
15 (1168)
20 ÊÂ²ÒÍß 2017 ðîêó

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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом. 25 êâ³òíÿ â³äçíà÷àòèìå ñâ³é Þâ³ëåéíèé, 85-é äåíü íàðîä-

æåííÿ  Ãåíåðàë³ñèìóñ Êîçàöòâà Â³êòîð Ïåòðîâè÷ Ãîãîëü,
Ãåòüìàí ÃÎ "Âñåóêðà¿íñüêå Ãâàðä³¿ Ãåòüìàíñüêå Êîçàöòâî",
íàùàäîê êîçàöüêîãî ðîäó ãåòüìàíà Óêðà¿íè Îñòàïà (ªâñòà-
ô³ÿ) Ãîãîëÿ, êàâàëåð ï'ÿòè Çîëîòèõ Ç³ðîê "Ãåðîé Êîçàöòâà"
òà áàãàòüîõ ³íøèõ â³éñüêîâèõ, êîçàöüêèõ ³ öèâ³ëüíèõ íàãî-
ðîä. Âåòåðàí ïðàö³ ³ âîºí.  Àêàäåì³ê òðüîõ ì³æíàðîäíèõ àêà-
äåì³é, Â³öå-ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíî¿ àêàäåì³¿ Êîçàöòâà, äè-
ðåêòîð Çàõ³äíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ÌÀÊ. Ãîëî-
âà Ôåäåðàö³¿ Ñîë³äàðíèõ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè.

Âåëüìèøàíîâíèé ïàíå ãåòüìàíå, Â³êòîðå Ïåòðîâè÷ó!
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî Âàñ ç þâ³ëåéíèì äíåì íàðîä-

æåííÿ. Äàé Áîæå Âàì  êîçàöüêîãî êðèöåâîãî çäîðîâ'ÿ, ñ³ìåé-
íîãî çàòèøêó, äîñòàòê³â òà ùå ìíîãàÿ-ìíîãàÿ ë³ò ïë³äíîãî
æèòòÿ íà áëàãî Óêðà¿íè ³ Êîçàöòâà.

ÃÅÒÜÌÀÍÓ, ÃÅÍÅÐÀË²ÑÈÌÓÑÓ ÊÎÇÀÖÒÂÀ
Â²ÊÒÎÐÓ ÃÎÃÎËÞ – 85!

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ äî Âàñ: ÃÎ "Âñåóêðà¿íñüêå Ãâàðä³¿ Ãåòüìàíñüêå Êîçàöòâî",
Ì³æíàðîäíà àêàäåì³ÿ Êîçàöòâà, ÂÃÎ "Ñîáîðíå Ãåòüìàíñüêå Êîçàöòâî", Çàõ³äíèé
íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ÌÀÊ, Ôåäåðàö³ÿ Ñîë³äàðíèõ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè, ³ ùå
17 âñåóêðà¿íñüêèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ îðãàí³çàö³é. Ðîäèíà, äðóç³, ïîáðàòèìè.

З 3 квітня  в Мукачеві розчали приймати заяви
на  зарахування дітей до дошкільного навчального
закладу та першого класу загальноосвітнього зак�
ладу.

В Мукачеві до шкіл подано 397 заяв
До шкіл міста вже подано 397 заяв, до дитсадочків

– 374. Найбільше заяв подано до НВК №11 �46, ЗОШ
№1 – 39 та гімназії – 31.

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

� паспорт одного з батьків дитини (оригінал до�
кумента) або довідка про реєстрацію місця прожи�
вання дитини (можна отримати в ЦНАПі);

� свідоцтво про народження дитини (копія доку�
мента).

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

14 âàæêîõâîðèõ ìóêà÷³âö³â îòðèìàëè
131 òèñ. ãðí. ç ì³ñüêîãî áþäæåòó

Коштом міської програми «Додаткового
соціального захисту мукачівців» 14 важкохво�
рих мешканців міста отримали 131 тис. грн.
7,6 тис. гривень виділено для придбання
гігієнічних підгузок для дітей з інвалідністю та
дорослих лежачих осіб. Мешканці міста, які
опинилися в надзвичайних життєвих ситуаці�
ях отримали понад  34 тис. гривень.

Програму матеріальної допомоги мукачів�
цям, в управлінні праці і соціального захисту
населення виконавчого комітету Мукачівської
міської ради розробили наприкінці 2015 року
за дорученням міського голови Андрія Бало�
ги. У 2016 році бюджет програми перевищив
13 мільйонів гривень. Різними видами допо�
мог скористалися майже три тисячі жителів
Мукачева.

Р О Б О Т А
Торговий комплекс “БеркутБуд”

приймає на роботу:
! вантажників (з/п від 4500 грн.),
! водіїв категорії “Е”;
! комірника  на склад будматеріалів.

Т. + 38 050 372 8511;   + 38 067 413 85 53
www.berkut.info

Із заявами про отримання багатофункціональ�
ної електронної пластикової картки «Картка му�
качівця» до філії Закарпатського облуправління
АТ «Ощадбанк» (м. Мукачево, вул. Ярослава Муд�
рого, 11) звернулось понад 4 тисячі мешканців
міста. Впроваджують проект в місті з минулого
року.

Власник картки має право на знижку в розмірі
40% на відвідування замку «Паланок», 3%  знижку
в «Соціальній аптеці». За допомогою цього уні�
версального інструменту кожен мукачівець змо�
же безкоштовно відкривати поточний соціальний
рахунок, на який зараховуватиметься пенсія, соц�
іальна допомога, дотація тощо.

«Карткою мукачівця» в майбутньому можливо
буде, здійснювати оплату житлово�комунальних
послуг,  послуг в громадському транспорті.

МАЙЖЕ 4 ТИСЯЧІ МІСТЯН
ОТРИМАЮТЬ КАРТКИ МУКАЧІВЦЯ
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Íàçóñòð³÷ Âåëèêîä-
íþ – íàéñâ³òë³øîìó
õðèñòèÿíñüêîìó ñâÿòó
â³äõîäÿòü íà äðóãèé

Ñàìîáóòí³ òðàäèö³¿ Ìóêà÷³âùèíè – öå ñêàðá,
ùî ïåðåäàºòüñÿ ç ðîäó â ð³ä, – Ñåðã³é Ãàéäàé

ïëàí âñ³ áóäåíí³ ñïðà-
âè ³ çàëèøàºòüñÿ íàé-
ãîëîâí³øå – íåïîâòîð-
íà àòìîñôåðà î÷³êó-
âàííÿ ñâ³òëîãî Âîêðå-
ñ³ííÿ Õðèñòîâîãî.

Çã³äíî òðàäèö³é, ó
÷èñòèé ×åòâåð ïåðåä
âåëèêîäíüîãî òèæíÿ
ãîñïîäèí³ âèï³êàþòü
ïàñêó – íàéãîëîâí³-
øèé êîìïîíåíò ñâÿò-
êîâîãî êîøèêà, ÿêèé

áóäå îñâÿ÷åíî ó Âåëè-
êîäíþ í³÷. Ó êîæíîìó
ðåã³îí³ º ñâî¿ ñàìîáóòí³
òðàäèö³¿ òà çâè÷à¿, ÿê³

äáàéëèâî îáåð³ãàþòü-
ñÿ, â³äòâîðþþòüñÿ òà
ïåðåäàþòüñÿ ç ðîäó â
ð³ä.

Îñîáëèâî øàíóþòü
çâè÷à¿ áàòüê³â ó ñåëàõ
Ìóêà÷³âùèíè. Ïðî
ñâî¿ ñàìîáóòí³ òðàäèö³¿
ðîçïîâ³ëè æóðíàë³ñòàì
ìåøêàíö³ ñåëà Ãîðîí-
äà, ó ÿêîìó, îêð³ì òðà-
äèö³éíèõ ïàñîê, âèï³-
êàþòü ùå é òàê çâàíèé

«â³íî÷îê». Ïðîòîòèï
öüîãî åëåìåíòó ïàñ-
õàëüíîãî êîøèêà áåðå
ïî÷àòîê ç ðåë³ã³éíî¿ òå-
ìàòèêè òà çíàìåíóº
ñîáîþ îáðàç «â³íöÿ
òåðíîâîãî», ÿêèé
«â³í÷àâ» ãîëîâó ²ñóñà
Õðèñòà.

Ç òà¿íñòâîì «íàðîä-
æåííÿ» âåëèêîäíüî¿
ïàñêè òà «â³íî÷êó»
çíàéîìèâñÿ î÷³ëüíèê
Ìóêà÷³âùèíè Ñåðã³é
Ãàéäàé.

Êåð³âíèê áóäèíêó
êóëüòóðè ñåëà Ãîðîíäà
Ìàð³ÿ Ëîãàé òà æ³íêè
ç ¿¿ ðîäèíè ðàäî â³òà-
þòü ãîñòåé òà ðîçïîâ³-
äàþòü ïðî âñ³ åòàïè
ï³äãîòîâêè òà âëàñíå
âèï³êàííÿ ïàñîê, çóïè-
íÿþòüñÿ íà âèãîòîâ-
ëåíí³ «â³íî÷êó», ÿêèé º
ñâîºð³äíîþ ïàñõàëü-
íîþ «ðîäçèíêîþ» ãî-
ðîíäÿíö³â.

«Ñüîãîäí³ ïîáà÷èâ,
ÿê óì³ë³ ðóêè ãîñïîäèí³
ñòâîðþþòü ñïðàâæíº

Âåëèêîäíº  äèâî  –
ïàñêó, âïåðøå ïî÷óâ
ïðî «â³íî÷îê», – êî-
ìåíòóº  î÷ ³ëüíèê
ðàéîíó Ñåðã³é Ãàé-
äàé, – äóæå äîáðå,
ùî íà Ìóêà÷³âùèí³
æèâ³  é  â ³äòâîðþ-
þòüñÿ íàðîäí³ òðà-
äèö³ ¿ ,  öå  –
ñïðàâæí³é ñêàðá íà-
ðîäó, éîãî ³íäèâ³äó-
àëüí³ñòü ³ ãîðä³ñòü».

Çàçíà÷èìî, ùî çà-
ïàøí³ ïàñêè òà «â³íî-
÷îê» âèï³êàëèñÿ ó
ñïðàâæí³é ïå÷³, ÿê êî-
ëèñü ó äàâíèíó ïðè-
êðèâàëèñÿ âèøèâàíè-
ìè äîìîòêàíèìè ðóø-
íèêàìè òà ñóïðîâîä-
æóâàëèñÿ ìîëèòâîþ.

«Ó ïåðåääåíü ñâ³òëî-
ãî Âîñêðåñ³ííÿ Õðèñ-
òîâîãî ùèðî â³òàþ âñ³õ
êðàÿí, – àêöåíòóº
Ñåðã³é Âîëîäèìèðî-
âè÷, –  êîæí³é ðîäèí³
çè÷ó ìèðó, äîñòàòêó,
äîáðà é Áîæîãî Áëàãî-
ñëîâ³ííÿ!»

Íà Ìóêà÷³âùèí³ â³äáóëàñÿ ñïàðòàê³àäà â³éñüêîâî-
ïðèêëàäíèõ âèä³â ñïîðòó ñåðåä äîïðèçîâíî¿ ìîëîä³.
Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü þíàêè ç çàãàëüíîîñâ³òí³õ
øê³ë ðàéîíó òà ë³öå¿ñòè Çàêàðïàòñüêîãî îáëàñíîãî
ë³öåþ ç ÏÂÔÏ. Êîìàíäè Â. Êîðîïåöüêî¿, Çàëóæàíñü-
êî¿, Ãîðîíä³âñüêî¿, Ñòàí³âñüêî¿, Êîëü÷èíñüêî¿, Áîáî-
âèùåíñüêî¿, Ëîõ³âñüêî¿ øê³ë òà â³éñüêîâîãî ë³öåþ
âèøèêóâàëèñÿ íà ñòàä³îí³ â ñìò. Êîëü÷èíî. Çàõ³ä òðà-
äèö³éíî ðîçïî÷àâñÿ ç âèêîíàííÿ Ã³ìíó Óêðà¿íè.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî ó÷àñíèê³â ñïàðòàê³àäè çâåð-
íóâñÿ î÷³ëüíèê Ìóêà÷³âùèíè Ñåðã³é Ãàéäàé:

«Ñïîðò – íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà âèõîâàííÿ ïàòð³îòè÷-
íî¿ ìîëîä³, ìàéáóòí³õ çàõèñíèê³â Áàòüê³âùèíè. Àäæå
³ â áîþ ³ â çìàãàííÿõ çàâæäè ïåðåìàãàº íàéñèëüí³-
øèé, òîáòî íå ò³ëüêè ñèëüíèé äóõîì, à çàãàðòîâàíèé
ô³çè÷íî. Óñï³õ³â âàì ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ, à â ñïàðòàê-
³àä³ – ò³ëüêè ïåðåìîãè!»

Äî ó÷àñíèê³â çìàãàíü çâåðíóâñÿ ñåëèùíèé ãîëîâà
Êîëü÷èíà Ìèêîëà Äóá, ÿêèé ïðèâ³òàâ êîìàíäè òà ¿õ
íàñòàâíèê³â íà ñòàä³îí³ ñåëèùà òà ïîáàæàâ, ùîá êî-
ìàíäíèé äóõ òà áàæàííÿ ïåðåìîãòè âèâåëè äî ô³í³øó
íàéçãóðòîâàí³øó êîìàíäó.

Ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ çìàãàíü ó ð³çíèõ âèäàõ
ñïîðòó ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ñóääÿ ñïàðòàê³àäè Âàñèëü
Äóäà.

Ìåòîþ Ñïàðòàê³àäè º ïîïóëÿðèçàö³ÿ çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ ó ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³, ñïðèÿííÿ ðîç-
âèòêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, – íàãîëîñèâ íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó ìîëîä³ òà ñïîðòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåê-
ñàíäð Êîðæ òà äîäàâ, ùî ç ÷èñëà êðàùèõ ó÷àñíèê³â
çìàãàíü áóäå ñôîðìîâàíèé ñêëàä çá³ðíî¿ êîìàíäè, ùî
ïðåäñòàâèòü Ìóêà÷³âùèíó íà îáëàñíîìó ð³âí³.

Þíàêè çìàãàëèñÿ ó äåê³ëüêîõ âèäàõ â³éñüêîâî-ïðè-
êëàäíîãî ñïîðòó: á³ã íà 100 òà 3000 ìåòð³â, êèäàííÿ
ãðàíàòè Ô1, ñòð³ëüáà ç ïíåâìàòè÷íèõ ãâèíò³âîê, ï³äòÿ-
ãóâàííÿ íà ïåðåêëàäèí³.

Êîìàíäè ðîçïî÷àëè áåçêîìïðîì³ñíó áîðîòüáó çà
î÷êè, àëå ïåðåìîãà áóâàº ò³ëüêè îäíà, òîìó â ðåçóëü-
òàò³ çìàãàíü ïåðåìîæöÿìè ñòàëè:

• Ïåðøå ì³ñöå – êîìàíäà Çàêàðïàòñüêîãî îáëàñíî-
ãî ë³öåþ ç ÏÂÔÏ

• Äðóãå ì³ñöå – êîìàíäà Çàëóæàíñüêî¿ ÇÎØ ²-²²²
ñò.

• Òðåòº ì³ñöå – êîìàíäà Áîáîâèùåíñüêî¿ ÇÎØ ²-²²²
ñò.

Ñïàðòàê³àäà çàâåðøèëàñÿ óðî÷èñòèì ìîìåíòîì íà-
ãîðîäæåííÿ êîìàíä. Ïðèºìíó ì³ñ³þ âèêîíàëè: çàñ-
òóïíèê ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð Áîã³â òà
ñåëèùíèé ãîëîâà Êîëü÷èíà Ìèêîëà Äóá.

Êîìàíäè-ïåðåìîæö³ íàãîðîäæåí³ ìåäàëÿìè, ãðàìî-
òàìè, âñ³ êîìàíäè-ó÷àñíèêè îòðèìàëè ñïîðòèâíèé
³íâåíòàð, ÿêèé ñòàíå ó íàãîä³ ó ïîäàëüøèõ òðåíóâàí-
íÿõ.

Ìàéáóòí³ çàõèñíèêè Â³ò÷èçíè
çìàãàëèñÿ ó â³éñüêîâî-ïðèêëàäíèõ

âèäàõ ñïîðòó

Мукачівським при�
кордонним загоном
для проходження
військової служби за
контрактом прийма�
ються чоловіки та
жінки віком від 18 до
40 років, які мають
повну або базову за�
гальну середню осві�
ту, професійно�техні�
чну чи вищу освіту.
Для зарахування на
вакантні посади
досвід військової служби не обов’язковий.

ОСНОВНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПРОХОДЖЕННЯ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ Є:

· служба в прикордонних районах Закар�
патської області (Берегівський, Виноградівсь�
кий, Рахівський, Тячівський, Хустський)

· можливість отримання вищої освіти у На�
ціональній академії ДПСУ;

· набуття або підвищення кваліфікацій з кіно�
логії, паспортної роботи, медичної підготовки,
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інженерної механіки,
управління сучасни�
ми зразками озброє�
ння та техніки, авто�
матизації та зв’язку;

ГРОШОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

· від 7000 гривень
· з а б е з п е ч е н н я

службовим житлом
або виплата грошо�
вої компенсації за ви�
наймання житла;

· безкоштовне квал�
іфіковане медичне обслуговування;

· гарантовані соціальні пільги, як під час
служби, так і при звільненні з військової служби в
запас.

За довідками звертатись в Окремий регіональ�
ний центр комплектування Державної прикор�
донної служби України за адресою:

м. Мукачево, вул. Недецеї 45, тел. 0313121261,
0679540077, 0663484710.

Прес�служба Мукачівського
 прикордонного загону
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ñò.

Â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ
êîì³ñ³¿ ïî ïðèñóäæåííþ Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Äóõíî-
âè÷à ¹4 â³ä 04.04.2017 ðîêó, 6 êâ³òíÿ
ì³ñüêèì ãîëîâîþ Ìóêà÷åâà Àíäð³ºì
Áàëîãîþ ï³äïèñàíî ðîçïîðÿäæåííÿ
«Ïðî íàãîðîäæåííÿ Ìóêà÷³âñüêîþ
ì³ñüêîþ ïðåì³ºþ ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Äóõ-
íîâè÷à ó 2017 ðîö³».

Ëàóðåàòàìè ñòàëè:
- ó íîì³íàö³¿ «Õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà»
Äî÷èíåöü Ìèðîñëàâ ²âàíîâè÷,

ïèñüìåííèê, ëàóðåàò Âñåóêðà¿íñüêî¿
ïðåì³¿ ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà, Ïî÷åñíèé ãðî-
ìàäÿíèí ì. Ìóêà÷åâà – ðîìàí «Ìàô-
òåé»;

- ó íîì³íàö³¿ «Ïåäàãîã³÷íà
ä³ÿëüí³ñòü»;

Á³ëèê ²ãîð Ìèõàéëîâè÷, âèêëàäà÷
Ìóêà÷³âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ
¹1 ³ì. Ñ. Ìàðòîíà, êîìïîçèòîð, âèêî-
íàâåöü – çá³ðêà «Á³ëèé ïòàõ»;

- ó íîì³íàö³¿ «Ë³òåðàòóðîçíàâñòâî òà
ïóáë³öèñòèêà, ãðîìàäñüêà
ä³ÿëüí³ñòü»;

Ãîëîâ÷óê Îêñàíà Âàñèë³âíà, æóð-
íàë³ñò, ãîëîâíèé ðåäàêòîð «Âèäàâíè÷î¿
ñòóä³¿ «ZORIANa», Ïàðîâ³í÷àê Ïåòðî
Ñòåïàíîâè÷, ôîòîãðàô – êíèãà-ôîòî-

Â³äçíà÷åíî ëàóðåàò³â Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ïðåì³¿ ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Äóõíîâè÷à 2017 ðîêó

àëüáîì «Ìóêà÷åâî – ì³ñòî â³äêðèòèõ
ñåðäåöü»;

- ó íîì³íàö³¿ «Ìóçè÷íî-âèêîíàâñü-
êå ìèñòåöòâî»;

ßíöî Â³êòîð Ñòåïàíîâè÷, ë³äåð ðîê-
ãóðòó ROCK-H – àëüáîì «Ñï³âàíî÷êè
ïðî ëþáîâ»;

- ó íîì³íàö³¿ «Îáðàçîòâîð÷å òà äå-
êîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî»

Áðîâä³ ²âàí Âàñèëüîâè÷, íàðîäíèé
õóäîæíèê Óêðà¿íè, Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿ-
íèí ì. Ìóêà÷åâà - ñêóëüïòóðà «Öèãàí-
äâ³ðíèê»;

- ó íîì³íàö³¿ «Òåàòðàëüíå ìèñòåöò-
âî»;

Òèùóê Âåðîí³êà Â³êòîð³âíà, àêòðè-
ñà Ìóêà÷³âñüêîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó,
ëàóðåàò îáëàñíî¿ òåàòðàëüíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³
áðàò³â Øåðåã³¿â – â³äòâîðåííÿ îáðàçó
Åä³ò Ï³àô ó âèñòàâ³ «Åä³ò Ï³àô».

Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ëàóðåàòàì Ïðåì³¿
âðó÷åíî Äèïëîìè â³äïîâ³äíîãî çðàçêà
òà âèïëà÷åíî ãðîøîâó âèíàãîðîäó ó
ðîçì³ð³ 40 000 (ñîðîê òèñÿ÷) ãðèâåíü.

Îïëàòó ïðåì³¿, çàãàëüíà ñóìà ÿêî¿ ñòà-
íîâèòü 240 000,00 (äâ³ñò³ ñîðîê òèñÿ÷)
ãðèâåíü, ïðîâåäåíî çà ðàõóíîê ì³ñüêî¿
êîìïëåêñíî¿ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ ì³ñòà Ìóêà÷åâà 2017
ðîêó.

Ó Ìóêà÷åâ³ ïî÷àëà îô-
³ö³éíî ä³ÿòè íîâà ãðî-
ìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Ìó-
êà÷³âñüêèé öåíòð ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷íî¿ àäàï-
òàö³¿, ô³çè÷íî¿ òà òðóäîâî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ îñ³á ç îñîáëè-
âèìè ïîòðåáàìè “Àëüòåð-
íàòèâà”. Öÿ îðãàí³çàö³ÿ
îá”ºäíàëà àêòèâíèõ, åíåð-
ã³éíèõ ³ íåáàéäóæèõ ëþ-
äåé çàðàäè äóæå ñâ³òëî¿ ³
ïîçèòèâíî¿ ³äå¿: â³äêðèòòÿ
ñîö³àëüíèõ ìàéñòåðåíü. 

Íàãàäàºìî, ùî íà-
ïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó

Â Ìóêà÷åâ³ çàïðàöþþòü ñîö³àëüí³ ìàéñòåðí³
äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè

ð³øåííÿì  ñåñ³¿ áóëà çàò-
âåðäæåíà Ïðîãðàìà
ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ÃÎ
“Ìóêà÷³âñüêèé öåíòð ñîö-
³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
àäàïòàö³¿, ô³çè÷íî¿ òà òðó-
äîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ îñ³á ç
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè
“Àëüòåðíàòèâà” íà 2017-
2018 ð.ð. Öþ ïðîãðàìó
Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö-
³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-
íÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ðîçðîáèëî çà äîðó÷åííÿì
ì³ñüêîãî ãîëîâè. Öüîìó

ïåðåäóâàëà íèçêà çóñòð³-
÷åé ç ãðîìàäñüêèìè
îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ îï³êó-
þòüñÿ ïðîáëåìàìè ëþäåé
ç ³íâàë³äí³ñòþ.

Ñîö³àëüí³ ìàéñòåðí³
ïëàíóþòü îáëàøòóâàòè ïî
âóë. Âàñèëÿ Ñòóñà, 3.

«Íàðàç³, ìè î÷³êóºìî
ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ áóä-
³âåëü, ÿê³ ïîòð³áíî íå ïðî-
ñòî â³äðåìîíòóâàòè, à é
ïðèñòîñóâàòè äî ïîòðåá
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ.
Ï³ñëÿ ðåìîíòó òóò çàïðà-
öþº ïîíàä äåñÿòîê ð³çíèõ
òâîð÷èõ òà òðóäîâèõ ìàé-
ñòåðåíü. Êð³ì òîãî,áóäóòü
çàêóïëåí³ ñïåö³àëüí³ òðå-
íàæåðè äëÿ ô³çè÷íî¿ ðåà-
á³ë³òàö³¿. Íàñïðàâä³, ïëàí³â
äóæå áàãàòî, òà âàæëèâî,
ùî ìàéäàí÷èê äëÿ ¿õ ðåà-
ë³çàö³¿ óæå º», – çàçíà÷àº
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõè-
ñòó íàñåëåííÿ Ìóêà÷³âñü-
êîãî ì³ñüêâèêîíêîìó Íà-
òàë³ÿ Çîòîâà.

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ
МУКАЧЕВА!

Надаємо перелік аптечних закладів,
де можна придбати ліки за програ(

мою «Доступні Ліки»
1. ТОВ «Астана»
 аптека № 15 «Мега Аптека
здоров’я» м. Мукачево, пл. Миру, 24, прим. 23
2. ТОВ «Мед
сервіс Львів»
аптека №49 м. Мукачево,вул. Мира 16
аптека№18 м. Мукачево,вул. Пушкіна, 3
3. ТОВ “ Хустфарм”
аптека № 11 м. Мукачево, вул. Духновича, 9,
аптека № 18 м. Мукачево, Духновича, 19,
аптека №24 м. Мукачево, вул. Миру 2/1 прим.
5 А, аптека № 25 м. м. Мукачево, вул. Пирого

ва, 9
4. ММПК «Соціальна аптека» м. Мукачево, вул.
Грушевського, 29
5. ТОВ «Ужфарм»
аптека № 6 м. Мукачево, вул. Чайковського, 2
аптека№ 8 м. Мукачево, вул. (Беляева) Космо

навтів, буд.9 прим.14
аптека №11,м. Мукачево,вул. Зелена, 35,
аптека №12 м. Мукачево, пл. Кирила та Мефо

дія , 26 прим.13,
аптека №21м. Мукачево, вул. Габермана, 9/3
№ 19, м. Мукачево, вул. Пирогова, 4
6. ТОВ «Медфарм» аптека № 5м. Мукачево,
вул. Я. Мудрого,77 прим.1,
аптека № 15 м. Мукачево,вул. Миру, 2/1
прим.7,
аптека № 18 м. Мукачево,вул. Духновича, 30/
1, аптека № 44 м. Мукачево,вул. Закарпатська
2/76
аптека № 63 м. Мукачево,вул. Я.Мудрого,79
прим. 1,
аптека № 73 м. Мукачево,вул. Росвигівська 7А,
прим.41,
аптека № 92 м. Мукачево,вул. Пирогова ,27

Ïåðøèé çàñòóïíèê
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ðîñòèñëàâ
Ôåä³â ïðîâ³â çóñòð³÷ ç
îô³ö³éíîþ äåëåãàö³ºþ
Ïîñîëüñòâà ßïîí³¿ â
Óêðà¿í³ – çàñòóïíèêîì
ãîëîâè ì³ñ³¿, ì³í³ñòðîì-
ðàäíèêîì ï. Ì³÷³î Õà-
ðàäîþ. Äèïëîìàò îç-
íàéîìëþâàâñÿ ç ³íâå-
ñòèö³éíèì òà òóðèñ-
òè÷íèì ïîòåíö³àëîì
ì³ñòà. Òàêîæ âçÿâ
ó÷àñòü ó âèñàäæóâàí³
ñàêóð.

Ì³÷³î Õàðàäà çàçíà-
÷èâ, ùî äëÿ íüîãî âå-
ëèêà ÷åñòü â³äâ³äàòè
ì³ñòî ³ äîëó÷èòèñÿ äî
áëàãîðîäíî¿  ñïðàâè ç
âèñàäæóâàííÿ íîâèõ
ñàêóð. «Ìè ò³øèìîñÿ ç
òîãî, ùî â ì³ñò³ òàê áà-
ãàòî ñàêóð. Áà÷ó, ùî â
Ìóêà÷åâ³ òâîðÿòüñÿ
çì³íè íà êðàùå, ïðà-
öþº àêòèâíî ìîëîäà
êîìàíäà. Êðà¿íà ñòàíå
ñèëüí³øîþ çàâäÿêè òà-
êèì àìá³òíèì êåð³âíè-
êàì», –  çàçíà÷àº äèï-
ëîìàò.

Òàêîæ â³í ïðîïî-
íóâàâ ì³ñòó äîëó÷à-
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òèñÿ äî ãóìàí³òàð-
íèõ ïðîåêò³â ,  ÿê³
îðãàí³çîâóº Ïîñîëü-
ñòâî ßïîí³¿ ³ â³äçíà-
÷èâ âèñîêèé ð³âåíü
óêðà¿íñüêî-ÿïîíñü-
êèõ â³äíîñèí.

Ðîñòèñëàâ Ôåä³â ïî-
äÿêóâàâ ãîñòÿì çà â³çèò
â Ìóêà÷åâî ³ â³äçíà-
÷èâ, ùî â ì³ñò³ ùîðîêó
çàêëàäàþòü íîâ³ àëå¿
ñàêóð ³ öåé ð³ê íå ñòàâ
âèêëþ÷åííÿì. «Â îñ-
òàíí³ 10 ðîê³â â ì³ñò³
âèñàäæåíî ÷èìàëî
íîâèõ ñàäæàíö³â
ÿïîíñüêî¿ âèøí³. Ñàìå
â Ìóêà÷åâ³ º íàéäîâøà
àëåÿ ñàêóð íà Çàêàð-
ïàòò³ ïðîòÿæí³ñòþ
1371 ìåòð³â. Ìè ³ íà-
äàë³ áóäå äîêëàäàòè çó-

ñèëü, ùîáè Ìóêà÷åâî
ñòàëî ì³ñòîì íîìåð
îäèí», – çàóâàæèâ ïî-
ñàäîâåöü.

Öüîãîð³÷ Ïîñîëüñòâî
ßïîí³¿ ïðîâîäèòü êàì-
ïàí³þ ³ç âèñàäæåííÿ
äåðåâ ñàêóðè ïî âñ³é
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ùîá
ÿêîìîãà á³ëüøå óê-

ðà¿íö³â ìàëè çìîãó íà-
ñîëîäèòèñÿ ¿¿ êðàñîþ.
Àêö³ÿ ïðèñâÿ÷åíà 25-
ð³÷þþ ç ÷àñó âñòàíîâ-
ëåííÿ äèïëîìàòè÷íèõ
â³äíîñèí ì³æ ßïîí³ºþ
òà Óêðà¿íîþ. Â Ìóêà-
÷åâ³ âèñàäæåíî àëåþ
ñàêóð íà ïëîù³ Íåáåñ-
íî¿ ñîòí³.

Ø³ñòü ðîê³â òîìó â

Ìóêà÷åâ³ âæå áóëî âè-
ñàäæåíî àëåþ ñàêóð íà
âóëèö³ ßíà Êîìåíñüêî-
ãî íà çíàê ï³äòðèìêè
íàðîäó ßïîí³¿ â ïîäî-
ëàíí³ íàñë³äê³â ïðè-
ðîäíî¿ ³ òåõíîãåííî¿
êàòàñòðîô. Òîä³ áóëî
âèñàäæåíî ïîíàä 200
ñàêóð.



Íå äåëàé çëà – íå áóäåøü â âå÷íîì ñòðàõå. (Øóìåðñêàÿ ïîñëîâèöà).Íå äåëàé çëà – íå áóäåøü â âå÷íîì ñòðàõå. (Øóìåðñêàÿ ïîñëîâèöà).Íå äåëàé çëà – íå áóäåøü â âå÷íîì ñòðàõå. (Øóìåðñêàÿ ïîñëîâèöà).Íå äåëàé çëà – íå áóäåøü â âå÷íîì ñòðàõå. (Øóìåðñêàÿ ïîñëîâèöà).Íå äåëàé çëà – íå áóäåøü â âå÷íîì ñòðàõå. (Øóìåðñêàÿ ïîñëîâèöà). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 20 êâ³òíÿ 2017ð.

¹ 15 (1168)¹ 15 (1168)¹ 15 (1168)¹ 15 (1168)¹ 15 (1168)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Весною серцю Ганни Дмитрівни По�
рохнавець хочеться сонця, тепла, доб�
ра, миру і гармонії у всьому. Мріється,
аби навколо усе цвіло, буяло, тішило очі,
хочеться бачити усміхнених, красивих,
добрих людей… Бо й сама вона  – весна,
натхненність, ніжність… І в собі їй подо�
бається все: ім’я, обличчя, статура,
сяючі очі, усмішка…  Ганна Дмитрівна
живе повним, цікавим, насиченим і яск�
равим  життям, яким  навчилася керу�
вати сама: емоціями, думками, бажан�
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нями, усім своїм маленьким всесвітом,
який називає роботою, сім’єю, роди�
ною… А тому їй легко підкоряється ото�
чення. Скрізь, де вона з’являється, стає
комфортно, тепло і затишно. Її мріють
бачити поруч чоловіки, жінки, діти, ко�
леги й підопічні… Спілкування з Г.Д.По�
рохнавець  – то розкіш. Черпати її дум�
ки, бачити таку  чарівну зовні і красиву
душею жінку, яка по�справжньому щира
у всьому – у житті, у професії, бо саме в
цьому знаходить для себе одвічну жи�
тейську мудрість.

   У кожній людині від природи закла�
дено здібності до якогось виду діяль�
ності. Випускницю Лецовицької  восьми�
річної школи Ганночку Ганькович
вчителі  бачили педагогом, своєю
зміною,  бо так багато вчительських  рис
було закладено у ній Господом: успішно
справлялася з обов’язками голови ради
піонерської  дружини, без неї не обхо�
дився жоден шкільний захід, надто вис�
тупи учасників шкільної самодіяльності,
спортивні змагання… А вона віднесла
свідоцтво в Мукачівський кооперативний
технікум, який закінчила в 1965 році й
одержала диплом бухгалтера�. Трудову
діяльність розпочала ревізором Верхгьо�
Визницького споживчого товариства.
Саме тут зустрів її кучерявий красень
Юрій Порохнавець. І, як зізнався пізніше,
– з першого погляду закохався у Ганноч�
ку на все життя. Відчув серцем своїм,
що вона рідна його половина, його щас�
тя. Ганночка Ганькович також відчула, що
Юрко їй подобається. Створили сім’ю,
виховали трьох дітей – доньку Тетяну,
синів Юрія й Івана,  відсвяткували золо�
те весілля. І досі єднають їх взаємні по�
чуття.

У Верхньо�Визницькому споживчому
товаристві   діяльність Ганни Дмитрівни
викликала подив. Не приховувала жод�
ного виявленого порушення.  Але акту
ревізії не підписувала до тих пір, поки не
виясняла причини допущеної недба�
лості. В акті вказувала не тільки причи�
ни, але й радила, як в подальшому не
допускати порушень. За це їй були дуже
вдячні не тільки продавці, завідуючі ма�
газинами, а й керівники. У січні 1966 року
була переведена бухгалтером�ревізо�
ром Кольчинського споживчого  товари�
ства. І на новому місці роботи про Г.Д.
Порохнавець ішла добра слава.

У травні 1969 року Г.Д.Порохнавець
обійняла  посаду економіста Коль�
чинського споживчого товариства. Ось
де  вона відчула, що не  помилилася у
виборі професії, бо саме тут бажання
зробити більше, запровадити передове,
найкраще в роботу колективу, виводило
її на нові обрії, допомагало здобувати
відрадних результатів. Пам’ятною віхою
у її діяльності Ганни Дмитрівни стала
робота на посаді головного бухгалтера
Кольчинського хлібокомбінату. За цілес�
прямованої роботи дирекції та   найак�
тивнішої участі Ганни Дмитрівни  відбу�
лося справжнє відродження підприєм�
ства.  Запрацював�задіяв споруджений
господарським способом млин. Видав
солодку продукцію багатьох наймену�
вань кондитерський цех. Урізноманітни�

лося меню комбінатівської робітничої
їдальні. Сюди поступала продукція з
кролеферми, пташника й свиноферми.
Поросят з власної свиноферми прода�
вали робітникам  підприємства.

І на новому поприщі Г.Д.Порохнавець
здивувала багатьох. На Кольчинському
хлібокомбінаті з її подачі, та економіста
підприємства Н.І.Дурунди започаткува�
ли створення наскрізних комплексних
бригад, головним стимулом  для яких
став орієнтир на кінцевий результат. Від

цього поліпшився випуск якісної про�
дукції при менших затратах. Першою
запрацювала  наскрізна комплексна
бригада, яка об’єднала усіх 56 членів
бригади  в один колектив. «На ходу» пе�
редавали один одному  трудову естафе�
ту протягом усіх трьох змін, відповідали
за повний виробничий цикл: від замісу
тіста до готових паляниць, буханок, ба�
тонів, плетенок, рогаликів, булок… При
цьому трудові показники однієї зміни по�
вністю залежали від роботи поперед�
ньої… Керівник бригади здавала в бух�
галтерію і планово�економічний відділ
єдиний добовий виробничий звіт замість
трьох, як було доти.

Однодумцями й помічниками Ганни
Дмитрівни виявилися директор підприє�
мства А.К.Січ, головний інженер Т.А.Ми�
кита, провідний спеціаліст С.О.Побож�
на  та десятки інших зацікавлених у
піднесенні виробництва, зміцненні тру�
дової дисципліни, поліпшенні умов праці
робітників, сповнених турботи про відпо�
чинок трудівників, розвиток спортивно�
го життя, піднесення на новий шабель
художньої самодіяльності спеціалістів.

«Колективізація» праці на хлібокомбі�
наті демократизувала життя наскрізних
бригад, захопила їх членів у реальне уп�
равління виробництвом, пробудила до
ініціативної діяльності, невпинного  по�
шуку резервів, сприяла зростанню по�
казника з реалізації виробленої про�
дукції, зниженню собівартості. А ще
спільна робота дисциплінувала, зміцни�
ла почуття ліктя товариша. Головне, що
кожен член колективу, включаючи й но�
вачків, прагнув стати якнайшвидше уні�
версалом, оволодіти суміжними  про�
фесіями… Дипломною роботою Г.Д.По�
рохнавець  у Львівському  торгово�еко�
номічному інституті стала тема «Запро�
вадження  бригадних, форм організації і
стимулювання праці на Кольчинському
хлібокомбінаті» була зустрінута дуже
схвально й оцінена вищим балом.

Для зручності робітників на комбінаті,
який складався із двох хлібозаводів, кон�
дитерського цеху, млина, ремонтної
майстерні запрацювала зручна їдальня,

медичний пункт, червоний куток, клуб…
Сприяли поліпшенню умов праці  су�
часні гардеробні, душові кімнати, кімна�
ти психологічного розвантаження… Цехи
– любо глянути. Працювати в них не
тільки легше, але й цікаво, престижні�
ше. Сприяло й те, що на роботу й після
закінчення зміни робітниць доставляли
транспортом підприємства. Загалом
передовою формою організації праці і
матеріальною зацікавленістю охоплено
на підприємстві  було 96 відсотків прац�

івників. Г.Д.Порохнавець раділа, техніч�
не оновлення, переоснащення вироб�
ництва новітньою технікою вимагали по�
стійної уваги нових підходів до органі�
зації  праці й  керівництва виробництвом,
бо прогресивна форма господарюван�
ня  в усі боки посунула свої кордони, які
відкривали нові й нові можливості…

І в громадській роботі Ганна Дмитрів�
на не мала рівних. Про спортивні досяг�
нення заговорили в облспоживспілці.
Учасниць самодіяльного жіночого ан�
самблю «Пекарочка» й танцювальний
колектив високо  оцінили на першому
республіканському огляді художньої са�
модіяльності. І на гастролях у коопера�
торів Словаччини співочі жінки й дівчата
з Кольчинського хлібокомбінату  були не
раз нагородженні гучними, довго нести�
хаючими  оплесками, грамотами.

У 1981 році Г.Д.Порохнавець переве�
ли заступником голови правління Мука�
чівської райспоживспілки по кадрах. Ган�
на Дмитрівна спрямувала діяльність на
поліпшення роботи з кадрами  у якому
знайшлася робота усім, від голови прав�
ління до начальників відділів, керівників
торгових об’єднань, промислових
підприємств райспоживспілки. А ще Ган�
на Дмитрівна  переконалася в тому, що
увага до людей повертається до вироб�
ництва подвійною, потрійною міркою.
Перебуваючи мало не щодня у трудових
колективах, вона бачила, що не�
обхідність турботи про людей праці усі
розуміють, але не всюди могли або й
уміли  цій справі надати справжньої
цілеспрямованості. Тому всіляко допо�
магала керівникам на місцях стабілізу�
вати роботу з кадрами, поліпшити умо�
ви праці…

Вірно кажуть у народі: усе залишаєть�
ся людям. Не злічити тих добрих справ,
які звершила Г.Д.Порохнавець задля
людей. Особливо з тої пори, коли  у 1984
році її обрали головою райкому проф�
спілки Мукачівської  районної  спожив�
чої спілки. І на новому місцю роботи Ган�
на Дмитрівна зарекомендувала себе  ви�
сокопрофесійним профспілковим кері�
вником, знавцем і практиком професій�
ної роботи. Вона щедро передавала свої
знання,  енергію, великий життєвий
досвід не тільки вихованцям, головам
первинних профспілкових організацій,
але й на пленумах, нарадах в обкомі
профспілки  колегам – профспілковим
діячам. І на профспілковій ниві вона до�
сягла відрадних результатів. У 1990 році
Ганну Дмитрівну обрали  членом президії
обкому профспілки працівників спожив�
чої кооперації, членом ревізійної комісії
облпрофради, членом ЦК профспілки
працівників споживчої кооперації Украї�
ни.

Г.Д.Порохнавець  успішно витримала
усі життєві іспити на зрілість, професіо�
налізм, творчість, громадську ак�
тивність, бо відмінно володіє конкрет�
ною ситуацією, уміла завжди, й тепер
уміє оперативно і якісно вирішувати
найскладніші завдання та покладені на
неї службові обов’язки. Особливо пере�
конливо показала це, керуючи п’ять
років поспіль Кольчинською хлібопекар�

нею. Тут у нових економічних умовах, які
далекі від ринкових, Ганна Дмитрівна
зуміла відшукати прямі зв’язки, які впли�
вають на колектив і визначають його на�
правленість. Побачила вона й зворотні
зв’язки, які йдуть від колективу. Вони
дуже потрібні, без них неможливо ство�
рити добрий клімат у колективі. І тут вона
була на видноті. Бо залишилася моло�
дою в душі, у помислах, за життєвим
досвідом, набутою протягом трудового
стажу життєвою мудрістю, які роблять її

духовно багатою, високопрофесійною,
надійною у праці, дружбі, вірі у Господа.

Ще в пору, коли Ганна Дмитрівна опа�
новувала ази журналістської майстер�
ності в школі робсількорів міськрайон�
ної газети «Прапор перемоги», якою ке�
рував нинішній редактор міськрайонної
газети «Мукачево» В.В.Дворниченко, до�
писи Г.Д.Порохнавець  прикрашалися її
вмінням дивуватися і радіти навколиш�
ньому світу, бажаннями поділитися свої�
ми знаннями, враженнями, відчуттями.
Її  добірки, зарисовки, кореспонденції
про успіхи виробничих бригад, розповіді
про ветеранів війни і праці, досягнення
у трудовому суперництві, спорті, ху�
дожній самодіяльності привертали ува�
гу читачів як у Мукачеві так і районі.

  Уже не перший десяток років облич�
чя ювілярки осяває якась особлива мо�
лодеча усмішка, ота, що буває лише в
окрилених високою життєвою метою
людей. У її арсеналі, відмінника спожив�
чої кооперації  десятки Почесних гра�
мот, Подяк, інших різних заохочень. ЇЇ
нагороджено Знаком пошани «Феде�
рації профспілок України», «Проф�
спілковою відзнакою»… Мабуть велика
любов до людей, окриленість і вірність
професії дозволяють Ганні Дмитрівні
«тримати руку на пульсі часу» – успішно
запроваджувати усе нове, прогресивне,
краще, успішно розв’язувати  актуальні,
злободенні проблеми, яких чимало ви�
никало в круговерті буднів цієї жінки�ке�
рівника з глибоким відчуттям відпові�
дальності за доручену справу. Тож хай і
надалі  ваша невичерпна енергія добра
та щедрість душі завжди будуть благом
для вас, ваших рідних. На правах стар�
шої Ганна Дмитрівна подбала про жит�
тєву долю молодших сестер Марії, Те�
тяни, Софії. Гордістю Ганни Дмитрівни,
опорою і життєдайним джерелом є її
сім’я – чоловік Юрій Юрійович,  донька
Тетяна, сини Юрій  та Іван, зять Євген,
невістки  Еріка й Олександра, онук Євген
з дружиною Тетяною, онуки Ярослав,
Беата, Яночка, Сашка, правнучок Юр�
чик…

Від імені усіх, хто Вас знає, трудився
поряд з Вами, чи під Вашим началом,
або спілкувався з Вами бажаємо Вам,
дорога Ганно Дмитрівно, напередодні
Вашого прекрасного і пам’ятного юві�
лею, який символізує життєву мудрість,
невпинного руху вперед. Нехай у Ваших
задумах завжди переважає мудрість, у
службових справах  буде  незмінна
підтримка однодумців, у Вашому серці
буде сонячно від  людської вдячності  Хай
Ваш  подальший життєвий і професій�
ний шлях буде сповнений новими   зле�
тами та досягненнями, а все зроблене
Вами людям добро повертається до Вас
сторицею. Молимо Воскреслого Спаси�
теля світу,  нашого Господа Ісуса Хрис�
та, аби щедро наділив Вас міцним здо�
ров’ям,щастям, миром, сімейною зла�
годою, а Ваші  віра, надія та любов  були
вірними супутниками на життєвій дорозі
аж до сторіччя!

Михайло  БЕЙРЕШ,
член Національної спілки

журналістів України
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Ішла весна 1948 року. Вона
відрізнялась від інших хіба
лише тим, що люд був зму�
чений, збіднілий, з’явилось
багато сиріт, жебраків. Це
були наслідки війни.

Але весну не можуть зупи�
нити ніякі події. Розквітали
буйно сади, на берегах за�
жовтіла кульбаба, з’явились
метелики та хрущі, прокину�
лисьб джоли.

Жінки порались в городах,
чоловіки лагодили плоти,
котрі за зиму похилились від
снігу. В хатах залишились
лише немічні та прикуті до
ліжка. А дітвора висипалась
на городи та двори, шукаю�
чи щось їстівне. Виручав
хрін, який своїми жовто�зе�
леними листочками давав
про себе знати. Натертий із
буряком був наче «паштет»,
яким мами мастили хліб –
чорний, як та земля. Від того
«паштету» очі вилазили з
орбіт та капали сльози або
бігли до потока ловити
слижів.

Садовина не встигала доз�
рівати, її об’їдали зеленцем.
На юшку йшла лобода, яка
росла на згарищах. Ця трава
мала три листочки – сердеч�
ка, подібна до конюшини,
таким методом вгамовували
голод.

Однак всі труднощі йшли
на задній план, адже скоро
Великодні свята. Знову стар�
шим треба якось викручува�
тись, щоб не бути гіршими
від сусідів, йшли до інших сіл
щось міняли, носили на пле�
чах камінь – вапняк, яким
хати білили (його досить
було в с. Грабичанка). В Тлу�
мачі кипів ярмарок.

Під ніж йшли кури, кроли�
ки, кози. Рідко знаходився
господар, який вигодовував
свиню. Люди стояли в черзі,
щоб купити трохи м’яса.
Різали корів, які не давали
молока. Жінки мололи в
жорнах жито, пшеницю, щоб
спекти паску, бідкались, чи
вистачить зібраних яєць на
всю челядь.

Село гуділо, як бджоли у ву�
лику, пси гавкали, нагадую�
чи про себе. І раптом всю цю
метушню на якийсь час за�
гальмував різкий голос
дзвону, який покотивсь, об�
іймаючи все село.

Люди клали хрест на груди
з надією на краще, ближче до
вечора почулися звуки кле�
пальників – це хлопчики
били у дошку, прибиту до
стіни каплиці дерев’яними
молотками. Старші хлопці
слідкували за ритмом ударів.

Дзвін нагадував людям про
Страсний четвер, про Вели�
кодню п’ятницю, про
сповідь, щоб бути готовим
до зустрічі найкращого свя�
та зі свят.

До церкви посунули люди
на вечірні та сповідь. Двері
були відкриті цілий день.
Дітвора, як горобчики, залі�
тали в церкву і скоро виліта�
ли, бо старші виганяли через
їхню невгамовність.

– Ідіть під церкву бігати, –
говорив церковник.

А запах бузку п’янив своїм

ароматом змучені душі лю�
дей. Він ріс біля церковних
дверей, з обох боків яру,
який оберігав церкву від вес�
няних паводків. Від церкви
до цвинтаря вів місток, виму�
руваний на півкруга, а звер�
ху залізні перила. Молодь ча�
стенько там зупинялась.

Нарешті дочекались Вели�
кодньої п’ятниці. Жінки із 20�
ки озброївшись відрами,
віниками, а поважні несли
посудину із фарбою та
щіткою для віднов�
лення фасаду церк�
ви. Старша із двад�
цятки розподілила
фронт робіт. Молоді
дівчата мили підло�
гу, закотивши краї
спідниць за пояс,
інші витирали порох
з образів, окремим
дозволили приби�
рати іконостас. Всі
знали вагомість
даної роботи. Непо�
мітно вечірня імла
почала огортати
село і добралась до
церковного двору.
Жінки відчули краплі
чи то роси, чи то
дощу, але були щас�
ливі. Через якийсь
час таки пішов дощ.
Жінки дякували Бо�
гові за благодать,
що була послана з неба. Ос�
новна робота була закінчена.
Жінки з дозволу старшої по�
чали розходитись. На завт�
ра мали прийти кілька дівчат
з Малої вулиці і прибрати на�
вколо церкви.

Молодиці повертались
щасливі, не звертаючи уваги
на краплі дощу, що обливав
цілющою водою обличчя,
шию, груди, руки. Хотілось
співати, але ще піст. Здава�
лось, ніщо не могло зупини�
ти той жіночий порив, ту ду�
шевну радість, що огортала
їх. Після дощу село огорнув
туман. Люд готувався до сну
– відпочинку, щоб завтра
знову взятись за роботу, бо,
як кажуть, весна не чекає.

Десь в Довгому куті загав�
кав пес, погасло світло у
вікнах крайніх хат. Ніч взяла
владу над селом. Все затих�
ло, лише ще копошивсь
завферми Василь: ніяк не
міг порахувати скільки є ку�
рей та качок у створеному
колгоспі.

Просто крейдою на стіні
писав: “курей – 50, качок –
30”. А скільки знесли яєць,
то вже велика арифметика.
Однак все було під суворим
обліком. Перевірив ще раз
курники, закрив свою конто�
ру, вийшов на вулицю. Рап�
том побачив заграву в боці
церкви. Закліпав очима. Ви�
тер рукавом спітніле чоло і
все зрозумів: церква горить,
вогонь ставав все більшим і
більшим. Він був близько від
церкви, в темноті намацав
ломик, що служив ударною
силою, і почав щосили гам�

селити по шині, яка була при�
в’язана спеціально до сто�
впа. Це свого роду сирена,
яка повідомляла людей про
небезпеку. Звуки від шини
були у кілька разів сильніші
через нічну тишину, тому
вони долітали до крайніх
осель. До цих звуків при�
єднавсь і лай собак. Вони
відчувають вогонь. Перши�
ми прибігли кілька хлопців,
що ніяк не могли попроща�
тись із своїми коханими.

– Вуйку, Василю! Що ста�
лось?

–  Церква горить, – ледве
промовив він і далі автома�
тично гамселив у шину. З’я�
вились заспані чоловіки, з
уст в уста передавалося: –
“Церква горить. Люди, ря�
туйте”.

Бігали по сусідських дво�
рах, хапали хто що знайшов
потрібне для боротьби з
вогнем і прямували до церк�
ви. На очах людей відкрилась
вогняна паща з яскравими
язиками на чорному тлі. Во�
гонь з тріскотінням розго�
рався, захоплюючи все
більшу площу.

Хтось крикнув: “Митре,
бери дошку, яка лежить під
стіною церкви! Жінки, мочіть
верети !”. Василь облив себе
водою і вчепився кліщами за
край дошки. Чоловіки зрозу�
міли його намір і по команді
викинули його на покрівлю
церкви. Вогонь шипів погли�
наючи все навкруги. Хлопці
підтягнули церковну драби�
ну і ланцюжком подавали Ва�
силеві відра з водою. Благо
криниця була не так далеко.
Вода лилась потоком звер�
ху, сухі ґонти тріскотіли, вог�
няні язики шипіли. Люди кри�
чали: “Не давай вогню лізти
догори!”. Василь цього не
чув, автоматично хапав відра
з водою і заливав вогонь.
Схопив верету і почав нею
бити вогняні язики. Нарешті
накинув її на жевріюче полу�
м’я. Вогонь із шипінням по�
чав здаватись. Внизу чолов�
іки добивали полум’я, яке
перескакувало із колоди на

колоду. Нарешті воно кілька
раз кліпнуло і заховалось в
темноті. Де�не�де ще світи�
лися жарини не згорілого де�
рева.

Знову настала тиша. Зму�
чені люди посідали хто де міг,
хтось закурив. Всі мовчали,
хоч у кожного у голові виру�
вало одне єдине питання:
“Хто, хто міг це зробити?!”.
Відповіді не було.

У роздумах змучені люди і
не помітили, як із�за Дністра

з’явилися перші про�
мінчики сонця, які
ласкали своїм теп�
лом змучені руки і
обличчя людей. На�
став ранок і тільки те�
пер всі зрозуміли що
сталося, яка трагедія
їх чекала, адже ста�
ренька дерев’яна
церква могла згоріти
якраз перед Вели�
кодними святами.

Присутні в задумі і
не помітили, що Ва�
силь згорблений, з
опіками на руках,
підвівся і підійшов до
однієї із лавиць, що
стояла вбоці від вог�
ню і пильно приди�
вився. На лавці чітко
пробивалися сліди
кирзових чобіт із за�
лишками глини.

У цей час Настя, яка ‘“успі�
шно виконала чорну робо�
ту”, довго не могла заснути.
її переслідувала думка: “Чи
не наслідила десь, чи треба
то було робити?”. Але кирза�
ки та обіцяні пільги зробили
своє. Засинаючи, вона зга�
дувала кляті чоботи. Вони на�
мокли, до них налипла глина
і тому не давали їй бігти.
Вона кілька разів падала,
тримаючись за кущі в ярку,
піднімались і бачила, як
люди бігли до церкви. На�
решті дрімота здолала дум�
ки. Все позаду...

І раптово різко відкрива�
ються хатні двері, промені
сонця вдарили Насті в очі,
якась сила підкинула її з
ліжка, відкрила одне око,
потім друге – перед нею сто�
яв чорний, обгорілий вуйко
Василь.

– Вуйку, що сталось?
– Де кирзаки?
Вона тремтячою рукою по�

казала на чоботи в кутку. Ва�
силь схопив їх і піт полився
по його змученому тілу.
Впізнав відбитки чобіт. Крім
болота на них виднілась і
біла фарба.

–   Вставай!
Тут Настина мати злізла з

печі і почала голосити. Ва�
силь заспокоїв стару.

–  А ти, суко, бери чоботи і
тікай із села, щоб твого духу
тут не було. Бо зараз прий�
дуть сюди люди і тебе розір�
вуть на шматки. А то я думав:
“Звідки Настя має кирзаки,
що так вивертає задницею
по селу? А то завдаток за
чорну справу. Повезло тобі,

що я родич  по  маминій
лінії”.

Настя зникла із села, люди
здогадувались чия то робо�
та, але не було у кого спита�
ти.

Настала Великодня субота.
Жінки знову посунули із
відрами та віниками до цер�
кви, щоб якось залікувати ту
рану що жевріла на тілі церк�
ви. Вигоріле місце закрили
білим полотном, а де не
можна – зафарбували білою
фарбою. Підмели, зачисти�
ли недогорілі відходи та роз�
литу фарбу.

Настала Свята неділя. За�
бумкав церковний дзвін,
закликаючи людей до Служ�
би Божої, а потім і до освя�
чення паски. Люд з кошика�
ми попрямував до церкви,
ставав по колу рівненько,
щоб священик міг вільно
підійти до кожного. Хто не
міг прийти зранку, той
пізніше шикувавсь у ряд дов�
кола церкви.

Почалась Служба Божа. З
проповіді священник оголо�
сив про страшну трагедію і
назвав прізвища тих, хто
брав участь у гасінні пожежі.
Почався обхід церкви з ко�
рогвами, а попереду з хрес�
том. Потім освятили паски.
Все йшло своїм чередом,
лише обпалений бік церкви
нагадував про страшну
подію. Нарешті священик
звертається до людей:

– Христос воскрес!
– Воістину воскрес! –

відповідають віряни хором!
Тут вдарив дзвін на всю силу.
Люди поспішали додому,
щоб поїсти освяченого. А
дзвін все б’є та б’є, хлопці в
черзі стоять у дзвіниці, щоб
подзвонити.

Через деякий час люди
знову поспішали до церкви
послухати гаївки. Дівчата
ставали в коло і співали ве�
ликодні співанки та веснян�
ки. Потім почувся і голос
хлопців. Село гуде, свято в
розпалі. Одні ідуть до церк�
ви, інші додому. Всі щасливі.
Радіють святам. Поважні
люди ідуть на цвинтар, щоб
запалити свічку на могилах
рідних. А яка радість у дітво�
ри: бігають, все їм цікаво. А
сонечко спускається все
нижче і нижче, зігріваючи хо�
лодну землю та змучених
людей.

...Пройшли роки, і Настя
спробувала повернутися до
села. Прийшла з якимось
молодиком, який мав чо�
мусь замість палиці метале�
ву трубку. Люди відвертались
від неї, плювали їй в слід,
ніхто з нею не говорив. Роки
не могли загладити цю жах�
ливу трагедію. Вона була у
нас, тато нагодував їх, дав їм
щось на дорогу, а які слова
були ним сказані – то я не
знаю.

Але вона більше в селі не
з’являлась.

Василь – то був мій тато, і
всю цю історію я знаю ВІД
НЬОГО.

І.В. РОМАНЮК,
м. Мукачево

 (малюнок автора)
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ÏÎÐÎÕÍÀÂÅÖÜ

ç íàãîäè ÷óäîâîãî, ïàì'ÿòíîãî þâ³ëåéíîãî Äíÿ íà-
ðîäæåííÿ! Áàæàºìî Òîá³, ð³äíåíüêà íàøà, ëþáîâ³
òà ðîäèííîãî òåïëà, ùîá äîëÿ äî Òåáå   çàâæäè ùåä-
ðîþ  áóëà,  ùîá òåïëèõ âåñåí ñîíÿ÷íå ïðîì³ííÿ â
äóø³ áóäèëî í³æí³ ïî÷óòòÿ. Ùîá íå òîðêíóëàñü ñêðîíü
çèìè ïîðîøà, ùîá Òè ïðîéøëà ÷åðåç óñå æèòòÿ, òàêà
ÿê º– ïðèâ³òíà ³ õîðîøà. Ð³äíåíüêà, ñïàñèá³ Òîá³ çà
Òâîþ í³æíó òóðáîòó ïðî íàñ, ñâ³òëó òà ÷àð³âíó äóøó.
Ùèðî áàæàºìî Òîá³ äîâãèõ-äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ, íå-
õàé îìð³ÿíå ùàñòÿ ïðèçåìëÿºòüñÿ ³ Òâî¿ äîëîí³, ìî-

ëîä³ñòü ðîçêâ³òàº â ä³òÿõ,  îíóêàõ, ïðàâ-
íóêàõ… Äàé Òîá³, Áîæå, ðåàë³çóâàòè âñå
çàäóìàíå, çàìð³ÿíå ïðè ì³öíîìó çäî-
ðîâ'¿, ùàñò³, ðàäîñò³, â³ðíèõ äðóçÿõ ³ íàä-
³éíèõ ïîì³÷íèêàõ!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ñåñòðè Òåòÿíà,
Ñîô³ÿ ç ñ³ì'ÿìè, ð³äí³, äðóç³…

Äóæå ïðèÿçíó, ãàðíó, ìèëó, ðîáîòÿùó, òîâàðèñüêó,
æèòòºðàä³ñíó  æ³íêó, êîíòðîëåðà ç ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿

²ðèíó  Ìèêîëà¿âíó  ÔÅÕÒÅË
â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîä-
æåííÿ! Áàæàºìî Âàì, äîðîãà þâ³ëÿðêî,
ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Çè÷èìî  â³êó äîâãîãî, â³ä ð³äíèõ – ðàäîñò³
³ ùèðîñò³, â³ä äîë³ – ìèëîñò³, â ðîáîò³
óñï³õ³â ³ íàñíàãè ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ, áëà-
ãîñëîâåííèõ Âîñêðåñëèì Ãîñïîäîì ³
ëþäüìè.

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

    Ç ùå çîâñ³ì þíèì þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ
ùèðîñåðäíî  â³òàºìî ãàðíó, ìóäðó, òîâàðèñüêó, òàëà-
íîâèòó, ïðàöüîâèòó

Îêñàíó  Ìèõàéë³âíó  ÑÅÊÅÐÅØ.
Áàæàºìî, àáè Âàø³ ïðèéäåøí³ âåñíè ïîâíèëèñÿ

óñï³øíèìè ñïðàâàìè, ðàä³ñíèìè ïîä³ÿ-
ìè, ùàñëèâèìè â³ä÷óòòÿìè, ì³öíèì
çäîðîâ'ÿì. Õàé ó Âàøîìó æèòò³ çâó-
÷àòü âåñåë³ íîòè, ùîá Âàì õîò³ëîñü
íà ðîáîòó, ùîá òåïë³ â³êíà êëèêàëè
äîäîìó, ëþáîâ³ é ùàñòÿ ñåðöþ
ìëîäîìó!

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

Äîáðîãî, òóðáîòëèâîãî ³ í³æíîãî
ñèíà, ïîðÿäíîãî áðàòà, ÷óéíîãî îíó-
êà ³  ïëåì³ííèêà, íàä³éíîãî äðóãà

Ìèõàéëà
Ìèõàéëîâè÷à  ×ÎÐ²ß
ç Ëåöîâèö³  ùèðîñåðäíî â³òàº-

ìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåí-
íÿ! Íåõàé, äîðîãèé þâ³ëÿðå, áëà-
ãîñëîâåííèìè Ãîñïîäîì  áóäóòü

óñ³ Òâî¿ äîðîãè ³ âñþäè ñóïðîâîäæóþòü  óñï³õè, ðàäó-
þòü äðóç³, íàäèõàþòü íîâ³ ñïðàâè, îêðèëþº ëþáîâ,
ç³ãð³âàº ðîäèííå òåïëî. Íåõàé ì³öíå çäîðîâ'ÿ ³ íàñòð³é
ãàðíèé í³êîëè íå ïîêèäàþòü Òåáå, íåõàé Âîñêðåñëèé
Ãîñïîäü äàðóº áëàãîäàòü ³ ùàñòÿ, õàé çà äîáðî Òåáå
çàâæäè øàíóþòü ëþäè. Áàæàºìî  íåçãàñíîãî îïòèì³-
çìó òà çàâçÿòî¿ âäà÷³.

    Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå - ìàìà, áðàò Ðóñëàí, ä³äóñü,
âóéêî Ìèõàéëî, ò³òêà Ãàëèíà, ð³äí³, äðóç³…

Ç  ÞÂ²ËÅªÌ!

Óêðïîøòà ïðå-
çåíòóâàëà ñâ³é
îíîâëåíèé áðåíä,
ùî ïîºäíàâ äî-
ñâ³ä òà ñó÷àñ-
í³ñòü. Â³äòåïåð îñíîâíèì â³çóàëü-
íèì ñèìâîëîì Óêðïîøòè çàì³ñòü
êðèëàòîãî êîíâåðòó ïîøòîâèé ð³æîê,
ÿêèé, ï³äêðåñëþþ÷è ñèìâîëè ïî-
øòîâî¿ ñëóæáè, òðàíñôîðìóºòüñÿ ó
çíà÷îê ãåîëîêàö³¿ – ï³í.  Â³çóàëüíèé
ñèìâîë – öå êîìïàñ, ÿêèé âêàçóº íà-
ïðÿìè â³äïðàâëåíü ó ð³çí³ ñòîðîíè
ñâ³òó.

Íîâó êîíöåïö³ºþ áðåíäó ðîçðîá-
ëåíî ðåêëàìíîþ àãåíö³ºþ
«Saatchi&Saatchi» äëÿ êîìïàí³¿ Óê-
ðïîøòà áåçêîøòîâíî. Îäí³ºþ ç íå-
ñïîä³âàíîê ïðåçåíòàö³¿ áóâ âèñòóï
ï³àí³ñòà ªâãåíà Õìàðè.

«Óêðïîøòà – öå âåëè÷åçíà ñîö-
³àëüíà «offline» ìåðåæà, ùî îá’ºäíóº
óêðà¿íö³â ó âñüîìó ñâ³ò³, âåëè÷åçíà
÷àñòèíà Óêðà¿íè, ÿêà ïîñòàâèëà
ñîá³ çà ìåòó çì³íèòèñÿ. Ìè ÿê óê-
ðà¿íö³ ìàºìî äîêëàäàòè ìàêñèìóì

УКРПОШТА ПРЕЗЕНТУВАЛА СВІЙ
ОНОВЛЕНИЙ БРЕНД

çóñèëü äëÿ ðîç-
áóäîâè íàøî¿
äåðæàâè.  Ñàìå
òîìó ìè ç ãîðä³-
ñòþ äîëó÷èëèñÿ

äî öüîãî ïðîöåñó, ³íâåñòóâàëè ñâ³é
÷àñ, çíàííÿ òà äîñâ³ä äëÿ òîãî, ùîá
ö³ çì³íè áóëè êðàùèìè», – çàóâàæèâ
êðåàòèâíèé äèðåêòîð Êîñòÿíòèí
Øíàéäåð.

«Ìè àêòèâíî ïðàöþºìî íàä âäîñ-
êîíàëåííÿì ïîñëóã, ðîçðîáëÿºìî ³
ââîäèìî íîâ³, çì³íþºìî òà ïåðåáó-
äîâóºìî âèðîáíè÷³ ïðîöåñè, íàìà-
ãàºìîñü ïîâåðíóòè âòðà÷åí³ ïîçèö³¿
íà ðèíêó. Òàê³ çì³íè íåìîæëèâî ðåà-
ë³çóâàòè ïîâíîþ ì³ðîþ áåç çì³í ó
ñâ³äîìîñò³ ÿê íàøèõ ïðàö³âíèê³â, òàê
³ êë³ºíò³â. Ðîçðîáêà íîâîãî êîðïîðà-
òèâíîãî ñòèëþ ³ áðåíäó º òàêîþ æ
íåîáõ³äí³ñòþ äëÿ ïðîöåñó òðàíñôîð-
ìàö³¿ êîìïàí³¿, ÿê îíîâëåííÿ àâòîïàð-
êó ÷è êîðïîðàòèçàö³ÿ ï³äïðèºìñòâà»,
 –  çàçíà÷èâ â.î. ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ÏÀÒ «Óêðïîøòà» ²ãîð
Ñì³ëÿíñüêèé.

РОДИННИЙ СПОМИН ПРО МАРІЮ КОВАЧ
Минуло сорок днів від того тихого надвечір’я, коли Марія Ілінічна зробила

свій останній земний подих і відійшла туди, де сонечко лягає спочити. На
своєму віку вона прожила красних 95 років і була найстарішою за літами
серед односельчан  Нижнього Коропця. Усе її благочестиве життя було при;
свячене множенню родинного щастя. Замисліться над тим, який неоцінимий
скарб залишила по собі ця тиха набожна жіночка: народила і виховала сімох
дітей, які подарували їй 14 онуків, 26 правнуків і 13 пра;правнучат! І для кож;
ного з них до останнього подиху залишалася мудрим наставником і щирим
порадником. При житті Марія Ілінічна чесно служила трьом основним добро;
чесностям: нікого не засуджувала, всім все від серця прощала і ні до кого не
мала неприязні. Жила скромно, за десятьма Божими заповіддями. Її універ;
ситетами були велика повсякденна працьовитість, душевна щедрість і бла;
гословенний дар любові до діточок…

Такою і залишиться у родинній незгасній пам’яті і доброму Спомині ця зав;
жди щира до простих людей жінка, благородна і красива скромністю, завжди
усміхнена до цього сонячного світу. Такою і запам’яталася землякам з Ниж;
нього Коропця та усім, хто її знав, спілкувався з нею, хто любив Марію Ілінічну
та пив в дитинстві її материнське молоко. Було в цієї благородної жінки щось
чисте, світле і материнське від самого Всевишнього. Ми пам’ятаємо і вічно
споминатимемо лагідним, тихим словом.

                         ВЕЛИКА РІДНЯ ІЗ СІЛ ЗАЛУЖЖЯ ТА НИЖНЬОГО КОРОПЦЯ.

Íà 78-ìó ðîö³ ï³øëà ç æèòòÿ Ð³ìåê Ïàâë³íà Ìèõàéë³âíà.
Віддана  своїй справі  людина, обіймала посаду  началь;

ника костюмерно;кравецького цеху Закарпатського облас;
ного державного російського драматичного театру м. Му;
качева на протязі 38;ми років.

Колектив театру глибоко сумує з приводу тяжкої втрати
та висловлює щирі співчуття родині покійної.

Павліна Михайлівна залишила про себе добру пам’ять,
була скромною, порядною та працьовитою жінкою.

Світлі  спогади про ней  збережуться у серцях родини та
всіх співпрацівників.

      Вічна їй  пам’ять та блажений  спокій.
КОЛЕКТИВ МУКАЧІВСЬКОГО  ТЕАТРУ.

Ç ×ÓÄÎÂÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêèé  òà Çàêàðïàòñüêèé îáëàñíèé êîì³òåòè ïðîôñï³ëêè

ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³ ³ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ùèðîñåðäå÷íî â³òàþòü ç
ñâ³òëèì ³ õâèëþþ÷èì 60-ð³÷íèì þâ³ëåºì, ÿêèé çàâ³òàº äî ³ìåíèííèêà öèìè
äíÿìè, çàâ³äóþ÷îãî ìàãàçèíîì «Ñëàâ³ÿ» ó Ìóêà÷åâ³

²âàíà ²âàíîâè÷à ÃÎÐÂÀÒÀ.
Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!  Ãëèáîêî øàíóºìî Âàñ çà íàïîëåãëèâ³ñòü,  çà ùèð³ñòü,

÷åñí³ñòü, äîáðîïîðÿäí³ñòü, çà âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ³ â³ääàí³ñòü îáðàí³é
ñïðàâ³. Â³ä ³ìåí³ êîëåã ³ äðóç³â ïðèéì³òü  íàéêðàù³  ñëîâà  ïîäÿêè  ³ íàé-
ùèð³ø³ ïîáàæàííÿ. Íåõàé  æèòòºâà ñèëà ïóëüñóº  îïòèì³çìîì  ó êîæíîìó
Âàøîìó äí³, çì³öíþº Âàøå çäîðîâ’ÿ, äîäàº ñèë, à äîëÿ äàðóº Âàì ùå
áàãàòî ë³ò, ùåäðèõ íà óñï³õ, òåïëî äðóç³â, ïîâàãó êîëåã, ëþáîâ ðîäèíè.

Ã. ÑÂÀÐÈ×ÅÂÑÜÊÀ – ãîëîâà îáêîìó ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
òîðã³âë³  ³ ãðîìàäñüêîãî  õàð÷óâàííÿ,

Ì.ÃÓÄÀÊ – ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî
îá’ºäíàíîãî êîì³òåòó  ãàëóçåâî¿ ïðîôñï³ëêè.

ДО РЕЧІ
•  Витрати на Кабмін із 415

мільйонів гривень у 2016
році збільшилися до 737
мільйонів гривень у 2017�
му!

•  Витрати на апарат Ради
на-ціональної безпеки і
оборони зросли на 81,3% і
становлять більш ніж 128
мільйонів гривень.

• Державне фінансування
бездіяльної Генеральної
прокуратури зросло більш
ніж на 50% і у 2017 році ста�
новить 5 мільярдів гривень.

•  Бюджет Верховної Ради
зріс на 20% і становить 1,12
мільярда гривень.

Çàêàðïàòñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ïàðò³¿
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» ñï³ëüíî ç Àñîö³àö³ºþ ôåðìåð³â
òà ïðèâàòíèõ çåìëåâëàñíèê³â Óêðà¿íè ðîçïî÷èíàº
ï³äãîòîâêó äî Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ùîäî
çàáîðîíè íà ïðîäàæ çåìë³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãîëî-
âà îáëàñíî¿ «Áàòüê³âùèíè», äåïóòàò îáëðàäè Îëåê-
ñàíäð Êåìåíÿø.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Çàêàðïàòñüêî¿ «Áàòüê³âùèíè»,
îñòàíí³ ïîä³¿ ñâ³ä÷àòü, ùî âëàäà íàìàãàºòüñÿ ñêà-
ñóâàòè ìîðàòîð³é òà ïðîäàòè çà áåçö³íü ñ³ëüãîñï-

Çàêàðïàòñüêà «Áàòüê³âùèíà» ðîçïî÷èíàº ï³äãîòîâêó
äî ðåôåðåíäóìó ïðî çàáîðîíó íà ïðîäàæ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ çåìë³

çåìë³ ïîïðè òå, ùî á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ïðî-
òè ïðîäàæó çåìë³.

Ñàìå äëÿ òîãî, ùîá ëþäè ñàì³ ñêàçàëè ñâîº ñëî-
âî, ùî ðîáèòè ³ç çåìëåþ, «Áàòüê³âùèíà» ðîçïî÷è-
íàº ïðîöåäóðó ï³äãîòîâêè äî âñåóêðà¿íñüêîãî ðå-
ôåðåíäóìó ç öüîãî ïèòàííÿ.

Äî ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè óâ³éäóòü ôàêòè÷íî âñ³ äåïó-
òàòè ì³ñöåâèõ ðàä â³ä «Áàòüê³âùèíè» òà àêòèâ³ñòè
ïàðò³¿. Ïðåñ-ñëóæáà Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿

îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»



Íåèçâåñòíî òî÷íî, ÷òî ëó÷øå – çëî ëè, ïðèíîñÿùåå ïîëüçóÍåèçâåñòíî òî÷íî, ÷òî ëó÷øå – çëî ëè, ïðèíîñÿùåå ïîëüçóÍåèçâåñòíî òî÷íî, ÷òî ëó÷øå – çëî ëè, ïðèíîñÿùåå ïîëüçóÍåèçâåñòíî òî÷íî, ÷òî ëó÷øå – çëî ëè, ïðèíîñÿùåå ïîëüçóÍåèçâåñòíî òî÷íî, ÷òî ëó÷øå – çëî ëè, ïðèíîñÿùåå ïîëüçó
èëè äîáðî, ïðèíîñÿùåå âðåä. (Ìèêåëàíäæåëî).èëè äîáðî, ïðèíîñÿùåå âðåä. (Ìèêåëàíäæåëî).èëè äîáðî, ïðèíîñÿùåå âðåä. (Ìèêåëàíäæåëî).èëè äîáðî, ïðèíîñÿùåå âðåä. (Ìèêåëàíäæåëî).èëè äîáðî, ïðèíîñÿùåå âðåä. (Ìèêåëàíäæåëî).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ

ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777720  êâ³òíÿ 2017 ð.
15 (1168)15 (1168)15 (1168)15 (1168)15 (1168)

ñò.

Это далеко не первое подобное за�
явление представителей венгерской
власти за последнее время. В 2015
году глава венгерской разведки Янош
Лазар отметился репризой о том, что
некие венгерские шпионы активно ра�
ботают в Украине «в полной оппозиции
к украинскому правительству». А вес�
ной 2014�го со скандальным заявле�
нием выступил сам премьер Венгрии
Орбан, потребовавший для 200�тысяч�
ной венгерской диаспоры Закарпатья
двойного гражданства и автономии, а
также назвавший венгерский вопрос
«европейским вопросом, не решенным
со Второй мировой войны».

Хотя об этом открыто не говорится,
но Венгрия имеет территориальные
претензии к соседним странам, вклю�
чая Украину. К тому же Венгрия сейчас
является одной из самых промосков�
ски настроенных стран, причем
Кремль умело использует историчес�
кие претензии и реваншистские на�
строения венгров в своих целях.

Венгерская проблема,
которой нет

Вопреки заявлениям венгерских де�
ятелей, никаких национально�культур�
ных проблем у венгров Закарпатья нет.
Более того, именно в Украине венграм
созданы весьма благоприятные усло�
вия, даже по европейским меркам.

В Закарпатье есть венгероязычные
детсады, десятки школ с венгерским
языком обучения, есть венгерский ин�
ститут в Берегово и венгерский факуль�
тет в Ужгородском университете. Все
это финансируется не только спонсо�
рами из Венгрии, но также из государ�
ственного бюджета Украины и из мес�
тных бюджетов.

А самое главное, о чем умалчивают
венгерские официальные лица и обще�
ственники, состоит в том, что соблю�
дение и защита языковых и националь�
но�культурных прав и потребностей
венгров в Украине находятся на значи�
тельно более высоком уровне, чем в
соседних Словакии и Румынии, где ис�
торически сложились большие венгер�
ские диаспоры. В этих странах�членах
ЕС к венграм относятся не слишком
благожелательно, и дело доходит даже
до национально�религиозной дискри�
минации, но в ЕС на это реагируют
вяло и неубедительно.

В то же время в Закарпатье отноше�
ния между венграми и представителя�
ми титульной нации являются вполне
толерантными и уважительными, по
крайней мере до тех пор, пока полити�
каны и/или внешние силы, включая
Москву и Будапешт, не начинают раз�
дувать межнациональные проблемы.

А вот в Венгрии национал�радика�
лизм цветет буйно, и началось это не
вчера...

«Пепел Трианона стучит!»
Национализм имеет в Венгрии дав�

ние исторические корни. Этому спо�
собствовали утрата венграми государ�

ВЕНГРИЯ РАЗЫГРЫВАЕТ
ЗАКАРПАТСКУЮ КАРТУ

Недавно вице)премьер Венгрии Жолт Шемьен отметился
громким заявлением о том, что зарубежные венгры должны
стремиться к автономии. Наряду с венгерскими диаспора)
ми в Словакии, Румынии и других сопредельных с Венгрией
странах это заявление касается и многочисленных венгров,
проживающих в Закарпатье, вплоть до создания так назы)
ваемого Притиснянского автономного округа – давней меч)
ты венгерских националистов. А национализм разной сте)
пени радикальности в Венгрии «рулит» давно – для этого есть
исторические предпосылки и социально)экономические ус)
ловия. На будущих парламентских выборах в 2018 году в Вен)
грии закарпатская карта будет разыгрываться по полной
программе всеми – от умеренных национал)консерваторов
из правящей партии іФидес премьера Виктора Орбана до
оголтелых нациков из партии «Йоббик».

ственности после разгрома Османс�
кой империей Венгерского королев�
ства в битве при Мохаче в 1525 году,
освобождение венгерских земель Ав�
стрийской короной и включение их со�
став империи Габсбургов, кровопролит�
ная и долгая национальная борьба
венгров, в результате чего они, наряду

с австрийцами, стали титульной наци�
ей, преобразовав Австрию в Австро�
Венгрию в 1876�м. Эскалации нацио�
нализма очень поспособствовал тер�
риториальный раздел Венгрии после
Первой мировой войны в результате
вступления в силу в 1921 году догово�
ра, подписанного странами Антанты в
Трианонском дворце Версальского
комплекса, а потому получившего на�
звание Трианонского до-говора. В ре�
зультате площадь Венгрии заняла
примерно лишь треть тех земель, ко�
торые венгерская знать считала свои�
ми в составе Австро�Венгрии. Это от�
носится и к Закарпатью. Венгрия ут�
ра-тила 3 млн этнических венгров, по�
чти 90% лесных ресурсов, более 80%
металлургического производства, су�
щественную часть банковской систе�
мы. Потери были восприняты в стране
как национальная трагедия и породи�
ли в межвоенное время сильнейшие
реваншистские настроения.

Недовольство Версальской систе�
мой заставило режим «регента» Венг�
рии родового аристократа Миклоша
Хорти стать союзником Гитлера. В
1938�1940 гг. при поддержке нацистс�
кой Германии Трианонский договор
был пересмотрен путем принятия Вен�
ских арбитражей, по которым Венгрия
вернула часть земель, включая Закар�
патье, отобранное у расчлененной Че�
хословакии. После Второй мировой
войны Венские арбитражи были при�
знаны юридически ничтожными, и Вен�
грия вернулась в «трианонские грани�
цы».

Венгры чувствуют себя обделенны�
ми, хотя их претензии на земли Сло�
вакии, Сербии, Хорватии, Австрии, Ру�
мынии и Украины в исторической рет�
роспективе выглядят более чем сомни�
тельными. Если послушать венгерских

националистов, то автономный край
Воеводина в Сербии – это Венгрия,
Северная Трансильвания в Румынии –
это Венгрия, северо�восток Хорватии
– Венгрия, наше Закарпатье – это,
само собой, Венгрия, а Словакии во�
обще быть в природе не должно — это
«Северная Венгрия» вплоть до грани�
цы с Польшей. Венгры приводят этому
массу исторических оправданий, на�
чиная с того момента, когда они, при�
дя на рубеже IX�X веков в Европу из
Поволжья, Урала, Западной Сибири и
прочих глубин Евразии, не будучи даже
индо�европейцами по языку, «обрели
родину», как они говорят, в этих краях,
хотя здесь жили даки, славяне, кель�
ты, существовали трансильванские
княжества и Великая Моравия, про�
стиравшаяся до нашего Закарпатья.

Венгрия раздает свои паспорта всем
желающим в соседних странах, подо�
гревает автономистские и сепаратис�
тские настроения.

А проблема сепаратизации закарпат�
ских венгров по факту существует дав�
но и явочным порядком. Многие из них
не только не знают украинского или
даже русского языка, но и не хотят их

знать вообще, даже советская власть
их не смогла перевоспитать. Они смот�
рят венгерское телевидение, читают
венгерские газеты и книги, живут зам�
кнутыми анклавами, прежде всего в
Берегово и окрестностях. Закарпатс�
кие венгры в массе почти полностью
отчуждены от Украины. В этих краях
везде вывешены венгерские флаги, а
надписи на улицах сделаны по�венгер�
ски и далеко не всегда по�украински
или по�русски. Дети этих людей учат�
ся в Венгрии. У большинства все род�
ственники — в Венгрии. Они работают
и решают свои проблемы в Венгрии. У
них не Ужгород — а Унгвар, не Мукаче�
во, – а Мункач, и т.д. Словом, эти люди
живут на востоке Венгрии, а не на за�
паде Украины.

Политика Украинского государства
по обретению среди этих людей хотя
бы минимальной симпатии провалена,
да и нет этой политики вообще: когда
«элита» занята дерибаном, ей не до
тонких материй межнациональных от�
ношений. Естественно, что получение
закарпатскими венграми паспортов и
второго гражданства Венгрии было
вопросом чисто техническим. Налицо
целый анклав людей, которые де�фак�
то никогда не были и не станут граж�
данами Украины. И этим умело пользу�
ется Москва, о чем далее...

Суровые венгерские будни
Всплеск национализма в современ�

ной Венгрии имеет социально�эконо�
мические причины, в том числе свя�
занные со вступлением в ЕС. Еврос�
кептицизм все более крепнет в стра�
не.

Во времена «гуляшного социализма»
имени компартийного лидера Яноша
Кадара Венгрия заслуженно считалась

сытой и ухоженной страной, распола�
гавшей солидной высокотехнологич�
ной промышленностью и сельским хо�
зяйством.

При распаде советского блока в
стране насчитывалось около 2000
крупных предприятий, содержавших
социальную сферу. Теперь их осталось
около 100. Остатки промышленности
страна продала за 11 млрд долларов,
которые были быстро проедены, и
пришлось садиться на «кредитную
иглу». В последние годы внешний долг
достигал 80% ВВП. После вступления
в ЕС некогда знаменитое сельское хо�
зяйство Венгрии обвалилось почти в 10
раз. На европейский рынок венгерское
продовольствие не пустили, а с внут�
реннего его выдавливают транснаци�
ональные корпорации. Безработица в
Венгрии достигает 11%, среди моло�
дежи — до 30%, а в ряде регионов —
20% и 24% соответственно. Многие
венгры выехали из страны или мечта�
ют это сделать.

Все это спровоцировало рост наци�
о-нализма вплоть до крайних форм.

Есть такое слово –
«йоббики»

Крайне националистическую пози�
цию заняла основанная в 2003 году
партия «За лучшую Венгрию», получив�
шая название «Йоббик» от венгерско�
го Jobbik Magyarorszaet Mozgalom.
Партия активно использует антисе�
митскую, антимигрантскую и антицы�
ганскую риторику. За короткое время
«йоббики» обрели популярность, полу�
чив на последних выборах в Нацио�
нальное собрание страны в 2014 году
46% и даже три места в Евро�парла�
менте.

«Йоббики» развернули бурную дея-�
тельность в Закарпатье. В частности,
они проводят съезды своей партии и
требуют создать Притиснянский авто�
номный округ. Также представители
партии пребывали в Крыму в качестве
наблюдателей «от Европы» на так на�
зываемом референдуме в марте 2014
года, 28 марта 2014�го у здания МИД в
Будапеште провели митинг под лозун�
гом: «За право на самоопределение.
Крым — России, Закарпатье – Венг�
рии».

Поскольку местное венгерское насе�
ление массово обзавелось паспор-та�
ми Венгрии и принимает участие в вен�
герских выборах, «йоббики» ведут
предвыборные кампании на террито�
рии Украины.

Кремлевские звезды
в дунайской воде

Кремль поддерживает любой сепа�
ратизм в Украине. Будапешт подыгры�
вает, поскольку имеет экономический
интерес. В то время, когда в ЕС навя�
зывается режим экономии, Москва
предоставила Венгрии щедрый кредит
в размере 15 млрд долларов на созда�
ние второй очереди атомной электро�
станции Пакш.

Поэтому Будапешту в качестве услу�
ги за услугу совершенно не трудно в
интересах Москвы лишний раз под�
держать и активизировать венгерский
сепаратизм Закарпатья.

А то, что премьеру Орбану, как рес�
пектабельному политику, и его партии
говорить не с руки, могут озвучить «йоб�
бики».

Словом, есть достаточные основа�
ния полагать, что периодическая эс�
калация проблемы закарпатских вен�
гров и «венгерская шпиономания» мо�
гут быть направленной на подрыв ук�
раинской государственности спецопе�
рацией Москвы, умело использующей
реваншистские настроения в Венгрии.
Выступают венгры в качестве марио�
неток Москвы сознательно или «чест�
но заблуждаются» – не столь важно.

Александр КАРПЕЦ
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з  10.04.2016 р.  по 16.04.2017 р.
1. Кенес Василь Васильович – 1941 р.н.
2. Йовбак Сергій Антонович  – 1979 р.н.
3. Маняк Марія Степанівна  – 1933 р.н.
4. Маргітич Георгій Георгійович  – 1972 р.н.
5. Шелельо Гафія Іванівна  – 1939 р.н.
6. Копач Ганна Іванівнам  – 1949 р.н.
7. Фелді Олександр Андрійович  – 1960 р.н.
8. Кушнір Василь Іржевич  – 1930 р.н.
9. Рімек Павліна Михайлівна  – 1939 р.н.
10. Швалагін Петро Гаврилович  – 1938 р.н.
11. Фазекош Агафія Антонівна  – 1938 р.н.
12. Коваль Валентина
                                         Олександрівна – 1928 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.

 Продається  в Ужгороді
2=кімн. квартира на 4=му
поверсі чотириповерхово=
го  цегляного будинку. ЗА=
ГАЛЬНА ПЛОЩА – 61
КВ.М. в ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ
МІСТА БІЛЯ  ОБЛРАДИ.Ав=
тономне опалення, мета=
лопластикові вікна, лод=
жія, підвал. Можлива до=
будова мансарди. Ціна
договірна.
Тел.:  050=6761171

  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

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
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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

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

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

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ВАНТАЖНИКИ=ЕКСПЕДИТОРИ

РІБНІ на склад продовольчих товарів.
Тел.: 050 372 29 19
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Крес�салат (або водяний
крес) – незвична для нас рос�
лина. У Центральній Європі,
особливо у Німеччині та
Польщі, він є символом Вели�
кодня — журнали рясніють
фото великодніх декорацій з
використанням водяного кре�
су, на підвіконнях домівок
красуються тарілочки з барви�
стими паростками. Підтриму�
ють традицію його вирощуван�
ня і в Австрії та Чехії. Особли�
во цінним крес�салат вважа�
ють в Ірландії. За давньою ле�
гендою, багато проповідників
харчувалися лише кресом і
хлібом, тому й зберігали здо�
ров’я та довголіття.

НА БАТЬКІВЩИНІ КРЕС�САЛАТУ, в
Стародавньому Ірані, цю рослину вва�
жали їжею бідняків, а ось у Стародав�
ньому Єгипті вона прикрашала стра�
ви на столах фараонів. Саме старо�
давні єгиптяни змогли не лише гідно
оцінити приємний гострий аромат і
пекучий смак, а й побачити корисні
властивості крессалату. Майже вся
давньоєгипетська медицина була зас�
нована на ліках з цієї чудодійної рос�
лини.

Сучасна історія крессалату почала�
ся в Англії у XIX ст., де оцінили його
властивості і навіть почали продавати
за кордон. Нині важко уявити класичну
французьку кухню без цієї ароматної і
неймовірно корисної трави.

Водяний крес багатий на калій,
кальцій, йод, фосфор, залізо, ефірні
олії і вітамін  С. Завдяки високому
вмісту клітковини рятує від закрепів,
прискорює обмін речовин і допомагає
позбутися надмірної ваги. Крес�салат
поліпшує сон, нормалізує роботу нерво�
вої системи і знижує артеріальний
тиск.

Корисна рослина й для хворих на
остеопороз. Незамінна, якщо не можна
їсти молочні продукти, оскільки крес�
салат є чудовим джерелом кальцію.
Завдяки йоду ця зелень потрібна лю�
дям, які мають проблеми зі щитовид�
ною залозою.

Крес�салат має антимікробні влас�
тивості, покращує апетит. Його вико�
ристовують при недокрів’ї, для лікуван�
ня бронхіту і кашлю, гнійних ран. Він
захищає від хронічної втоми і занепа�
ду сил, лікує від статевого безсилля
чо-ловіків. Офіційна медицина реко�
мендує регулярно вживати крес�салат
для  профілактики  очних захворювань
і багатьох видів раку. Стоматологи ра�
дять їсти листя, проросле насіння
крес�салату для профілактики паро�
донтозу і зміцнення зубної емалі.

ÊÐÅÑ-ÑÀËÀÒ – ÄËß ÊÐÀÑÈ ² ÄÎÂÃÎË²ÒÒß
МОЖНА  ВИРОСТИТИ  ВІТАМІННУ  ТРАВУ  НА  ПІДВІКОННІ

Неоціненна користь крес�салату для
курців: він захищає їхню серцево�су�
динну систему, а також виводить в’яз�
ку густу мокроту з бронхів. У весняний
період крес�салат, багатий на бета�
каротин, є найкращим засобом для
зміцнення імунної системи. Жінкам,
старшим за 50 років, лікарі радять не�
одмінно включати цей продукт у раці�
он. Достатньо з’їдати пучок крес�сала�
ту на день, щоб залишатися молодою,
здоровою і красивою! Секрет цілющої
сили цієї рослини – у високому вмісті
вітаміну А, необхідного для здоров’я
шкіри, волосся і нігтів.

Протипоказаний крес�салат хворим
на виразку шлунка і дванадцятипалої
кишки, із загостренням гастриту.

Крес�салат має гіркий гострий смак,
що нагадує редис. Молоде листя і зерна
цієї рослини можна використовувати
як приправу до різних страв. Насіння
додають при тушкуванні м’яса, що ро�
бить його ніжним і духмяним. Молоде
зелене листя чудово підкреслює сма�

кові відтінки страв зі сиру, холодних
супів і соусів. Іноді крес�салат викори�
стовують для посипання омлетів та
інших гарячих страв. Крес чудово по�
єднується з усіма видами горіхів, гру�
шами, яблуками, апельсинами, абри�
косами, баклажанами і огірками. Щоб
зберегти в салаті максимум корисних
речовин, його листя потрібно не на�
різати, а рвати.

Оскільки після кип’ятіння крес втра�
чає значну частину вітамінів і внаслі�
док варіння стає гіркуватим, краще
використовувати його свіжим.

В Європі водяний крес подають з
м’ясом і рибою, прикрашають ним бу�
терброди і супи. Французи роблять з
нього суфле, підливи і муси. Китайці
подають його з цукром як десерт – це
поєднання дивує європейців, але стає
все популярнішим.

На Великдень ним можна прикраси�
ти страви з яєць, тому по-кваптеся
виростити водяний крес і оздобити
ним святковий стіл.

Вирощуємо на підвіконні
Дно глибокої невеликої тарілки

викласти ватою, полити її ледь теп�
лою водою, щоб вата була вологою,
але не залита водою повністю. Звер�
ху насипати насінням кресу. Накри�
ти тарілку харчовою плівкою і поста�
вити у світле місце без протягів, куди
не потрапляють прямі сонячні про�
мені. Насіння почне проростати вже
наступного дня.

Через 3�4 дні плівку зняти. Щодня
зволожувати вату. Через 7�9 днів, як
тільки паростки досягнуть висоти
2�4 см, їх можна зрізати і використовувати у стравах.

Якщо зрізати листя акуратно, то воно виросте знову. Молоді листочки не
повинні рости довше 12�14 днів, стають надто гіркими.

Весняна закуска
з водяним кресом

1 пучок водяного кре�
су, 2 середні огірки, 6 ва�
рених перепелиних яєць,
70 г майонезу, 40 г євро�
пейської солодкої
гірчиці, чорний мелений
перець.

У невеликому посуді
змішати майонез і гірчицю.
Перемішати до однорідно�
го стану. Яйця почистити і розрізати навпіл.

Огірки нарізати кружальцями по діагоналі (на 6 кружа�
лець). Викласти на тарілку, щедро змастити зверху май�
онезно�гірчичною заправкою, викласти на кожне кру�
жальце огірка по половинці яйця. Яйця зверху змастити
ще раз заправкою і щедро посипати водяним кресом.

Картопляний салат
з огірками і грибами

4 великі картоплини, 2 солоні огірочки з розсо�
лом, 1 червона цибулина, 80�100 г печериць, олія,
чорний мелений перець, пучок водяного кресу.

Картоплю зварити “в мундирі”. Трохи остудити, грубо

нарізати, додати 2�3 ст. ложки огіркового розсолу і зали�
шити на 10 хв. Гриби вимити, розрізати на четвертинки.
Цибулю нарізати півкільцями. Обсмажити цибулю і гри�
би в розігрітій олії, 7 хв. Огірки нарізати кубиками. Дода�
ти до картоплі огірки, цибулю та гриби. Заправити олією,
перемішати, приправити перцем і крес�салатом.

Франкфуртський зелений соус
1 великий пучок трав (близько 150�200 г), 200�250 г

сметани, З варені яйця, 6 ст. ложок олії, З ст. ложки
винного або яблучного оцту, 1�2 ч. ложки гірчиці, сіль,
чорний мелений перець.

Класичний франкфуртсь�
кий соус складається зі семи
трав: щавлю, кервелю, шніт�
цибулі, петрушки, крес�сала�
ту, огіркової трави і родови�
ка. Залежно від смакових упо�
добань і пори року їх можна
змінювати.

Жовтки розтерти з гірчи�
цею до однорідного стану.
Додати олію, оцет і ретельно змішати. Білки дрібно на�
різати. Трави дрібно нарізати або подрібнити в блен�
дері. З’єднати жовткову масу з травою, білками і смета�
ною. Посолити і поперчити. Подавати соус до вареної
картоплі і м’яса.

Зубчик — і ти здоровий!
ЦІЙ ПЕКУЧІЙ СПЕЦІЇ ПІД СИЛУ

ВПОРАТИСЯ З НИЗКОЮ ХВОРОБ
В аптеках знову ажіотаж на противірусні ліки.

Що ж, до тепла не йде, як мовиться. То й не
дивно, що ризик підхопити застуду щораз
більший. Але неабиякий попит не тільки на ліки,
але й на... часник. Адже з ним ножна пережити
холодну пору року без медикаментів!

– Як застосовувати часник у боротьбі з вірусами?
— Краще додавати часник в салати, а також їсти зі супа�

ми та будь�якими іншими стравами. Але не передозовува�
ти. Щоб не захворіти, досить вживати часник тричі на тиж�
день, щонайбільше — два�три зубчики за добу, — радить
травниця Тамара Бардиш, — а дітям досить й одного зуб�
чика. Більша кількість часнику уже шкодить роботі серця.
До слова, малечі часник дають з двох�трьох років, натира�
ючи ним шкірку хліба.

— Які рецепти найкраще допомагають уникнути за@
студи чи її швидше вилікувати?

—  При гаймориті беремо по чайній ложці меду, чавле�
ний зубчик часнику, сік алое, борошно, розмішуємо, роби�
мо з цієї суміші ватний тампон і накладаємо на ніс. Можна
всередину носа покласти на дві години змочений у цій
суміші тампон, але тоді слід замінити борошно на мазь Виш�
невського і трішки підігріти (суміш). Такий рецепт дуже
добре допомагає при гаймориті й загалом застуді (можна
замість часнику використовувати сік цибулі).

Також при застуді роблять кашку з часнику, змочують у
ній ватний тампон і кладуть у ніс. Дехто носить зубчики
часнику на шиї, як намисто, бо він добре вбиває інфекцію.

Ще часник розріджує мокротиння при бронхітах, тому
рекомендовано чайну ложку подрібненого на кашку часнику
настояти годину у 400 мл холодної кип’яченої води і вжива�
ти по пів-склянки тричі на день перед їдою.

Протипоказаний сирий часник при хворобах нирок. Крім
того, його треба добре пережовувати.

Ірина ШЕЛУПЕЦЬ

Я РАДЖУ не купувати хліб про запас, адже термін його
зберігання дуже короткий: пшеничного неупакованого хліба
– 24 години, а житнього – 36 годин. Звичайно, ящо на хлібі
з’явились видимі ознаки псування в результаті довгого
зберігання, то вживати такий продукт не можна. А от про�
сто сухіший хлібчик можна освіжити без втрати поживної
цінності. Існує принаймні З такі способи: в духовці, у мікрох�
вильовці, на паровій бані.

У духовці –  достатньо скропити хліб водою, загорнути у
харчову фольгу, підігріти у гарячій духовці (150�160'С) про�
тягом 15 хвилин. Але не забувайте, що таким способом
«відживлений» хліб довго лежати не буде. Його треба од�
разу з’їсти.

У мікрохвильовці – хліб потрібно порізати на шматки,
покласти на деко, накрити спеціальною кришкою для мікро�
хвильовки, ввімкнути її на 1�1,5 хв. для підігріву.

На паровій бані – потрібно налити в каструлю води і
розкласти шматочки хліба на ситі чи спеціальній решітці.
Коли вода закипить, зменшити вогонь, накрити посудину
кришкою та потримати хліб 2�3 хв.

Хліб, який не вдається спожити одразу, можна також за�
сушити на сухарики, які зручно потім використовувати під
канапе чи додавати до салатів. Для цього достатньо виріб
порізати на скибки, розкласти на деку та підсушити у ду�
ховці.

Існує також хибна думка, що для довшого зберігання хліб
треба тримати у холодильнику при температурі від 0 до
+5°С. Насправді все навпаки, а щоб буханець довше збер�
ігався, краще покласти його у морозильну камеру.

Оксана ЯВОРСЬКА.

Експертні поради:
як освіжити хліб

Щодня ви купуєте свіжий запашний хліб. Але
чи встигаєте спожити весь одразу? В серпнево�
му опитуванні 7%  львів’ян відповіли, що вики�
дають залишки хліба. Тож як зберігати вдома
завжди смачний свіжий хліб, заощаджувати на
покупках і не збільшувати кількості харчових за�
лишків, розповідає експерт із 40�річним досв�
ідом, технолог з інновацій Концерну «Хлібпром»
на львівських хлібозаводах №1 та №5 (ТМ
«Хлібна Хата», ТМ «Хліб  по�львівськи) Вален�
тин Мельниченко.
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(16+). 0.10 Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ êðà-
ñè". 3.30 "óÄà÷íèé ïðîåêò".
4.05 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 20.20, 4.45 Ãðîìàäÿíñü-
êà îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.05 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
12.10, 13.20, 17.50 Ò/ñ "Îñòð³â
íåïîòð³áíèõ ëþäåé" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.35
Õ/ô "Êëþ÷ ñàëàìàíäðè" (16+).
15.30, 16.10, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-2"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.25 Õ/ô "²äåíòèô³êà-
ö³ÿ Áîðíà". 1.35 Ä/ô "Áèòâà çà
×îðíîáèëü". 3.10 Ñòîï-10. 4.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.20 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.10, 18.30 "Çà æèâå!". 10.40
"ÌàñòåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 23.25
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 0.00
"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 "Ðàéñêî-
åìåñòî" (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"ß äàðóþ òîá³ ùàñòÿ" 3, 4 ñ.
(12+). 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-
äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+).
1.50 Õ/ô "Á³áë³îòåêàð 3: Ïðî-
êëÿòòÿ Èóäîâîé ÷àø³" (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. Âòîðã-
íåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô "Ãîð-
ùèê-ñì³õîòóí". 8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.25 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
9.55 Õ/ô "Êîðîëü ñêåéòáîðäó:
Íàéá³ëüø âåðòèêàëüíèé ïðè-
ìàò". 11.25, 18.50 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 12.25, 16.40 Êàçêè Ó
Ê³íî. 13.30, 19.55 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 14.35, 17.45, 21.00 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 15.05 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.40
Â³òàëüêà. 22.00 Êðà¿íà Ó. 23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Õ/ô "Çà-
ãóáëåíå ì³ñòî". 1.55 Ò/ñ "10.5
áàë³â". 4.25 Öå ëþáîâ

  «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
3.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.20 Çîíà íî÷³.  5.10, 18.00
Àáçàö. 6.05 Ì/Ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.05 Ì/Ñ "²ñòîð³¿ Òîìà
³ Äæåðð³". 8.00 Ò/Ñ "Äðóç³".
10.45 Ò/Ñ "Ñàøà Òàíÿ" (16+).
15.50 Ñåðöÿ òðüîõ. 19.00 Ñåð-
öÿ òðüîõ (ïðåì'ºðà). 21.00 Êè¿â
âäåíü ³ âíî÷³ (ïðåì'ºðà). 22.00
Õ/ô "Ïðîòèñòîÿííÿ" (16+).
23.50 Õ/ô "×àñ â³äüîì" (16+).
1.50 Õ/ô "Îêóëóñ" (18+)

ÑÅÐÅÄÀ, 26 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
19.50, 5.30 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 Àãðî-

Åðà. 6.25, 0.25 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 7.20, 23.25 Íà ñëóõó.
8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Ðàíîê ïðî Óê-
ðà¿íó. 9.30 Óêðà¿íà íà ñìàê.
9.55, 18.45 Ùî òàì ç ªâðîáà-
÷åííÿì? Áëîãè. 10.00 Ä/ô "Ïî-
ìèëêà íà òèñÿ÷îë³òòÿ". 11.00
Çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè. 13.35 Ä/ô "×îðíî-
áèëü. Ëþäñüêèé ôàêòîð".
14.00 Ä/ô "×îðíîáèëü. Òî÷êà
÷àñó". 14.25 Ä/ô "Òóò º æèò-
òÿ". 15.35 Ñâ³òëî. 16.30 Ò/ñ
"Ë³í³ÿ çàõèñòó". 17.20 Øêîëà
Ìåð³ Ïîïï³íñ. 17.40 Ì/ñ "Êíè-
ãà äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íî-
âèííèé áëîê. 18.50, 22.45 Ç
ïåðøèõ âóñò. 19.00, 1.50 Íî-
âèíè. Êóëüòóðà. 19.20 ²ñòîðè÷-
íà äîêóäðàìà "Äîíüêè ªâè".
20.20, 2.05 Õîêåé ç øàéáîþ
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. ×åìï³îíàò
ñâ³òó (Êàçàõñòàí - Óêðà¿íà).
22.50 Ìåãàëîò. 22.55, 5.50
Â³÷íå.  23.00,  0.00,  1.00
Ï³äñóìêè. 4.00 Ò/ñ "Òðàâìà"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 2.10 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30, 10.50, 12.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 8". 12.50, 13.50 "Ïðî-
áà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå". 14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 20.30 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ"Õîðî-
øèé õëîïåöü". 22.00 Ìåëîä-
ðàìà "Îáðàíèöÿ". 2.20 Ìóëü-
òô³ëüìè "ßê êîçàêè...". .

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
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.00,
12.25, 20.30 Ò/ñ "Ñïîêóñà"
(16+). 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.45 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.55, 5.30 "Ïîäðîáèö³". 22.30
Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó ó Ðîñòîâ³"
(16+). 0.10 Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ êðà-
ñè". 3.25 "óÄà÷íèé ïðîåêò".
4.05 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 9.55 Ãðî-
ìàäÿíñüêà îáîðîíà. 10.50 Ä/
ô "Áèòâà çà ×îðíîáèëü".
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.10 Õ/ô "²äåíòèô³êàö³ÿ Áîð-
íà". 15.15, 16.10, 21.25 Ò/ñ
"Ïåñ-2" (16+).  17.50 Ò/ñ
"Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé"
(16+).  18.45,  21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð.  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 23.20 Õ/ô "Ïåðåâàãà
Áîðíà" (16+). 1.25 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ-5" (16+). 2.50 Ñòîï-10.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
7.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.05 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.00,
18.30 "Çà æèâå!". 11.20 "Ìàñ-
òåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 23.15
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 0.45
"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, 2.30 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 3.20 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 "Ðàéñêî-
åìåñòî" 76 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "ß äàðóþ òîá³ ùàñòÿ" 5, 6 ñ.
(12+). 23.30 Ä/ô "Áëàêèòíà
ïèë". 1.00 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-
äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (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. Âòîðã-
íåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô "Ëèñè÷-
êà ç êà÷àëêîþ". 8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.25 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
9.55 Ì/ô "Ïðèãîäè êîçàêà
Åíåÿ". 10.40 Ì/ô "Ìóðàõà Z".
12.05 Õ/ô "Âåçóí÷èê". 13.50 Ò/
ñ "10.5 áàë³â". 17.00 Õ/ô "²
ãðèìíóâ ãð³ì" (16+). 18.50 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 20.00 Õ/ô "Ãðî-
ìîá³é". 21.45 Õ/ô "Çàãóáëåíå

íèé ãîðîõ". 8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.25 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
9.55 Õ/ô "Øàéáó, øàéáó!".
11.25, 18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
12.25, 16.40, 0.55 Êàçêè Ó Ê³íî.
13.30, 19.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.35, 17.45, 21.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 15.05 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 15.40, 4.25
Â³òàëüêà. 22.00, 2.45 Êðà¿íà
Ó. 23.00 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 Çîíà íî÷³.  4.35, 18.00
Àáçàö. 5.30 Ì/Ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 6.50 Õ/ô "Òàéìëåññ:
Æîâòà êíèãà" (16+). 9.10 Õ/ô
"Òàéìëåññ 2: Ñàïô³ðîâå êíè-
ãà" (16+). 11.40 Õ/ô "Òàéìëåññ
3: Ñìàðàãäîâà êíèãà" (16+).
13.50 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ äàðè
ñìåðò³ ÷. 2" (16+). 16.10 Ðåâ³-
çîð Ìàãàçèíè. 19.00 Ðåâ³çîð
Ìàãàçèíè (ïðåì'ºðà). 21.00
Òàºìíèé àãåíò (ïðåì'ºðà).
22.00 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-
øîó (ïðåì'ºðà). 23.40 Ñóïåð-
³íòó³ö³ÿ. 1.05 Íåáà÷åíå ªâðî-
áà÷åííÿ. 1.20 Õ/ô "Øâåöü"
(16+)

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 25 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 6 .20,  8 .20 ÀãðîÅðà.  6 .30,
0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 6.45,
7.45,  8 .30 Ñìàêîòà.  7 .25,
23.25 Íà ñëóõó.  8 .35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Òåëåìàãà-
çèí. 9.00 Ðàíîê ïðî Óêðà¿íó.
9.30 Óêðà¿íà íà ñìàê. 10.00,
18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà÷åí-
íÿì? Áëîãè.  10.05,  18.10,
18.55 ÊË²Ï ó÷àñíèêà ªâðîáà-
÷åííÿ- 2017 ã.. 10.20 Ò/ñ "Ïëî-
ùà Áåðêë³". 11.20 Ò/ñ "Ë³í³ÿ
çàõèñòó". 12.05 Ä/ô "Ãàéäà-
ìàöüêèì øëÿõîì". 12.30 Ñóñ-
ï ³ëüíèé óí³âåðñèòåò.  13.15
Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíà-
ìè. 14.00 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
14.25 Ñïîãàäè. 15.35 Ïîçà
÷àñîì. Òåëåâèñòàâà "Ôàðàî-
íè". 17.20 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?.
17.40 Ì/ñ "Êíèãà äæóíãë³â".
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
19.00, 1.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.20 Ïåðøèé íà ñåë³. 20.20,
2.05 Õîêåé ç øàéáîþ ñåðåä
÷îëîâ³ê ³â .  ×åìï³îíàò ñâ ³òó
(Óêðà¿íà - Àâñòð³ÿ). 22.45 Ç
ïåðøèõ âóñò.  22.55,  5 .50
Â³÷íå.  23.00,  0 .00,  1 .00
Ï³äñóìêè. 4.00 Ò/ñ "Òðàâìà"

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, 23.30 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2".
10.50, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7".
12.50, 13.50 "Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ
ëþáîâå". 14.45, 15.45 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè". 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.30
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/
ñ"Õîðîøèé õëîïåöü". 22.00,
3.30 "Íà íîæàõ". 23.40 Ä/ô
"Ðîçùåïëåí³ íà àòîìè"

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
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.00,
12.25, 20.30 Ò/ñ "Ñïîêóñà"
(16+). 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.45 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
3.00, 5.30 "Ïîäðîáèö³". 22.30
Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó ó Ðîñòîâ³"

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 24 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
19 .50 ,  5 .30  Íîâèíè .  6 .10 ,
7.10, 8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15
ÀãðîÅðà. 6.25, 0.25 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 6.45, 7.45, 8.25
Ñìàêîòà. 7.20, 23.25 Íà ñëó-
õó. 8.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
8.45 Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ðà-
íîê  ïðî  Óêðà ¿íó.  9 .35  Õ /ô
"Îñòàíí³é øàíñ". 11.30 Ä/ô
"Ãîëèé êîðîëü" Êîñòÿíòèíà
Ñòåïàíêîâà". 12.15 Ñóñï³ëü-
íèé óí³âåðñèòåò. 13.15 Áîð-
õåñ. 13.50 Ä/ô "Ëîâåöü ñë³â".
15 .25  Ôîëüê -mus ic .  16 .30
Òâ³é ä³ì-2. 16.45 Ä/ñ "Íàö³î-
íàëüí ³  ïàðêè  Àìåðèêè" .
17 .45  Â ³ êíî  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. 20.20, 2.05 Õîêåé ç
øàéáîþ ñåðåä  ÷îëîâ ³ ê ³ â .
×åìï³îíàò ñâ³òó (Óãîðùèíà -
Àâñòð ³ÿ ) .  22 .45  Ç  ïåðøèõ
âóñò. 22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.00,
0.00, 1.00 Ï³äñóìêè. 4.00 Ò/
ñ "Òðàâìà"

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,  23.15
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
2". 10.50, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó
-  7" .  12.50,  13.50 "Ïðîáà÷
ìåí³ ,  ìîÿ ëþáîâå" .  14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 20.30 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ"Õîðî-
øèé õëîïåöü". 22.00 "Ãðîø³".
23.25 Õ/ô "Ëåãåíäà ïðî ÷åð-
âîíîãî îðëà". 1.55 Äðàìà "Íà-
ùàäêè"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.30 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20, 12.25 Ò/
ñ "Øê³äëèâ³ ïîðàäè". 15.20
"Æäè ìåíÿ". 18.00, 19.00, 4.45
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.55, 5.30 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Ñïîêóñà" (16+).
22.30 Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó ó Ðîñ-
òîâ³" (16+). 0.10 Ò/ñ "Òåðèòî-
ð³ÿ êðàñè". 3.25 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 4.00 "Ãîòóºìî ðàçîì"

 ICTV
5.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.10,  4 .55 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. 10.05 Àíòè-
çîìá³ .  11.00 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  12.20,  13.05 Õ/ô
"Êëþ÷ ñàëàìàíäðè"  (16+) .
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
14.20, 16.10 Õ/ô "Ïðèçíà÷åí-
íÿ" (16+). 17.00 Õ/ô "Ïðèìàð-
íèé ïàòðóëü"  (16+) .  18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ
"Ïåñ-2" (16+). 22.30 Ñâîáîäà
ñëîâà. 0.25 Õ/ô "Ñóäíà í³÷"
(18+). 1.55 Íåáà÷åíå ªâðîáà-
÷åííÿ. 2.10 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-5"
(16+). 3.35 Ñòîï-10. 4.35 Ôàê-
òè

ÑÒÁ
6.55, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.55, 18.30 "Çà æèâå!". 10.10
Õ/ô "Íå ìîæó ñêàçàòè "ïðîùà-
âàé". 12.00 Õ/ô "²âàí Âàñèëü-
îâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ". 13.55
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 16".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
19.55, 22.35, 1.30 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè".  23.35
"Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ
3". 3.30 "Íàéêðàùå 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, 3.15 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.50,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 11.50 Õ/
ô "Ïàâóòèíêà áàáèíîãî ë³òà".
13.50 Ò/ñ "×îðíà êâ³òêà" 1, 2
ñ.. 15.30 Ò/ñ "×îðíà êâ³òêà".
18.00 Ò/ñ "Ðàéñêîåìåñòî" 74 ñ.
(16+). 19.45, 2.15 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "ß
äàðóþ òîá³ ùàñòÿ" 1, 2 ñ. (12+).
23.30 Õ/ô "Á³áë³îòåêàð 3: Ïðî-
êëÿòòÿ Èóäîâîé ÷àø³" (16+). 5.20
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³

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. Âòîðã-
íåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô "×àð³â-

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
Äî íàñ çíîâó ïðè¿äå âiäîìèé ëiêàð, ÿêèé âæå áàãà-

òüîì  çàêàðïàòöÿì ïîâåðíóâ  ðàäiñòü æèòòÿ.
Ó  ÍÅÄ²ËÞ, 30 ÊÂ²ÒÍß, î 13-é ãîä. â ïðèì³ùåíí³
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè (á³ëÿ Öåí-
òðàëüíî¿ àïòåêè); (òåë. 096-435-37-33; 067-422-54-
74) òîãî æ äíÿ   î 9-é ãîä.  â  ì. Õóñò, (ãîòåëü “Õóñò”)
(òåë. 4-31-53, 096-435-37-33; 067-422-54-74)
ëiêàð-ïñèõîòåðàïåâò ç áiëüø  ÿê äâàä-öÿòèði÷íèì ñòà-
æåì, ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò Êðèìñüêî¿ àñîö³àö³¿ ë³êàð³â-
ïñèõîòåðàïåâò³â

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

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

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

Ïðåäîñòàâëÿåì óñëóãè ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ, èçãîòîâ-
ëåíèþ, ìîíòàæó ìåòàëëî-
êîíñòðóêöèé ëþáîé ñëîæ-
íîñòè: ðåø¸òêè, âîðîòà, ëå-
ñòíèöû, ïåðèëà,  äâåðè, íà-
âåñû, êîçûðüêè, áåñåäêè,
îãðàæäåíèÿ, êîâàííàÿ ìå-
áåëü,  äåêîð è ò.ä.

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Òåë. 0951100348  Âàñèëèé

     Âòðà÷åíèé Ñåðòèô³êàò íà ïðàâî âëàñíòîñò³ íà çå-
ìåëüòíó ÷àñòêó (ïàé), Ñåð³ÿ ÇÊ ¹ 0067050, âèäàíå ÊÀÒÏ
“Âåëèêîëó÷³âñüêå”, íà ³ì’ÿ Ñâ³òëèê Âàñèëü Äìèòðîâè÷  ó
1997 ð., ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
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ñò.

(24.04.2017 - 30.04.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

14.00 Ò/ñ"Õîðîøèé õëîïåöü".
18.30 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
19.30, 5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
21.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ. Ð³ê ãî-
ëîñó". 22.00 Êîìåä³ÿ "1+1".
0.10 Êîìåä³ÿ "²íñòðóêö³¿ íå äî-
äàþòüñÿ". 2.10 "Àðãóìåíò êiíî".
3.55 "Åñê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè â
Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
5.45, 20.00 "Ïîäðîáèö³". 6.15 Õ/
ô "Ñ³ì ñòàðèõ ³ îäíà ä³â÷èíà".
7.45 "Âåëèêèé áîêñ. Âîëîäè-
ìèð Êëè÷êî - Åíòîí³ Äæîøóà".
9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî".
11.00 "Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ". 12.00, 2.15 Õ/ô
"Ïðèêèíüñÿ ìî¿ì õëîïöåì"
(16+). 13.50 Õ/ô "Ñàìîãîííè-
êè". 14.10 Õ/ô "Ïåñ Áàðáîñ òà
íåçâè÷àéíèé êðîñ". 14.20 Õ/ô
"¯¿ ñåðöå". 16.15 Ò/ñ "Ôðîäÿ".
20.30 Ïðåì'ºðà. Êîíöåðò Îëå-
ãà Âèííèêà. 23.00 Ò/ñ "Êîëè íà
ï³âäåíü â³äëåòÿòü æóðàâë³"

 ICTV
5.15 Ôàêòè. 5.40 Õ/ô "Áåðåæ³òü
æ³íîê". 6.45 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 11.05, 13.00 Õ/ô "Îñòð³â
Ãîðëîð³ç³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.35 Õ/ô "Ñïàäîê Áîðíà"
(16+). 16.05 Õ/ô "Òðàíñôîðìå-
ðè". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 20.30 Õ/ô "Òðàíñôîðìå-
ðè-2: Ïîìñòà ïîëåãëèõ" (16+).
23.25 Õ/ô "Ñìåðòåëüí³ ïåðåãî-
íè" (16+). 1.15 Õ/ô "Ïîêàðàí-
íÿ" (18+). 2.40 Ò/ñ "Ñë³ä÷³" (16+)

ÑÒÁ
5.45 "Âñå áóäå äîáðå!". 7.45
"Õîëîñòÿê - 7". 8.55 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 9.50 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 10.50 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè". 14.00 Õ/ô "Ä³à-
ìàíòîâà ðóêà". 16.00, 0.10 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò ³ëà 4".
18.00, 1.24 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 "Îäèí çà
âñ³õ". 22.10 "Áëàãîä³éíèé êîí-
öåðò "²ãðè íåñêîðåíèõ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.20 Ò/ñ "Öå áóëî á³ëÿ
ìîðÿ" (16+). 13.00 Õ/ô "Áóäó
â³ðíîþ äðóæèíîþ" (16+). 17.00
Ò/ñ "Ïîêè æèâó, ëþáëþ" 1, 2 ñ.
(16+). 19.00, 5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00 Ò/ñ
"Ïîêè æèâó, ëþáëþ" (16+).
21.25 Õ/ô "Âîëîøêè äëÿ
Âàñèëèíè". 23.20 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 2.00 Ò/ñ
"Ðàéñêîåìåñòî" 74, 78 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
Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè. Âòîðã-
íåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô "Â³éíà
ÿáëóê òà ãóñåí³".  8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ô "Ìóðàõà
Z". 11.15 Ì/ô "Àåðîòà÷êè".
12.50 Ì/ô "Ñâÿòêîâ³ ³ñòîð³¿ â³ä
Øðåêà, Ïàíäè òà äðóç³â ç Ìà-
äàãàñêàðó". 19.50 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 22.00 Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³.
0.00 Ò/ñ "Îòæå" (18+). 0.35 Õ/
ô "Âåçóí÷èê". 2.10 Êðà¿íà Ó.
4.15 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
3.20 Çîíà íî÷³.  6.00 Ì/Ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 7.00 Ì/Ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 8.00 Õ/
ô "Êîäåêñ çëîä³ÿ" (16+). 10.00
Õ/ô "Ïðîðîê" (16+). 12.00 Õ/ô
"Ðóéí³âíèê" (16+). 14.10 Õ/ô
"Âàðòîâ³ Ãàëàêòèêè" (16+).
16.40 Õ/ô "Ñõîäæåííÿ Þï³òåð"
(12+). 19.10 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò:
Ðîçêðàäà÷êà ãðîáíèöü". 21.00
Õ/ô "Ëàðà Êðîôò: Êîëèñêà
æèòòÿ" (16+). 23.10 Õ/ô "Ëàñ-
êàâî ïðîñèìî â Çîìá³ëåíä"
(18+). 1.00 Õ/ô "Øòó÷íèé ðî-
çóì" (16+)

ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 9.55
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.15,
13.15, 17.50 Ò/ñ "Îñòð³â íåïîò-
ð³áíèõ ëþäåé" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.30 Õ/ô
"Ïåðåâàãà Áîðíà" (16+). 15.30,
16.10, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 ²íñàéäåð. 23.25 Õ/ô "Óëü-
òèìàòóì Áîðíà" (16+). 1.30 Õ/
ô "Äèïëîìàò³ÿ" (16+). 2.50
Ñòîï-10. 4.15 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.25 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.50 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.45,
18.30 "Çà æèâå!". 12.00 "Ìàñ-
òåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4". 0.00
"Îäèí çà âñ³õ". 1.10 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 5.20 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.40 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 3.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+).  16.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ "Ðàé-
ñêîåìåñòî" 77 ñ. (16+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "ß äàðóþ òîá³ ùàñ-
òÿ" 7, 8 ñ. (12+). 23.30 Ò/ñ "Çà-
êîí ³  ïîðÿäîê:  Çëî÷èííèé
íàì³ð" (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
"Ïðî âñ³õ íà ñâ³ò ³" .  8.00
Ìóëüòì³êñ.  9.25 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 9.55 Õ/ô "Êî-
ðîëü ïîâ³òðÿ. Çîëîòà ë³ãà".
11.25, 18.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
12.25, 16.40 Êàçêè Ó Ê³íî.
13.30, 19.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
14.35, 17.45, 21.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 15.05 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò".  15.40
Â³òàëüêà. 22.00 Êðà¿íà Ó.
23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Õ/
ô "ßê ÿ òåïåð êîõàþ" (16+).
2.00 Õ/ô "Çàë³çíà ñîòíÿ". 3.30
Öå ëþáîâ

«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
3.50, 2.00 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 3.55, 2.05 Çîíà íî÷³.
5.40, 18.00 Àáçàö. 6.35 Ì/Ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ".  7.00 Ì/Ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 7.55
Kids' Time. 8.00 Ò/Ñ "Äðóç³".
10.40 Ò/Ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
14.15 Ñóïåð³íòó³ö³ÿ. 16.00 Õòî
çâåðõó?. 19.00 Ñóïåð³íòó³ö³ÿ
(ïðåì'ºðà). 20.45 Êè¿â âäåíü ³
âíî÷³ (ïðåì'ºðà). 22.00 Õ/ô
"Êîâáî¿ ïðîòè ïðèáóëüö³â"
(16+). 0.10 Õ/ô "Ïðîòèñòîÿí-
íÿ" (16+)

Ï’ßÒÍÈÖß, 28 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
19.50, 5.30 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25 Æèòòºëþá. 6.45, 7.45, 8.25
Ñìàêîòà. 7.20, 23.25 Íà ñëóõó.
8.35 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 8.40
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Òåëåìàãàçèí.
9.00 Ðàíîê ïðî Óêðà¿íó. 9.35
Ä/ô "Âîëèíÿíèí". 11.00, 16.30
Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó". 12.55
Voxcheck. 13.20 Ä/ô. 15.35
Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 17.20 Êàç-
êè Ë³ðíèêà Ñàøêà. 17.40 Ì/ñ
"Êíèãà äæóíãë³â". 18.15, 1.20
Íîâèííèé áëîê. 18.50, 22.45 Ç

ïåðøèõ âóñò. 19.00, 1.55 Íîâè-
íè. Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô "²ñòî-
ð³ÿ áåç êóïþð. Õîëìñüêà òðà-
ãåä³ÿ". 20.20 Õîêåé ç øàéáîþ
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. ×åìï³îíàò
ñâ³òó (Ï³âäåííà Êîðåÿ - Óêðà¿-
íà). 22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.00,
0.00, 1.00 Ï³äñóìêè. 0.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 2.10 Ìóçè÷íå
òóðíå. 3.10 Ä/ô "×îðíîáèëü.
Ëþäñüêèé ôàêòîð". 3.30 Ä/ô
"×îðíîáèëü. Òî÷êà ÷àñó". 4.00
Ò/ñ "Òðàâìà"

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, 10.50, 12.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 8". 12.50, 13.50 "Ïðî-
áà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå". 14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 20.15 Äðàìà "ß
áóäó ïîðó÷". 0.30 Ìåëîäðàìà
"Îáðàíèöÿ"

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 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ". 11.00, 12.25 Ò/ñ
"Ñïîêóñà" (16+). 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.25,
5.20 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Áàòàëüéîíè ïðîñÿòü âîãíþ".
1.50 Ä/ï "Àêòîðè-ôðîíòîâèêè".
2.55 Ä/ï "Ëåãåíäàðí³ çàìêè
Óêðà¿íè". 3.35 "Æäè ìåíÿ"

ICTV
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 9.45
²íñàéäåð. 10.40 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 12.00, 13.15, 17.50 Ò/
ñ "Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþ-
äåé" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.25 Õ/ô "Óëüòèìà-
òóì Áîðíà" (16+). 15.25, 16.10
Ò/ñ "Ïåñ-2" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20 Àíòè-
çîìá³.  21.25 Õ/ô "Æàííà
ä'Àðê" (16+). 0.30 Õ/ô "Òóðáó-
ëåíòí³ñòü" (16+).  2.15 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ-5" (16+).  3.35
Ñòîï-10

ÑÒÁ
7.25 Õ/ô "Äâà áåðåãè". 9.00 Õ/
ô "Òåðì³íîâî, øóêàþ ÷îëîâ³-
êà". 11.00 Õ/ô "ß ùàñëèâà".
12.55, 18.30 Õ/ô "Çàêîõàíi
æiíêè". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.55 "Õîëîñ-
òÿê - 7". 22.30 "Íåáà÷åíå ªâðî-
áà÷åííÿ". 0.20 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 1.15 "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 "Ðàéñêîåìåñ-
òî" 78 ñ. (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"ß äàðóþ òîá³ ùàñòÿ" 9, 10 ñ.
(12+). 23.20 ñë³äàìè áîðö³â ç
êîðóïö³ºþ. 0.00 Ò/ñ "Çàêîí ³
ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð"
(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
"Êàçêà ïðî æàäí³ñòü". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.25 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 9.55 Õ/ô "Ìåð³
Êîì". 12.05 Õ/ô "² ãðèìíóâ
ãð³ì" (16+). 14.00 Ì/ô "×óäà-
ñ³ÿ". 14.10 Ì/ô "×àð³âíèé ãî-
ðîõ". 14.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êî-
òèãîðîøêà òà éîãî äðóç³â".
15.35 Ì/ô "Ëåæåíü". 15.45 Ì/
ô "²ñòîð³¿ â³ä Øðåêà, Ïàíäè òà
Äðàêîí³â". 20.00 Õ/ô "Ãîëîäí³
³ãðè: Ïåðåñï³âíèöÿ. ×àñòèíà
1" (16+). 22.10 Õ/ô "ßê ÿ òåïåð
êîõàþ" (16+). 0.10 Õ/ô "Çàë³ç-
íà ñîòíÿ". 2.00 Êðà¿íà Ó. 4.30
Â³òàëüêà

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðà-

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10.30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14:40 -  Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-

àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:05
- Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 - ïðîãðàìà "Ñïîðò
×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.45 - ïðîãðàìà "Ìóçè÷íèé
ôàºòîí". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 3.50, 18.00
Àáçàö. 4.40 Õ/ô "Îñòàíí³é ç
ìîã³êàí". 7.00 Êè¿â âäåíü ³
âíî÷³. 11.10 Ñåðöÿ òðüîõ. 13.10
Õ/ô "Êîâáî¿ ïðîòè ïðèáóëüö³â"
(16+). 15.30 Õ/ô "×àñ ðîçïëà-
òè" (16+). 19.00 Õ/ô "Ðóéí³âíèê"
(16+). 21.10 Êè¿â âäåíü ³ âíî÷³
(ïðåì'ºðà). 22.20 Õ/ô "Ïðîðîê"
(16+). 0.20 Õ/ô "Òàºìíèé îð-
äåí" (16+). 2.00 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 29 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 8.05 Ñìàêîòà. 8.30
Çîëîòèé ãóñàê. 8.45
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 9.55 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.15 Õî÷ó áóòè. 10.45
Ùî òàì ç ªâðîáà÷åííÿì? Áëîãè.
10.50 ÊË²Ï ó÷àñíèêà
ªâðîáà÷åííÿ- 2017 ã. ¹. 11.00
Ôîëüê-music. Ä³òè. 11.50 Ò/ñ
"Äîíüêè ªâè". 13.00 Ò/ñ
"Êðàñóí³ Åä³ò Óîðòîí". 15.35
Êíèãà.ua. 16.00 Óêðà¿íñüêèé
êîðò. 16.45 ×îëîâ³÷èé êëóá.
Ñïîðò. 17.50 ×îëîâ³÷èé êëóá.
18.25 Áîãàòèðñüê³ ³ãðè. 19.20
Õ/ô "Äèòÿ÷èé ñåêðåò". 21.00,
5.25 Íîâèíè. 21.30 Çà êðîê äî
ªâðîáà÷åííÿ. 22.15 Ùî òàì ç
ªâðîáà÷åííÿì? Êóõíÿ. 22.45
Ìåãàëîò. 23.00 Ñâ³ò on line.
23.25 Æèòòºëþá. 0.05 Íà ñëóõó.
Ï³äñóìêè. 1.20 Ìóçè÷íå òóðíå.
2.20 Õîêåé ç øàéáîþ ñåðåä
÷îëîâ³ê³â. ×åìï³îíàò ñâ³òó
(Ï³âäåííà Êîðåÿ - Óêðà¿íà). 4.20
Ä/ñ "Ï³âäåííà Êîðåÿ ñüîãîäí³".
4.45 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó"

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30, 5.40 ÒÑÍ. 6.45
"Ãðîø³". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.00, 23.05 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 11.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 7".
14.50 Ìåëîäðàìà "Ïîïåëþøêà
ç ðàéñüêîãî îñòðîâà". 16.40,
21.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà 2017". 20.15
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.05 Äðà-
ìà "ß áóäó ïîðó÷"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.10, 4.35 Õ/
ô "Ëàñêàâî ïðîñèìî, àáî Ñòî-
ðîíí³ì âõ³ä çàáîðîíåíèé".
7.50 Õ/ô "Ñ³ì ñòàðèõ ³ îäíà
ä³â÷èíà". 9.30 "Óêðà¿íà âðà-
æàº". 10.00, 3.50 Ä/ï "ª.Ìîð-
ãóíîâ. Íåñòåðïíèé áàëàãóð".
10.50 Õ/ô "Ñàìîãîííèêè".
11.10 Õ/ô "Ïåñ Áàðáîñ òà íå-
çâè÷àéíèé êðîñ". 11.20 Õ/ô
"Êîìåä³ÿ äàâíî ìèíóëèõ äí³â".
13.10 Ò/ñ "Êîëè íà ï³âäåíü
â³äëåòÿòü æóðàâë³". 16.40 Õ/ô
"×îëîâ³ê íà ãîäèíó". 20.00,
2.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 "Âå-
ëèêèé áîêñ. Âîëîäèìèð Êëè÷-
êî - Åíòîí³ Äæîøóà". 2.30 Õ/ô
"Íåáåçïå÷í³ ãàñòðîë³"

ICTV
5.40 Ôàêòè.  6.00 Õ/ô "Áå-
ðåæ³òü æ³íîê". 7.05 Äèâèòèñü
óñ³ì!. 8.00 Ì ³ Æ. 8.55 ß çíÿâ!.
9.50 Äèçåëü-øîó. Äàéäæåñò.
10.55, 11.50 Â³äïóñòêà çà îá-
ì³íîì. 12.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.00 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
13.30 Õ/ô "Æàííà ä'Àðê"
(16+). 16.25 Õ/ô "Îñòð³â Ãîð-
ëîð³ç³â". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Òðàíñ-
ôîðìåðè". 22.40 Õ/ô "Ñïàäîê
Áîðíà" (16+). 1.00 Õ/ô "Òóð-
áóëåíòí³ñòü" (16+). 2.45 Ñòîï-
10. 3.25 Ò/ñ "Ñë³ä÷³" (16+)

ÑÒÁ
5.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.20 "Õî-
ëîñòÿê - 7". 13.50 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2". 19.05 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè". 22.10 Ò/ñ "Êîëè

ì³ñòî". 23.40 Öå ëþáîâ. 0.05
Ðîçñì³øè êîì³êà. 1.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 1.30 Øï³ë³â³ë³. 2.00 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 2.50 Êðà¿íà Ó. 4.30
Â³òàëüêà

«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
3.40 Çîíà íî÷³. 6.00, 18.00
Àáçàö. 6.50 Ðåâ³çîð.×îðíî-
áèëü. 7.50 Õ/ô "Øòó÷íèé ðî-
çóì" (16+). 10.40 Ò/Ñ "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè" (16+). 16.00 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 19.00
Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè (ïðå-
ì'ºðà).  21.00 Êè¿â âäåíü ³
âíî÷³ (ïðåì'ºðà). 22.00 Õ/ô
"×àñ ðîçïëàòè" (16+). 0.20 Õ/
ô "Ùîäåííèêè ×îðíîáèëÿ"
(16+). 2.10 Õ/ô "Âàòèêàíñüê³
çàïèñó" (18+)

×ÅÒÂÅÐ, 27 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
19.50, 5.30 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Åðà á³çíåñó. 6.15, 7.15,
8.15 Ñïîðò. 6.20, 8.20 Àãðî-
Åðà. 6.30, 0.25 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 6.45, 7.45, 8.30 Ñìà-
êîòà. 7.25, 23.25 Íà ñëóõó.
8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Ðàíîê ïðî Óê-
ðà¿íó. 9.30 Óêðà¿íà íà ñìàê.
10.00, 18.50 Ùî òàì ç ªâðî-
áà÷åííÿì? Áëîãè. 10.05 ÊË²Ï
ó÷àñíèêà ªâðîáà÷åííÿ- 2017
ã. ¹. 10.20, 16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ
çàõèñòó". 12.05 Ä/ñ "Ï³âäåííà
Êîðåÿ ñüîãîäí³". 12.30 Ñóñï-
³ëüíèé óí³âåðñèòåò.  13.15
Ñë³äñòâî. ²íôî. 14.10 Ä/ô
"Îáðàíèé. Ìèðîñëàâ Âàí-
òóõ". 15.35 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³.
17.20 Êàçêè Ë³ðíèêà Ñàøêà.
17.40 Ì/ñ "Êíèãà äæóíãë³â".
18.05 Voxcheck. 18.10, 18.55
ÊË²Ï ó÷àñíèêà ªâðîáà÷åííÿ-
2017 ã.. 18.15, 1.20 Íîâèííèé
áëîê.  19.00,  1.50 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 ²ñòîðè÷íà
äîêóäðàìà "Äîíüêè ªâè".
20.20, 2.05 Õîêåé ç øàéáîþ
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. ×åìï³îíàò
ñâ³òó (Àâñòð³ÿ - Ï³âäåííà Êî-
ðåÿ). 22.45 Ç ïåðøèõ âóñò.
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.00, 0.00,
1.00 Ï³äñóìêè. 4.00 Ò/ñ "Òðàâ-
ìà"

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.30 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2".
10.50, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8".
12.50, 13.50 "Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ
ëþáîâå". 14.45, 15.45 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè". 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.30,
3.55 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
21.00 Ò/ñ"Õîðîøèé õëîïåöü".
22.00 "×îòèðè âåñ³ëëÿ 6". 23.00
"Ïðàâî íà âëàäó 2017". 0.45
Äðàìà "×èòåöü"

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
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.00,
12.25, 20.30 Ò/ñ "Ñïîêóñà"
(16+). 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.45 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.50, 5.30 "Ïîäðîáèö³". 22.30
Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó ó Ðîñòîâ³"
(16+).  0.10 Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ
êðàñè". 3.20 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 4.00 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.35, 4.45 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó

ìè âäîìà". 23.35 "Äàâàé ïîãî-
âîðèìî ïðî ñåêñ 3". 1.30
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 1.45 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
8.00, 15.20 Ò/ñ "ß äàðóþ òîá³
ùàñòÿ" (16+). 17.30 Ò/ñ "Öå
áóëî á³ëÿ ìîðÿ" 1, 2 ñ. (16+).
19.40 Ò/ñ "Öå áóëî á³ëÿ ìîðÿ"
(16+). 21.50 Õ/ô "Áóäó â³ðíîþ
äðóæèíîþ" (16+). 2.25 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
"Êàçêè ïðî ìàøèíè" .  8 .00
Ìóëüòì³êñ. 9.35 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.05 Ì/ô "Îç:
Íàøåñòÿ ëåòþ÷èõ ìàâï" .
11.35 Õ/ô "Êîðîëü ïîâ³òðÿ.
Çîëîòà ë³ãà". 13.20 Êàçêè Ó
Ê³íî. 15.55 Õ/ô "Ãðîìîá³é".
17.40 Õ/ô "Ãîëîäí³ ³ãðè: Ïå-
ðåñï³âíèöÿ. ×àñòèíà 1" (16+).
19.50 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00
Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 0.00 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 0.35 Õ/ô "Ìåð³
Êîì".  2 .45 Êðà¿íà Ó.  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.  5.00 Ò/Ñ
"Äðóç³".  5.50 Ì/Ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 6.50 Ì/Ñ "²ñòîð³¿ Òîìà
³ Äæåðð³". 8.40 Kids' Time. 8.45
Ðåâ³çîð Ìàãàçèíè. 10.40 Òàº-
ìíèé àãåíò. 11.40 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 13.10 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè. 15.10 Õòî
çâåðõó?. 17.00 Ì/Ô "Òðè áîãà-
òèð³ òà Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ"
(16+). 18.40 Õ/ô "Âàðòîâ³ Ãà-
ëàêòèêè" (16+). 21.00 Õ/ô
"Ñõîäæåííÿ Þï³òåð" (12+).
23.20 Õ/ô "Íîâà åðà Z" (18+).
1.30 Õ/ô "Ùîäåííèêè ×îðíî-
áèëÿ" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 30 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35 Íà
ñëóõó. 7.05 Çîëîòèé ãóñàê.
7.25 Æèòòºëþá. 8.10 Ñìàêî-
òà. 8.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
8.45 Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ïîçà
÷àñîì. Òåëåâèñòàâà "Âå÷îðè
íà õóòîð³  á ³ëÿ Äèêàíüêè" .
10.50 Ä/ô "Ïàâëî Â³ðñüêèé.
Òàêèé, ÿê º". 11.30 Ñïîãàäè.
12.00 Òåàòðàëüí³  ñåçîíè.
12.30 Ìèñòåöüê ³  ³ñòîð³ ¿ .
12.45 Ôîëüê-music .  Ä ³òè.
13.50 Ôîëüê-music. 15.15 Ä/ñ
"Ñàäîâ³ ñêàðáè". 16.20 Òâ³é
ä ³ì-2.  16.40 Õ/ô "Êëàðà ³
Ôðàíöèñê" .  20.30 Ïåðøà
øïàëüòà. 21.00, 5.35 Íîâèíè.
21.25 Ä/ñ  "Ðîçïîâ³ä ³  ïðî
Õàíñ³ê". 22.25 Ä/ñ "Ëåãåíäè
òîôó".  23.00 Ñâ³ò  on l ine.
23.25 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 23.40
Âïåðåä íà Îë³ìï!. 0.05 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. Ï³äñóìêè. 1.20
Ìóçè÷íå òóðíå. 2.20 Òåëåâè-
ñòàâà "Òðè ³äåàëüí³ ïîäðóæ-
æÿ". 4.50 Â³êíî â Àìåðèêó. 5.10
Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíà-
ìè

 Êàíàë «1+1»
6.20 "Íà íîæàõ". 8.00 "Ñí³äà-

íîê. Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.00 "Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà 2017". 11.00 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì". 12.00,
13.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
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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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ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
24.04.2017 –  30.04.2017

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

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

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè.
ïîìåðëî – 12 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ОВЕН (21.03�20.04).
Постарайтеся не
приймати скоропаль�
них рішень, так як
будь�яка помилка

може надовго оселити у
вашій душі почуття провини.
Вчиться слухати та чути, по�
старайтеся виконувати про�
хання навколишніх, якщо
вони реалістичні, і тоді  допо�
мога прийде і від отточуючих.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Фортуна по�
сміхається та захи�
щає вас у багатьох
справах. Втілюйте в

життя давні проекти, вони
можуть принести вам удачу.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Вам дове�
деться вийти за рам�
ки звичного оточен�
ня, щоб знайти кра�

ще розуміння складної ситу�
ації. Тільки так можна поба�
чити привабливі далекі пер�
спективи. Більше уваги при�
діляйте своїм мріям, тоді вони
почнуть здійснюватися.

РАК (22.06�23.07).
Прийдеться добрень�
ко попрацювавти –
чим би ви не займали�
ся, ця діяльність зажа�

дає величезної напруги та
самовіддачі. Намагайтеся
робити кар'єру не на шкоду
особистого життя.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Гарний період для за�
вершення всіх поча�
тих справ і початку

підведення підсумків. Будьте
впевнені у своїх силах і мож�
ливостях, це принесе вам
удачу в справах.

ДІВА (24.08�23.09).
Не відмовляйтеся від
запропонованої до�
помоги, тому що шан�

си впоратися з поставлени�
ми завданнями наодинці до�
рівнюють нулю. Постарайте�
ся звільнити для себе більше
часу і звести спілкування з
оточуючими до розумного
мінімуму.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Постарайтеся
критично аналізува�
ти вступні пропозиції
та інформацію. Ви бу�

дете схильні впадати в без�
глузді образи на навко�
лишніх, причому буквально
на порожньому місці.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Головне зав�
дання і ціль � знайти
взаєморозуміння з

оточу� ючими людьми. І ви
одержите чимало цікавих і ви�
гідних пропозицій. Період
буде багатий подіями, дозво�
лить запастися пристойною
сумою грошей і цікавими вра�
женнями.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Вам буде ко�
рисно підбити пев�
ний підсумок. Су�
ворість і принци�

повість – це зовсім не ті якості,
які повинні вами використо�
вуватися в складних обстави�
нах.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Вам знадоб�
ляться уважність і
мудрість. Не знева�

жайте дрібницями, рішення
незначних питань може дати
несподівано позитивний ре�
зультат.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Постарайте�
ся побороти гостре
бажання вплутатися
в авантюру, якщо

таке виникне – нічим гарним
для вас воно не минеться.
Прислухайтеся до рад близь�
ких людей, вони допоможуть
вам вирішити навіть складні
та тупикові питання.

РИБИ (20.02�20.03).
Будьте особливо
уважні до нової інфор�
мації та стежте за
своїми висловлення�

ми. Вас можуть відвідати не�
звані гості, постарайтеся  ви�
явити щедрість і привітність.

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

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

Весна для нашого чарі�
вного міста – це більше
прогулянок, зустрічей,
пікніків, фото, концертів і
багато музики.

Так, весняного 4 квітня,

Ó ÌÓÊÀ×ÅÂ² Â²ÄÁÓÂÑß XV ÇÀÃÀËÜÍÎÌ²ÑÜÊÈÉÓ ÌÓÊÀ×ÅÂ² Â²ÄÁÓÂÑß XV ÇÀÃÀËÜÍÎÌ²ÑÜÊÈÉÓ ÌÓÊÀ×ÅÂ² Â²ÄÁÓÂÑß XV ÇÀÃÀËÜÍÎÌ²ÑÜÊÈÉÓ ÌÓÊÀ×ÅÂ² Â²ÄÁÓÂÑß XV ÇÀÃÀËÜÍÎÌ²ÑÜÊÈÉÓ ÌÓÊÀ×ÅÂ² Â²ÄÁÓÂÑß XV ÇÀÃÀËÜÍÎÌ²ÑÜÊÈÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÈÕ Ï²ÀÍ²ÑÒ²Â «ÇÎËÎÒÈÉ ÄÎÙÈÊ»ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÈÕ Ï²ÀÍ²ÑÒ²Â «ÇÎËÎÒÈÉ ÄÎÙÈÊ»ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÈÕ Ï²ÀÍ²ÑÒ²Â «ÇÎËÎÒÈÉ ÄÎÙÈÊ»ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÈÕ Ï²ÀÍ²ÑÒ²Â «ÇÎËÎÒÈÉ ÄÎÙÈÊ»ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÈÕ Ï²ÀÍ²ÑÒ²Â «ÇÎËÎÒÈÉ ÄÎÙÈÊ»

всі хто завітав до зали Му�
качівської дитячої школи
мистецтв №1 ім. С. Мар�
тона, мали можливість на�
солодитись виконавською
майстерністю юних музи�
кантів шкіл естетичного
виховання, яких зібрав XV

загальноміський конкурс
юних піаністів «Золотий
дощик».

Серед 14 виконавців,
почесне журі викладачів
на чолі з головою та зас�
новником конкурсу, стар�
шим викладачем ДШМ
№1 ім. С. Мартона –
Каріною Гончаровою, виз�
начили кращих конкур�
сантів. Діти отримали
дипломи та подяки, а та�
кож пам’ятні подарунки
на згадку про захід від
міського голови Андрія
Балоги.

Отже, підбиваємо
підсумки конкурсу:

Категорія А (7�8 років):
I місце – учениця ДШМ

№1 ім. С. Мартона � Мар�
кус Олександра (викла�
дач Абуладзе Ю.В.),

II місце – учениця ДШМ
№ 2 � Могилевець Соло�
мія

(викладач Колодяжна
Т.С.),

II місце учень ДШМ
№1.ім. С. Мартона � Ба�
лажинець Арсеній (викла�
дач Головчанська Т.С.),

III місце � учениця ДШМ
№1 ім. С.Мартона � Кіш
Емілія

(викладач Вайс М.Й.),
подяка � учениця ДШМ

№1 ім. С.Мартона �
ПіняшкоЖасміна (викла�
дач Мельниченко Т.Є.).

Категорія Б (9�10 років):
I місце � Варга Софія,

учениця ДШМ №1ім.
С.Мартона

(викладач Геревич
Н.М.),

I місце � Фединишинець
Ольга, учениця ДШМ
№1ім. С.Мартона (викла�
дач Барчі Н.І.),

II місце � Барань Віолет�
та, учениця ДШМ
№1ім.С.Мартона (викла�
дач Головчанська Т.С.),

III місце � Васько Злата,
учениця ДШМ №1 ім.
С.Мартона

(викладач Туряниця
Н.О.) та Швець Еліза (вик�
ладач Гончарова К.В.)

Подяки отримали учні
ДШМ №1ім. С.Мартона �
Худякова Дарія (викладач
Марків Т.М.), Масендич
Анна (викладач Мельни�
ченко Т.Є.) та Флішток Са�
біна (викладач Хазіна
А.С.).

Äî ìóêà÷³âñüêèõ øêîëÿð³â çàâ³òàâ óêðà¿íñüêèé
ïåäàãîã, àâòîð ïîíàä ï’ÿòäåñÿòè ï³äðó÷íèê³â òà
ïîñ³áíèê³â ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè é ë³òåðàòóðè, ëà-
óðåàò Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Ó÷èòåëü ðîêó»
 òà Ì³æíàðîäíî¿ ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêî¿ ïðåì³¿
³ìåí³ Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè – Îëåêñàíäð Àâðà-
ìåíêî.

Ìàéñòåð-êëàñ ïðîéøîâ äóæå íàñè÷åíî òà
ö³êàâî. Øêîëÿð³ ³ç çàäîâîëåííÿì âèêîíóâàëè
ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ, âèð³øóâàëè ö³êàâ³ âïðà-
âè òà ïåðåâ³ðÿëè ñâî¿ çíàííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
òà ë³òåðàòóðè.

ДО МУКАЧІВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ З МАЙСТЕР�КЛАСОМ
ЗАВІТАВ ОЛЕКСАНДР АВРАМЕНКО




