êîëè ãîâî-
ðèòü, òî âàðòî ïðèñëóõàòè-
ñÿ ³ ëîâèòè êîæíå ñêàçàíå
íèì ñëîâî, áî âîíî âèâà-
æåíå, ãàðòîâàíå âåëèêîþ
æèòåéñüêîþ ïðàêòèêîþ.

Ãëàâó ñ³ìåéñòâà ùèðî
ëþáëÿòü ³ øàíóþòü ìèëà,
ãàðíà, ìóäðà, íàïðî÷óä ðî-
áîòÿùà  äðóæèíà Îêñàíà

Ìèõàéë³âíà, ñèí Âàñèëü, äîíüêà Ìèðîñ-
ëàâà, ÿê³ îäåðæàëè äèïëîìè é çíàéøëè
ñâîº ì³ñöå â æèòò³, íèì íå íàò³øèòüñÿ
òåùà – Ñîô³ÿ ²ëë³âíà,  ð³äí³, ñóñ³äè…
ßê ³ â óñÿêî¿ ëþäèíè, áóëè ó Â.Ä.Áåðå-
øà óñï³õè ³ çäîáóòêè, ïîøóêè ³ äîñÿã-
íåííÿ, òðàïëÿëèñÿ çð³äêà é íåâäà÷³. Òà
óñï³õ³â ³ ðàäîù³â áóëî çàâæäè á³ëüøå.
Áî íà æèòòºâ³é äîðîç³ ùàñòèëî çîëîòî-
ìó þâ³ëÿðó íà ëþäåé äîáðîçè÷ëèâèõ,
ìóäðèõ, ùèðèõ, îäâåðòèõ. Áóëè,  ³ íå
ðàç, íåçàáóòí³ õâèëèíè ùàñòÿ – ïðîôåñ-
³éíîãî ³ ïðîñòî ëþäñüêîãî. Ïðèì³ðîì
òîä³, êîëè çäàâàëè öåðêîâíèì ãðîìàäàì
òðè ñïîðóäæåí³ õðàìè Ãîñïîäí³. Òåïåð
ñïîðóäæóþòü – ÷åòâåðòó öåðêâó.  Òà öå
ùå íå âñå, àäæå ó íàøîãî þâ³ëÿðà
ò³ëüêè ïîëóäåíü â³êó. Ïîïåðåäó íîâ³
ðîêè, íîâ³ æèòòºâ³  âèñîòè, ùîá ïðîé-
øîâøè ï³ä àðêîþ ïîëóäíÿ â³êó,  Âàñèëü
Äìèòðîâè÷ íåîäì³ííî äî÷åêàâñÿ íîâèõ
þâ³ëå¿â, ñÿãíóâ íîâèõ îìð³ÿíèõ âåðøèí.

Ïðèéì³òü ð³äíåíüêèé, ÷îëîâ³êó, áàòü-
êó, çÿòþ, áðàòå íàø³ íàéùèð³ø³ ïîáà-
æàííÿ: ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, äàëüøèõ òâîð÷èõ ³ ñ³ìåéíèõ
óñï³õ³â. Íåõàé êîæíà íàñòóïíà ìèòü Âà-
øîãî æèòòÿ áóäå ùàñëèâîþ ó äðóæíüî-
ìó ðîäèííîìó ³ òðóäîâîìó êîë³. Íåõàé
Âàñ ùåäðî îáäàðóº Ãîñïîäü çà ùèðó
ëþáîâ äî Íüîãî, Éîãî Ïðå÷èñòî¿, Ïðå-
áëàãîñëîâåííî¿ Ìàòåð³, ï³ä Áëàãîâ³ùåí-
íÿì ßêî¿ Âè ïðèéøëè ó öåé ñâ³ò, ùîá
çðîáèòè éîãî êðàùèì, äîáð³øèì, ùàñ-
ëèâ³øèì. Íåõàé çðîáëåíå Âàìè äîáðî,
÷óéí³ñòü òà òóðáîòà äî ð³äíèõ ³ áëèçü-
êèõ ïîâåðíåòüñÿ äî Âàñ ñòîðèöåþ

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äðóæèíà,
äîíüêà Ìèðîñëàâà, ñèí Âàñèëü,
òåùà – Ñ.².Ä³óñü, ð³äí³, äðóç³…

“Після консультації з міністром обо�
рони, з начальником Генштабу я прий�
няв рішення  і доручив, щоб з 1 квітня
підвищити  розмір додаткових гро�
шових винагород за виконання  зав�
дань в АТО, —заявив  президент Ук�
раїни Петро Порошенко на церемонії
випуску  слухачів Національного  уні�
верситету оборони України.   – Для
осіб, які виконують  бойові завдання
безпосередньо  на лінії роз’єднання,
ми їх збільшуємо  ще на півтори ти�
сячі гривень.Таким чином, грошове

З КВІТНЯ ВІЙСЬКОВИМ У ЗОНІ АТО
ЗБІЛЬШАТЬ ДОПЛАТИ

Íåùîäàâíî â öåíò-
ðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà
ïðîõîäèëà âèñòàâêà
òâîð³â ìóêà÷³âñüêèõ 
ìèòö³â Âàñèëÿ Ùîêè òà
Îëåíè Îëåô³ðåíêî  –  êî-
âàí³ ïèñàíêè, ÿê³ â ÷èñë³
585 ïèñàíîê ç óñ³º¿ Óêðà¿-
íè áóäóòü âèñòàâëÿòèñü
íà Ñîô³¿âñüê³é ïëîù³ â
Êèºâ³.

Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ
ïèñàíîê ïðîõîäèòèìå ó
ñòîëèö³ ç 8 ïî 24 êâ³òíÿ.
Çàãàëîì íà ïëîù³ ðîçì³-
ñòÿòü 585 ïèñàíîê ð³çíèõ

Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÂÈÑÒÀÂÊÀ ÌÅÃÀÏÈÑÀÍÎÊ

Сьогодні вранці на Закарпатті прикордонники відділу «Косино» Мукачівсь�
кого загону затримали 22�річного молодика, який намагався незаконно по�
трапити до сусідньої Угорщини.

Під час патрулювання прикордонники помітили рух невідомої особи в на�
прямку кордону. Правоохоронці негайно висунулись
на затримання незнайомця. Затриманим виявився
громадянин Нігерії, який мав при собі посвідку на
тимчасове проживання в Україні.

В ході фільтраційних заходів прикордонники з’ясу�
вали, що більше року тому іноземець вже затриму�
вався співробітниками Держприкордонслужби за
спробу незаконного перетину кордону. Після цього
нігерієць протягом року проживав у Волинському
пункті тимчасового перебування іноземців. Молодик
не полишив наміри покращити умови свого життя в
одній з країн ЄС та цього разу обрав для незаконно�
го перетину кордону українсько�угорську ділянку на
Закарпатті. Наразі затриманого доставлено до Му�
качівського прикордонного загону.

Подальшу долю мандрівника визначатиме суд.

Прес�служба Мукачівського
прикордонного загону

НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ПРИКОРДОННИКИ
ЗАТРИМАЛИ НІГЕРІЙЦЯ

ðîçì³ð³â – â³ä 5 ñì äî 2
ì. Îðãàí³çàòîð ïðîåêòó
– Folk Ukraine. 

Â Ìóêà÷åâ³ âèñòàâêà
ä³ÿëà ëèøå îäèí äåíü –
30 áåðåçíÿ.

забезпечення  до основної зарпла ти
буде складати  7,5 тисячі  гривень.  А
для військових у другій лінії  воно
збільшиться  на 1100 грн.  і  складе
3,5 тисячі”.

Також, за словами президента, вво�
диться нова практика  забезпечення
службовим житлом випускників  На�
ціонального університету Міністер�
ства оборони  України, які направля�
ються  для проходження  служби  у
війська.

Предоставляем услуги по проектированию, изго�
товлению, монтажу металлоконструкций любой слож�
ности: решётки, ворота, лестницы, перила,  двери,
навесы, козырьки, беседки, ограждения, кованная
мебель,  декор и т.д.

ВЫПОЛНЯЕМ СВАРОЧНЫЕ И
КОВАНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ

Тел. 0951100348  Василий
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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.
10.00 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 12.10,
13.05, 17.50 Ò/ñ "Ï³âí³÷íèé
â³òåð" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.25 Õ/ô "×åðâîíà
ïëàíåòà" (16+). 15.30, 16.10,
21.25 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìàã³ÿ" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20
Õ/ô "Ñíàéïåð" (16+). 1.15 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ-5" (16+). 2.40 Ñòîï-
10. 4.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25
Ôàêòè. 4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!!

ÑÒÁ
6.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.40,
18.30 "Çà æèâå!". 11.55 "Ìàñ-
òåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 23.55
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 1.15
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 5.20 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.20 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 4.10 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+). 16.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî-
÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ "Ðàéñüêå
ì³ñöå" 66 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Çàïîâ³ò ïðèíöåñè" 3, 4 ñ.
(12+). 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-
äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+).
1.50 Õ/ô "Á³áë³îòåêàð: Ó ïîøó-
êàõ ñïèñà äîë³".

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/ô "ßê êî-
çàêè íà âåñ³ëë³ ãóëÿëè". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.25 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 9.55 Õ/ô "Øàé-
áó, øàéáó!". 11.25, 17.50 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 12.25, 23.00 Íàéã-
³ðøèé âîä³é êðà¿íè. 13.25,
20.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.30,
21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.25 Â³òàëüêà.
16.50, 0.55 Êàçêè Ó Ê³íî. 21.25,
2.45 Êðà¿íà Ó. 0.00 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 1.25 Øï³ë³â³ë³.  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, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.35, 8.05
Ò/ñ "Äðóç³". 5.50, 18.00 Àáçàö.
6.43, 8.03 Kids Time. 6.45 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 10.50 Ò/ñ
"Ñàøêî Òàíÿ" (16+). 16.00,
19.00 Ñåðöÿ òðüîõ. 21.00 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 22.15 Õ/ô "Ïî-
ëþâàííÿ íà êîëèøíþ" (16+).
0.30 Õ/ô "Äèêòàòîð" (16+).

ÑÅÐÅÄÀ, 12 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25 Çîëîòèé ãóñàê. 6.45, 7.45,
8.25 Ñìàêîòà. 7.20, 23.00 Íà
ñëóõó. 8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45,
0.20 Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ðàíîê
ïðî Óêðà¿íó. 9.35 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 10.00 Ëàéôõàê. 10.05,
18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà÷åííÿì?

Áëîãè. 10.10, 18.10, 18.55 ÊË²Ï
ó÷àñíèêà ªâðîáà÷åííÿ- 2017 ã..
10.20 Ä/ô "Ñïðàâà "áîæåâ³ëü-
íîãî". À.Âåäåëü". 11.00 Çàñ³-
äàííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óê-
ðà¿íè. 13.15 Íàø³ ãðîø³. 14.00
Íà ãîñòèíó äî ²âàíà Ïîïîâè-
÷à. 15.20 Ñâ³òëî. 16.00 Ìèñ-
òåöüê³ ³ñòîð³¿. 16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ
çàõèñòó". 17.20 Øêîëà Ìåð³
Ïîïï³íñ. 17.40 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 19.00, 1.50 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ò/ñ "Äîíüêè
ªâè". 19.55 Ñë³äñòâî. ²íôî.
20.20, 4.40 Ïðî ãîëîâíå. 21.30,
5.35 Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ
"Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àíòèòåðîð".
22.40 Ìåãàëîò. 22.55, 5.50
Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè. 23.35
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 2.05 Ä/ô
"Àðõèï Ëþëüêà". 2.55 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 3.50 Ä/ô "Ìèêî-
ëà Ðóøêîâñüêèé"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.45 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
2". 10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó -
7". 12.50 "Ìîëüôàð". 13.50
"Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå".
14.45, 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè 6". 17.15 Ìåëîäðàìà
"Êîõàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00
Ò/ñ "Õîðîøèé õëîïåöü". 22.00
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3". 23.35,
2.00 Äðàìà "Êàïîòå". 2.30 "Òå-
ëåìàãàçèí". 5.00 "Åñê³ìîñêà -
2: ïðèãîäè â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20,  13.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.10,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Êîõàííÿ çà
çàêîíîì". 15.50, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.25 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 1.15, 5.10 "Ïîäðîáèö³".
22.45 Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ êðàñè".
2.00 Äîê.ïðîåêò "Óêðà¿íà: çà-
áóòà ³ñòîð³ÿ". 2.45 "Óêðà¿íà
âðàæàº". 3.10 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 3.50 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 10.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.55 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
12.10,  13.05,  17.50 Ò/ñ
"Ï³âí³÷íèé â³òåð" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.30 Õ/ô
"Ñíàéïåð" (16+). 15.30, 16.10
Ò/ñ "Ìàéîð ³  ìàã ³ÿ"  (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò. 21.25
Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+). 23.25 Õ/ô
"Ñíàéïåð-2" (16+). 1.10 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ-5" (16+).  2.35
Ñòîï-10. 4.35 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí. 4.40 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.40 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.35,
18.30 "Çà æèâå!". 10.55 "Ìàñ-
òåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 19.55, 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
(16+). 16.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñüêå ì³ñöå" 67 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Çàïîâ³ò ïðèí-
öåñè" 5, 6 ñ. (12+). 23.30 Ò/ñ
"Çàêîí ³ ïîðÿäîê: 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. Âòîðã-
íåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô "ßê êî-
çàêè íàðå÷åíèõ âèðó÷àëè". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.25 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 9.55 Õ/ô "Í³÷íà
òóñîâêà". 11.25, 17.50 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 12.25, 23.00 Íàéã-
³ðøèé âîä³é êðà¿íè. 13.25,
20.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.30,
21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 10 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

.  12.00 Êè¿âñüêèé ï ³âìàðà-
ôîí. ×åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç
ï³âìàðàôîíó 2017 ã. .  12.30
Ñóñï ³ëüíèé  óí ³âåðñèòåò.
13.15 Áîðõåñ. 14.00 Ä/ô "Íà
ï'ºäåñòàë³ â³òð³â Ôëîðåíö³¿".
15 .20  Ôîëüê -mus ic .  16 .30
Òâ³é ä ³ì-2.  16.45,  2 .10 Ä/ñ
"Íàö³îíàëüí³  ïàðêè Àìåðè-
êè". 17.45 Â³êíî â Àìåðèêó.
18.10, 18.55 ÊË²Ï ó÷àñíèêà
ªâðîáà÷åííÿ- 2017 ã.. 18.15,
1.20 Íîâèííèé áëîê.  18.50
Ùî òàì ç  ªâðîáà÷åííÿì?
Áëîãè.  19.00,  1.50 Íîâèíè.
Êóëüò óðà .  19 .20  Ïåðøà
øïàëüòà .  19 .55  Âåðåñåíü .
20 .20 ,  4 .40  Ïðî  ãîëîâíå .
21.30,  5.35 Íîâèíè.  Ñïîðò.
21 .50  Ò /ñ  "Íà  ìåæ ³ .  Ãðóïà
"Àíòèòåðîð". 22.50 Ç ïåðøèõ
âóñò. 22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè. 23.35 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 3.05 Ò/ñ "Îñòð³â ëþ-
áîâ³"

Êàíàë «1+1»
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 1.15 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ ³ëëÿ -  2" .
10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7".
12.50 "Ìîëüôàð". 13.50 "Ïðî-
áà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå". 14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè 6".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ "Õîðî-
øèé õëîïåöü". 22.00 "Ãðîø³".
23.15, 1.30 Òðèëåð "Åêñòðà-
ñåíñ" .  2 .30 "Òåëåìàãàçèí" .
4.45 "Åñê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè
â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
5.50 Ì/ô. 6.20, 13.30 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20, 12.25 Ò/
ñ "Æåðåá äîë³". 15.20 "Æäè
ìåíÿ". 18.00, 19.00, 4.30 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 1.15, 5.10 "Ïîäðîáèö³".
21.00 Ò/ñ "Êîõàííÿ çà çàêî-
íîì". 22.45 Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ êðà-
ñè". 2.05 Äîê.ïðîåêò "Óêðà¿íà:
çàáóòà ³ñòîð³ÿ". 2.45 "Óêðà¿íà
âðàæàº". 3.10 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 3.50 "Ãîòóºìî ðàçîì"

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.05,  4 .45 Äèâèòèñü óñ ³ì! .
5.55, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.10
Ñïîðò. 9.15 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àíòè-
çîìá³. 11.05, 13.10 Õ/ô "×åð-
âîíà ïëàíåòà" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  13.25,
16.10 Õ/ô "Âàí Õåëüñèíã"
(16+). 16.20 Õ/ô "Á³ëîñí³æêà
³  ìèñëèâåöü"  (16+) .  18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ
"Ìàéîð ³ ìàã³ÿ" (16+). 22.30
Ñâîáîäà ñëîâà.  0 .25 Õ/ô
"Ñ³ì'ÿ ñìåðò³" (18+). 2.00 Íå-
áà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ. 2.40 Ò/
ñ "Ëàñ-Âåãàñ-5" (16+).  3.20
Ñòîï-10. 4.25 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.15, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.15 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
10.10, 18.30 "Çà æèâå!". 11.40
Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðè-
ãîäè Øóðèêà". 13.40 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â 16". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.35,
1.30 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 23.35 "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, 3.45 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 11.50 Õ/
ô "Ñîíöåâîðîò" (16+). 13.50 Ò/
ñ "Ã³ðêå ùàñòÿ" 1, 2 ñ. (16+).
15.30 Ò/ñ "Ã³ðêå ùàñòÿ" (16+).
18.00 Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" 65
ñ. (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Çà-
ïîâ³ò ïðèíöåñè" 1, 2 ñ. (12+).
23.30 Õ/ô "Á³áë³îòåêàð: Ó ïî-
øóêàõ ñïèñà äîë³". 2.15 Õ/ô
"Äâà êâèòêè ó Âåíåö³þ" (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/ô "ßê êî-
çàêè ìóøêåòåðàì äîïîìàãàëè".
8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.25 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 9.55 Õ/ô "Ãåð-
öîã". 11.25, 17.50 Ïàíÿíêà-ñå-

ëÿíêà. 12.25, 23.00 Íàéã³ðøèé
âîä³é êðà¿íè. 13.25, 21.00 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.55
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.55,
4.25 Â³òàëüêà. 16.50, 0.55 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 20.00 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 21.25, 2.45 Êðà¿íà Ó. 0.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 1.25
Øï³ë³â³ë³. 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, 2.25 Çîíà íî÷³.  4.40,
18.00 Àáçàö. 5.40 Ò/ñ "Äðóç³".
6.33, 8.03 Kids Time. 6.35 Ì/ô
"Ñüîìèé ãíîì". 8.05 Õ/ô "Êðà-
áàò - ó÷åíü ÷àêëóíà" (16+).
10.20 Õ/ô "Îñîáëèâî íåáåç-
ïå÷íà" (16+). 12.15 Õ/ô "Ñòðà-
øèëêè" (16+). 14.15 Õ/ô "Ìèñ-
ëèâö³ íà â³äüîì" (16+). 16.00
Ðåâ³çîð Ñïåøë. 19.00 Ðåâ³çîð
Êðàìíèö³. 21.00 Òàºìíèé
àãåíò. 22.30 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 0.15 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.
2.05 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ.
2.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 11 ÊÂ²ÒÍß
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10.00 Ëàéôõàê. 10.05, 18.50
Ùî òàì ç ªâðîáà÷åííÿì? Áëî-
ãè. 10.10, 18.10, 18.55 ÊË²Ï
ó÷àñíèêà ªâðîáà÷åííÿ- 2017
ã.. 10.25 Ò/ñ "Ïëîùà Áåðêë³".
11.20 Ä/ô "Îäíîãî ðàçó, 60
ðîê³â ïîòîìó...". 12.30 Ñóñï-
³ëüíèé óí ³âåðñèòåò.  13.15
Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíà-
ìè. 14.00 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
14.25 Ñïîãàäè. 15.20 Ïîçà
÷àñîì. Òåëåâèñòàâà "Íàòàë-
êà-Ïîëòàâêà" .  17.20 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í?. 17.40 Ì/ñ "Êíè-
ãà äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íî-
âèííèé áëîê. 19.00, 1.50 Íî-
âèíè. Êóëüòóðà. 19.20 Ïåðøèé
íà ñåë³ .  19.55 Íàø³ ãðîø³.
20.20,  4 .40 Ïðî ãîëîâíå.
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àí-
òèòåðîð" .  22.50 Ç ïåðøèõ
âóñò. 22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè. 23.35 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 2.10 Â³êíî â Àìåðèêó.
2.30 Âåðåñåíü.  3 .00 Ä/ô
"Ñåðã³é Êîðîëüîâ. Ïî÷àòîê".
3.45 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.25 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
2". 10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó -
7". 12.50 "Ìîëüôàð". 13.50
"Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå".
14.45, 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè 6". 17.15 Ìåëîäðàìà "Êî-
õàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ
"Õîðîøèé õëîïåöü". 22.00 "Íà
íîæàõ". 23.35, 1.40 Òðèëåð
"Ðåêâ³ºì çà âáèâöåþ". 2.30
"Òåëåìàãàçèí". 4.30 "Åñê³ìîñ-
êà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.10,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Êîõàííÿ çà
çàêîíîì". 15.50, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.30 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 1.15, 5.10 "Ïîäðîáèö³".
22.45 Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ êðàñè".
2.00 Äîê.ïðîåêò "Óêðà¿íà: çà-
áóòà ³ñòîð³ÿ". 2.45 "Óêðà¿íà
âðàæàº". 3.10 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 3.50 "Ãîòóºìî ðàçîì".

ì. Ìóêà÷åâî,
âóë. Äóõíîâè÷à,70
òåë.: (03131) 3-17-24;
òåë./ôàêñ: (03131) 3-17-25
ìîá.: 050-074-57-47



1111111111ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 6 êâ³òíÿ 2017 ð.

13 (1166)13 (1166)13 (1166)13 (1166)13 (1166)

ñò.

(10.04.2017 - 16.04.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

12.00, 13.00, 14.00 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò". 15.00 Ò/ñ "Õîðîøèé
õëîïåöü". 19.30, 5.15 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿-
íè 7". 0.10 Õ/ô "Ë³íêîëüí".

3.45 "Àðãóìåíò êiíî"

IÍÒÅÐ
5.45 "Ïîäðîáèö³". 6.15 Õ/ô
"Áåðåæèñü àâòîìîá³ëÿ". 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, 2.10 Õ/ô "Øà-
ëåíå âåñ³ëëëÿ". 14.00 Êîíöåðò
"Àëëà Ïóãà÷îâà. Âèáðàíå".
16.00, 21.30 Ò/ñ "Ïîâåðíè ìîº
êîõàííÿ" (16+). 20.00 "Ïîäðî-
áèö³ òèæíÿ". 23.30 Õ/ô "Æ³íêà,
ÿêà ñï³âàº". 1.10 Äîê.ïðîåêò
"Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ... Àëëà Ïó-

ãà÷îâà"

 ICTV
5.45 Ôàêòè. 6.15 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 8.55 Õ/ô "Ïîäîðîæ "ªäè-
íîðîãà". 12.05, 13.00 Ì/ô "Ìîí-
ñòðè ïðîòè ïðèáóëüö³â". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.00 Õ/ô "Õîáá³ò.
Íåñïîä³âàíà ïîäîðîæ" (16+).
17.05 Ì/ô "²âàí Öàðåâè÷ ³
Ñ³ðèé Âîâê" (16+). 18.45 Ôàêòè
òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.30 Ì/ô
"²âàí Öàðåâè÷ ³ Ñ³ðèé Âîâê-2"
(16+). 22.00 Õ/ô "Õîáá³ò. Ïóñò-
êà Ñìî´à" (16+). 0.50 Õ/ô
"Ñíàéïåð-5. Ñïàäùèíà" (18+).
2.30 Ò/ñ "Ñë³ä÷³" (16+)

ÑÒÁ
7.45 "Õîëîñòÿê - 7". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.00 "Êàðàî-
êå íà Ìàéäàí³". 11.05 "Óêðà¿-
íà ìàº òàëàíò!. Ä³òè". 14.15
Õ/ô "Äæåíòëüìåíè óäà÷³" .
16.05, 23.35 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà 4". 18.00, 22.40,
0.50 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 20.55 "Îäèí çà âñ³õ".
5.40 "Âñå áóäå äîáðå!"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30 Ñüîãîäí³. 7.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.50 Õ/ô "Â³ääàì
äðóæèíó â õîðîø³ ðóêè" (16+).
11.45 Ò/ñ "×óæà äîëÿ" (12+).
15.10 Õ/ô "Íàðå÷åíèé". 17.00
Ò/ñ "Ïîðàíåíå ñåðöå" 1, 2 ñ..
19.00, 5.20 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00 Ò/ñ
"Ïîðàíåíå ñåðöå". 21.25 Õ/ô
"Ðîìàí ó ëèñòàõ". 23.20
Ìóçè÷íà ïëàòôîðìà. Êîíöåðò.
1.30 Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" 65,
69 ñ. (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25, 10.10 Ì/ñ "Øàëåí³ êðî-
ëèêè. Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40
Ì/ô "Ãðèöåâ³ ïèñàíêè". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 11.50 Ì/ô "Ìà-
ëþê Âåëèêèé ïàíäà". 13.30 Õ/
ô "Íàéêðàùèé äðóã øïèãóíà".
15.00 Õ/ô "Êîðîëü ïîâ³òðÿ:
Ñüîìà ïîäà÷à". 16.40 Ðÿò³âíè-
êè. 19.50 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00
Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 0.35 Õ/ô "Íåñêî-
ðåíèé". 2.30 Êðà¿íà Ó. 4.10
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
3.45 Çîíà íî÷³. 6.00, 7.55 Kids
Time. 6.02 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 8.00 Ì/ô "Ñèíáàä:
Ëåãåíäà ñåìè ìîð³â". 9.20 Ì/
ô "ßê ïðèáîðêàòè äðàêîíà".
11.15 Õ/ô "Êóëåíåïðîáèâíèé".
13.15 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ â'ÿ-
çåíü Àçêàáàíó" (16+). 16.00 Õ/
ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Êåëèõ âîã-
íþ". 18.50 Õ/ô "Ó÷åíü ÷àêëó-
íà". 21.00 Õ/ô "Äæîí Êàðòåð"
(16+). 23.25 Õ/ô "Çàë³çíà ñó-
òè÷êà" (16+). 1.10 Õ/ô "Ïîëþ-
âàííÿ íà êîëèøíþ" (16+)

âîþ. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.25 Â³òàëüêà.
16.50, 0.55 Êàçêè Ó Ê³íî. 21.25,
2.45 Êðà¿íà Ó. 0.00 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 1.25 Øï³ë³â³ë³. 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 .  4.35,
8.05 Ò/ñ "Äðóç³". 5.50, 18.00
Àáçàö. 6.43, 8.03 Kids Time.
6.45 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ".
10.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
16.00, 19.00 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè. 21.00 Êè¿â âäåíü òà
âíî÷³. 22.00 Õ/ô "Íå æàðòóé-
òå ç Çîõàíîì" (16+). 0.10 Õ/ô
"²íòåðâ'þ" (16+). 2.25 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé.

×ÅÒÂÅÐ, 13 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 7.25, 23.00 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Ðàíîê ïðî Óê-
ðà¿íó. 9.35 Óêðà¿íà íà ñìàê.
10.00 Ëàéôõàê. 10.05, 18.10,
18.55 ÊË²Ï ó÷àñíèêà ªâðîáà-
÷åííÿ- 2017 ã.. 10.10, 18.50 Ùî
òàì ç ªâðîáà÷åííÿì? Áëîãè.
10.25 Ò/ñ "Ïëîùà Áåðêë³" .
11.15, 16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñ-
òó". 12.05, 16.20 Ä/ñ "Ï³âäåí-
íà Êîðåÿ ñüîãîäí³" .  12.15
Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò.
12.40, 21.30, 5.35 Íîâèíè.
Ñïîðò. 13.15 Ñë³äñòâî. ²íôî.
14.05 Ä/ô "Ãåðîé íå íàøîãî
÷àñó.  Þð³é Ìàæóãà".  15.20
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 17.15 Êàçêè
Ë³ðíèêà Ñàøêà. 17.35 Ì/ñ
"Êíèãà äæóíãë³â".  18.00
Voxcheck. 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 19.00, 1.50 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ò/ñ "Äîíüêè
ªâè". 19.55 "Ñõåìè" ç Íàòà-
ë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 20.20, 4.40
Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ "Íà
ìåæ³.  Ãðóïà "Àíòèòåðîð".
22.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè.
23.35 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 2.05
Íà ãîñòèíó äî ²âàíà Ïîïîâè-
÷à. 2.55 Ä/ô "Ñâ³ò Ìàêñèìà".
3.45 Ä/ô "Àðàáåñêè Ãîãîëÿ"

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.30 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2".
10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7".
12.50 "Ìîëüôàð". 13.50 "Ïðî-
áà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå". 14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè 6".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ "Õîðî-
øèé õëîïåöü". 22.00 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ 6". 23.00 "Ïðàâî íà âëà-
äó 2017". 0.45 "Âå÷³ðí³é êè¿â".
2.55 "Òåëåìàãàçèí". 4.45 "Åñê-
³ìîñêà - 2: ïðèãîäè â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô.  6 .20,  13.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.10,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Êîõàííÿ çà
çàêîíîì". 15.50, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.25 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 1.15, 5.10 "Ïîäðîáèö³".
22.45 Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ êðàñè".
2.05 Äîê.ïðîåêò "Óêðà¿íà: çà-
áóòà ³ñòîð³ÿ". 2.50 "Óêðà¿íà
âðàæàº". 3.10 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 3.50 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.00, 4.50 Äèâèòèñü óñ³ì!. 5.35

Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà. 6.30
Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 11.00 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 12.10, 13.10, 17.50 Ò/
ñ "Ï³âí³÷íèé â³òåð" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.30 Õ/ô
"Ñíàéïåð-2" (16+). 15.25,
16.10, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 ²íñàéäåð. 23.20 Õ/ô
"Ñíàéïåð-3" (16+). 1.00 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ-5" (16+). 2.25 Ñòîï-
10. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè

ÑÒÁ
6.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.50 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.40,
18.30 "Çà æèâå!". 12.00 "Ìàñ-
òåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4". 0.00
"Îäèí çà âñ³õ". 1.10 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 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
(16+).  16.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó (16+).  18.00 Ò/ñ
"Ðàéñüêå ì³ñöå" 68 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Çàïîâ³ò ïðèí-
öåñè" (12+). 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³
ïîðÿäîê:  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
"ßê êîçàêè ñ³ëü êóïóâàëè". 8.00
Ìóëüòì³êñ.  9.25 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 9.55 Õ/ô "Êàø-
òàí÷èê: ãåðîé Öåíòðàëüíîãî
ïàðêó". 11.25, 17.50 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 12.25, 23.00 Íàéã³ð-
øèé âîä³é êðà¿íè. 13.25, 20.00
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.30, 21.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
15.55, 4.25 Â³òàëüêà. 16.50,
0.55 Êàçêè Ó Ê³íî. 21.25, 2.45
Êðà¿íà Ó. 1.25 Øï³ë³â³ë³. 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, 2.05 Çîíà íî÷³. 4.35, 8.05
Ò/ñ "Äðóç³". 5.50, 18.00 Àáçàö.
6.43, 8.03 Kids Time. 6.45 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ".  10.50 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 16.00, 19.00
Õòî çâåðõó?. 21.00 Êè¿â âäåíü
òà âíî÷³. 22.00 Õ/ô "Êóëåíåï-
ðîáèâíèé" (16+). 0.00 Õ/ô "Çà-
ë³çíà áàøêà" (16+). 2.00 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 14 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25 Æèòòºëþá. 6.45, 7.45, 8.25
Ñìàêîòà. 7.20, 0.00 Íà ñëóõó.
8.35 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 8.40
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëåìà-
ãàçèí. 9.00 Ðàíîê ïðî Óêðà¿íó.
9.35 Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³ ïðî
Õàíñ³ê". 10.00, 18.50 Ùî òàì ç
ªâðîáà÷åííÿì? Áëîãè. 10.05,
18.10, 18.55 ÊË²Ï ó÷àñíèêà
ªâðîáà÷åííÿ- 2017 ã.. 10.25,
16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó".
12.05, 16.20 Ä/ñ "Ï³âäåííà Êî-

ðåÿ ñüîãîäí³". 12.15 Ñóñï³ëü-
íèé óí³âåðñèòåò. 12.40, 21.30,
5.35 Íîâèíè. Ñïîðò. 12.55
Voxcheck. 13.15 Ñõåìè. 14.05
Ä/ô "Ãîëèé êîðîëü" Êîñòÿíòè-
íà Ñòåïàíêîâà". 15.20 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 17.20 Êàçêè
Ë³ðíèêà Ñàøêà. 17.40 Ì/ñ "Êíè-
ãà äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 19.00, 1.50 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.25 Õ/ô "Äåñÿòü
çàïîâ³äåé" 1 ñ.. 22.00 ÕÐÅÑ-
ÍÀ ÄÎÐÎÃÀ çà ó÷àñòþ ÑÂßÒ²-
ØÎÃÎ ÎÒÖß ÔÐÀÍÖÈÑÊÀ Â
ÊÎË²ÇÅ¯ (ÐÈÌ). 2.05 Ìóçè÷íå
òóðíå. 3.15 Êíèãà.ua. 3.45
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 4.40 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 5.50
Â³÷íå

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ. 6.45, 7.10,
8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ 6". 10.50,
12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7". 12.50
"Ìîëüôàð".  13.50 "Ïðîáà÷
ìåí³,  ìîÿ ëþáîâå".  14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè 6".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.15 "Ðîçñì³øè
êîì³êà. Ä³òè 2".  22.00 "Ë³ãà
ñì³õó -3 2017".  0.45, 4.40
"Âå÷³ðí³é Êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.20

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ". 11.10, 12.25
Ò/ñ "Êîõàííÿ çà çàêîíîì".
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 1.55, 4.30 "Ïîäðîáèö³".
21.00 "×îðíå äçåðêàëî". 23.00
Õ/ô "×àñ áàæàíü". 1.05 Äîê.-
ïðîåêò "Âîñêðåñ³ííÿ". 2.45
"Æäè ìåíÿ". 5.15 Õ/ô "Ä³â÷è-

íà ç ã³òàðîþ"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 9.55
²íñàéäåð. 10.50 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 12.25, 13.10, 17.50 Ò/
ñ "Ï³âí³÷íèé â³òåð" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.55 Õ/ô "Ñíàéïåð-3" (16+).
15.35, 16.10 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Àíòèçîìá³. 21.25 Äè-
çåëü-øîó. 23.45 Õ/ô "Ñíàé-
ïåð-4. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ"
(16+). 1.20 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-5"
(16+). 2.45 Ñòîï-10

ÑÒÁ
5.52, 18.30, 1.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 8.00 Õ/ô "Îñ³íí³é
âàëüñ". 10.05 Õ/ô "Ïàðôóìåð-
øà". 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâè-
íè". 20.00, 22.55 "Õîëîñòÿê -
7". 22.30 "Íåáà÷åíå ªâðîáà-
÷åííÿ". 1.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.00 Ñüîãîäí³. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
5.20 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30, 3.45
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30, 15.30
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+).
16.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ðàéñüêå
ì³ñöå" 69 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Ëþáà. Ëþáîâ" 1, 2 ñ. (16+).
23.20 ñë³äàìè ëüâ³âñüêî¿
ñì³òòÿ. 0.00 Ò/ñ "Ëþáà. Ëþ-
áîâ" (16+). 1.30 Ò/ñ "Çàêîí ³
ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð"
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
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
"×åðâîíà æàáà". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Õ/ô "×î-
òèðè äí³ ç æèòòÿ ×àíäí³". 12.25
Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè. 13.25
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.30 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.55 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 15.55, 4.25
Â³òàëüêà. 16.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
17.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 20.00
Ì/ô "Ð³î". 21.50 Õ/ô "Íîâ³òí³é
çàïîâ³ò" (16+). 0.00 Õ/ô "Íå-
ñêîðåíèé". 2.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
2.45 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, 1.45 Çîíà íî÷³. 4.25, 8.00
Ò/ñ "Äðóç³". 5.40, 18.00 Àáçàö.
6.35, 7.55 Kids Time. 6.40 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 9.50, 20.45
Êè¿â âäåíü òà âíî÷³. 14.10 Ñåð-
öÿ òðüîõ. 16.15, 19.00 Ñóïåð-
³íòó¿ö³ÿ. 22.00 Õ/ô "Áåç
â³ä÷óòò³â" (16+). 23.45 Õ/ô "Á³ñ³â
ìîá³ëüíèê" (16+). 1.40 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 15 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ. 6.35 Íà
ñëóõó. 7.05 ÀãðîÅðà. Ï³äñóìêè.
7.20 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 8.05
Ñìàêîòà. 8.45 Òåëåìàãàçèí.
9.00 Ì/ñ "Êíèãà äæóíãë³â". 9.50
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.10 Õî÷ó
áóòè. 10.45 Ùî òàì ç
ªâðîáà÷åííÿì? Áëîãè. 10.50
ÊË²Ï ó÷àñíèêà ªâðîáà÷åííÿ-
2017 ã.. 11.00 Ôîëüê-music.
12.10 Ò/ñ "Äîíüêè ªâè". 13.30
Ò/ñ "Ïëîùà Áåðêë³". 15.40 Ä/ô
"Ñâ³òëî Õðèñòîâîãî
âîñêðåñ³ííÿ". 16.10 Êíèãà.ua.
16.40 ×îëîâ³÷èé êëóá. 17.15
×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò. 18.35
Áîãàòèðñüê³ ³ãðè. 19.25 Õ/ô
"Äåñÿòü çàïîâ³äåé" 2 ñ.. 21.00
Íîâèíè. 21.30 Çà êðîê äî
ªâðîáà÷åííÿ. 22.20 Ä/ñ
"Òðàäèö³éí³ ñâÿòà Ìàñóð³".
22.50 Ìåãàëîò. 23.00 Ñâ³ò on
line. 23.25 Æèòòºëþá. 0.00
ÂÅËÈÊÎÄÍß ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀ
Ë²ÒÓÐÃ²ß

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30, 4.40 ÒÑÍ. 6.45
"Ãðîø³". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.00 "Òàºìíèé êîä â³ðè".
11.00, 23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
12.00 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3".
13.45 "Ãîëîñ êðà¿íè 7". 16.35,
21.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà 2017". 20.15,
5.25 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.15
"Ë³ãà ñì³õó -3 2017"

IÍÒÅÐ
6.55 "Íó, ïîñòðèâàé!". 7.40 Õ/
ô "Áåðåæèñü àâòîìîá³ëÿ".
9.30 "Óêðà¿íà âðàæàº". 10.00
Äîê.ïðîåêò "Ìåí³ ïîäîáàºòü-
ñÿ... Àëëà Ïóãà÷îâà" Ïðåì`ºðà.
11.05 Õ/ô "Æ³íêà, ÿêà ñï³âàº".
12.45 "Ñõîäæåííÿ Áëàãîäàòíî-
ãî Âîãíþ ó Õðàì³ Ãðîáó Ãîñ-
ïîäíüîãî". 14.45 Äîê.ïðîåêò
"Ñâÿòà çåìëÿ" Ïðåì`ºðà.
15.25, 20.30 Ò/ñ "Ïîâåðíè ìîº
êîõàííÿ" (16+). 20.00 "Ïîäðî-
áèö³". 23.30 "Òðàíñëÿö³ÿ ñâÿò-
êîâîãî áîãîñëóæ³ííÿ ç Êèºâî-
Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè". 3.30 Äîê.-
ïðîåêò "Ñâÿòà çåìëÿ". 4.10 Õ/
ô "×àñ áàæàíü"

ICTV
5.15 Ôàêòè. 5.35 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 7.15 Äèâèòèñü óñ³ì!.
8.05 Ì ³ Æ. 9.00 ß çíÿâ!. 9.55
Äèçåëü-øîó. Äàéäæåñò. 10.55
Îñîáëèâîñò³  íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 11.50 Â³äïóñòêà ïî
îáì³íó. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
15.15 Õ/ô "Ñóïåðôîðñàæ"
(16+). 17.00 Ì/ô "Ìîíñòðè
ïðîòè ïðèáóëüö³â". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 20.05 Ì/ô
"²âàí Öàðåâè÷ ³ Ñ³ðèé Âîâê"
(16+). 21.45 Õ/ô "Õîáá³ò. Íå-
ñïîä³âàíà ïîäîðîæ" (16+).
0.45 Õ/ô "Ñíàéïåð-4. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ" (16+). 2.15 Ñòîï-
10. 2.50 Õ/ô "Ïîâñòàííÿ ñâ³òó"

ÑÒÁ
5.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00

"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.00 "Õî-
ëîñòÿê - 7". 12.55 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2". 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè". 22.05 Ò/ñ "Êîëè
ìè âäîìà". 23.25 "Äàâàé ïîãî-
âîðèìî ïðî ñåêñ 3". 1.20
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 1.00 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.00 Ò/ñ "Çàïîâ³ò ïðèí-
öåñè" 1, 6 ñ. (12+). 15.20 Ò/ñ
"Çàïîâ³ò ïðèíöåñè" (12+).
17.00 Ò/ñ "×óæà äîëÿ" 1, 2 ñ.
(12+). 19.40 Ò/ñ "×óæà äîëÿ"
(12+). 21.10 Õ/ô "Íàðå÷å-
íèé". 23.00 Õ/ô "Â³ääàì äðó-
æèíó â õîðîø³ ðóêè" (16+).
1.45 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"×óäàñ³ÿ" .  8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.40 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
10.10 Ì/ô "Ìàëþê Âåëèêèé
ïàíäà". 11.50 Õ/ô "Ãåðöîã".
13.30 Êàçêè Ó Ê³íî. 16.05 Õ/ô
"Áîãè, ìàáóòü, ç'¿õàëè ç ãëóç-
äó 2". 18.00 Ì/ô "Ð³î". 19.50
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00 Îäíîãî
ðàçó â Îäåñ³. 23.00, 2.45 Êðà¿-
íà Ó. 0.00 Ò/ñ "Îòæå" (18+).
0.35 Õ/ô "×îòèðè äí³ ç æèòòÿ
×àíäí³". 4.25 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 Çîíà íî÷³. 4.35 Ò/ñ "Äðóç³".
5.25, 7.20 Kids Time. 5.30 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 7.25 Ðåâ³çîð
Êðàìíèö³. 9.30 Òàºìíèé àãåíò.
10.50 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-
øîó. 12.45 Â³ä ïàöàíêè äî ïà-
íÿíêè. 14.45 Õòî çâåðõó?.
16.40 Ì/ô "ßê ïðèáîðêàòè
äðàêîíà". 18.15 Õ/ô "Ãàðð³
Ïîòòåð ³ â'ÿçåíü Àçêàáàíó"
(16+). 21.00 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð
³ Êåëèõ âîãíþ". 0.00 Õ/ô "Íå-
áåñà ðåàëüí³". 1.50 Õ/ô "Çàë-
³çíà áàøêà" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 16 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35 Ä/
ô "Ïàñõà". 7.25 Æèòòºëþá.
8.10 Ñìàêîòà. 8.35 Ïàñïîðò-
íèé ñåðâ³ñ. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00, 12.55 ÂÅËÈ-
ÊÎÄÍ² ÏÐÈÂ²ÒÀÍÍß. 9.15
ÂÅËÈÊÎÄÍß ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀ
Ë²ÒÓÐÃ²ß. 10.50 ÂÅËÈÊÎÄÍß
ÑËÓÆÁÀ ÁÎÆÀ ³  ÀÏÎÑ-
ÒÎËÜÑÜÊÅ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍ-
Íß äëÿ ÐÈÌÀ é Ö²ËÎÃÎ ÑÂ²ÒÓ
ÑÂßÒ²ØÎÃÎ ÎÒÖß ÔÐÀÍÖÈÑ-
ÊÀ ç ïëîù³ Ñâ. ÏÅÒÐÀ â ÐÈÌ².
13.45 Ïóò³âíèê ïðî÷àíèíà.
14.00 Ôîëüê-music. 15.30 Õ/
ô "Êëàðà ³ Ôðàíöèñê". 19.30
Áëàãîä³éíà àêö³ÿ "Íåçàáóòíÿ
Êâ³òêà". Òåëåâåðñ³ÿ. 21.00,
5.35 Íîâèíè. 21.20 Ä/ñ "Ðîç-
ïîâ³ä³ ïðî Õàíñ³ê". 22.30 Ùî
òàì ç ªâðîáà÷åííÿì? Êóõíÿ.
23.00 Ñâ³ò on line. 23.20 Ä³à-
äåìà Ñòàðöÿ. Ãàâð³¿ë Óðãåáàä-
çå. 23.55 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó.
1.20 Ìóçè÷íå òóðíå. 2.20 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 3.10 Ñâ³òëî.
3.50 Òåëåâèñòàâà "Ë ³ñîâà
ï³ñíÿ"

 Êàíàë «1+1»
6.15 "Íà íîæàõ". 8.00

"Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé". 9.00
Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 9.40
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.00
"Ðîçñì³øè êîì³êà 2017". 11.00,
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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.
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 19
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 12
     äiâ÷àòîê – 7
     îäðóæèëîñÿ –

4 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 17 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ОВЕН . Постарайте�
ся не приймати на по�
чатку тижня серйоз�
них рішень: можливо,
ви одержите звістку,

що у корені змінить ваші пла�
ни і  наміри. Уважніше по�
ставтеся до себе, навіть
якщо на навколишніх уваги
вже  не вистачає.

ТЕЛЕЦЬ. Може
статися досить гос�
тра боротьба з кон�
курентами,  втім, ве�

ликі шанси вийти з неї пере�
можцем. Ви можете пишати�
ся, по всій  імовірності – со�
бою.

БЛИЗНЮКИ.  Вар�
то спробувати прий�
мати події – такими
як вони є,  без роз�
пачливих спроб їх

змінити, так ви зможете до�
сягти максимальних  резуль�
татів. Гарні новини додадуть
оптимізму і впевненості у
власних силах.

РАК. Постарайтеся
орієнтуватися не
тільки на себе, але
враховувати також
інтереси інших заці�

кавлених сторін. У такій си�
туації  ви тільки виграєте,
якщо підете на незначні по�
ступки. Реалізація нових  за�
думів принесе вам успіх і ус�
талить ваш авторитет.

ЛЕВ.   Плідні дні, як
на роботі, так і вдо�
ма. Використовуючи
такі якості, як почуття
такту і здоровий

глузд, ви зможете досягти
просто   блискучих резуль�
татів.

ДІВА.  Вас очікує
успіх на роботі. Нама�
гайтеся не дратува�
тися  на колег за зай�
ву запопадливість і

дрібні підбивання. Затримки
в роботі  можуть злегка роз�
чарувати вас.

ТЕРЕЗИ. Ви не по�
винні упускати спри�
ятливих шансів, які
підкине вам доля. Усе

буде виходити легко, як би
саме собою. Задоволення
доставить навіть рутинна ча�
стина роботи.

СКОРПІОН. Мож�
ливий неймовірний
успіх у реалізації ідей
і планів. Відкиньте
дрібні деталі, скон�

центруйтеся на найголовні�
шому, зараз ви можете зро�
бити в намічених справах
відчутний крок вперед.

СТРІЛЕЦЬ. Ви мо�
жете опинитися в не�
знайомій обстановці,
і вам  знову прийдеть�
ся завойовувати

місце під сонцем. Будьте
обережні,  постарайтеся пе�
редбачати неприємності і
обходити їх стороною. Імов�
ірна  пропозиція, що дозво�
ляє поповнити ваші фінан�
сові запаси.

КОЗЕРІГ. Оптимізм
дозволить вам упора�
тися з будь�якою  про�
блемою. Вас буде

супроводжувати легкість,
що дозволяє віртуозно пере�
борювати виникаючі пере�
шкоди. Порадьтеся з друзя�
ми, якщо вам буде необхідно
приймати серйозне рішення.

ВОДОЛІЙ.  Насту�
пає сприятливий час
для великих про�
ектів. Якщо вам зна�
добиться допомога,

не соромтеся не тільки прий�
няти запропоновану,  але й
самому попросити когось
щось зробити для вас.

РИБИ . Не варто
квапити події, краще
все робити у свій час.
Не  варто йти на ри�
зик, навіть якщо ви

абсолютно впевнені у виг�
раші. Розчарування  буде
здатно надовго зіпсувати
вам настрій.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

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

Обрано керівника
Мукачівського

драматичного театру
Відбулося друге (заключне)

засідання комісії по конкурс�
ному добору на посаду дирек�
тора Мукачівського драматич�
ного театру. Засідання походи�
ло за участі дев’яти членів кон�
курсної комісії, претендентів
на керівну посаду та представ�
ників громадськості. Після
оголошення порядку денного
та обрання голови і секретаря
лічильної комісії, голова кон�
курсної комісії Ірина Калій
запросила кандидатів для
представлення проектів Про�
грам розвитку театру на 1 та 5 років і проведення
співбесіди. Кандидати на посаду директора Мукачі�
вського драматичного театру Євген Тищук та Юрій Гле�
ба почергово презентували власні програми розвитку
закладу та відповідали на питання присутніх. По закін�
ченні презентацій претендентів на керівну посаду, чле�
ни комісії приступили до таємного голосування. Отож,
за кандидатуру Юрія Глеби, за підсумком голосування,
сім голосів «За», за Євгена Тищука – «За» два голоси.
Комісія вирішила за результатами голосування реко�
мендувати відділу культури виконавчого комітету Му�
качівської міської ради призначити Юрія Федорови-
ча ГЛЕБУ, заслуженого працівника культури України
на посаду директора�художнього керівника Мукачівсь�
кого драматичного театру, як такого, котрий успішно
пройшов конкурсний відбір згідно з чинним законо�
давством.

Ó÷åíèöÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ øêîëè
ìèñòåöòâ ¹2 âèáîðîëà ïðèçîâå ì³ñöå
íà ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³-êîíêóðñ³
Ç 24 ïî 26 áåðåçíÿ ó ì. Ð³âíå, â ðàìêàõ òåëå-

ïðîåêòó «ªäíàííÿ» ïðîõîäèâ I Ì³æíàðîäíèé áà-
ãàòîæàíðîâèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ ìèñòåöòâ
«Àðò-Öåíòð òàëàíò³â
– 2017».

Ïðèºìíî, ùî ñå-
ðåä 1000 ó÷àñíèê³â ç
ð³çíèõ ðåã³îí³â Óê-
ðà¿íè, à òàêîæ ç
Ãðóç³¿, Êèòàþ òà Á³ëî-
ðóñ³¿, III ïðèçîâå
ì³ñöå âèáîðîëà ó÷å-
íèöÿ Ìóêà÷³âñüêî¿
äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñ-
òåöòâ ¹2 – ²ðèíà
Ä³äèê (êëàñ âèêëà-
äà÷à Êàòåðèíè Ìîãè-
ëåâåöü).

ВИКОНУЄМО
ЯКІСНИЙ РЕМОНТ
будь-яої склад-

ності:  квартир, офі-
сів, торгових  при-
міщень за доступ-
ними цінами.

Телефон.
095-1314432.

ПОТРІБНІ  НА
РОБОТУ

 ПРАЦІВНИКИ
в новий кондитерсь-
кий заклад  у центрі

міста.
Зарплата висока.
Т. 050 676 50 08

ПОТРІБНА
НА РОБОТУ
 МЕНЕДЖЕР ПО

ПРОДАЖУ МЕТА-
ЛОПЛАСТИКОВИХ
ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ
(молода дівчина)

Вимоги: бажання
працювати, знання
ПК, акуратність та
комунікабельність.
Тел.:  095 3395192,

050 508 91 70

БЕЗКОШТОВНІ
ЮРИДИЧНІ

КОНСУЛЬТАЦІЇ
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.

Тел.: 066 795 53 91




