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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

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

УКРАЇНА  увійшла у трійку "найнещасніших"
країн світу. Випереджають нас лише Гаїті і
Південний Судан.

А ЩЕ Україна посідає одне з перших місць
у Європі  по смертності на дорогах. У Західній
Європі  щоденно у ДТП гинуть чотири людини
на кожні 100 тисяч населення. В Україні ця
цифра дорівнює 13.

У  АМЕРИКАНСЬКОМУ штаті Флорида зат-
римали 75-річного  Лінлі Лембурга, якого  зви-
нувачують у дезертирстві  з американської
армії в період війни у В'єтнамі у 1972 році. У
воєнний час за дезертирство карали на-
смерть. Цікаво, який вирок  винесе  теперішній
суд?

СТАРЕНЬКІ  автолюбителі з японської про-
фектури  Айті зможуть  поміняти  свої водійські
права на  похоронні послуги зі скидкою.

УКРАЇНА має власний океанський флот (11
суден –  сім приватних компаній і чотири –
державні) і вперше за 20 років наші океанські
судна отримали  прибуток.

КОЛИШНІЙ президент США Білл Клінтон
відвідав  колегу – 92-річного екс-президента
Дж.Буша-старшого і подарував йому шкар-
петки, прикрашені малюнками різних тварин.

НА Тайвані  спеціальним законом  по охо-
роні природи заборонено  їсти кішок і собак.

НА  ЖЕНЕВСЬКОМУ озері місцева влада
дозволила жінкам загоряти голяком.

Â Ìóêà÷åâ³ äî
ïåðøèõ êëàñ³â
âæå çàðàõîâàíî

439 ä³òåé
На черговому засі-

данні Мукачівського
міськвиконкому дозво-
лено керівникам загаль-
ноосвітніх навчальних
закладів зарахувати 439
дітей до перших класів.

Рішенням виконкому
дозволено зарахувати
дітей згідно заяв батьків,
поданих станом на 21
квітня. Йдеться про пер-
шу чергу – дітей, які про-
живають на закріплених
за загальноосвітніми на-
вчальними закладами
територіях обслугову-
вання .

Найбільше заяв пода-
но до шкіл №11 – 55
діток, №13 – 41 та №6 –
32. Найменше – в ЗОШ
№1-8 та НВК «Пер-
воцвіт» – 2.

Україна та Туреччина домовилися
укласти угоду про безвізові поїздки
громадян за внутрішніми документа/
ми. Про це сказав міністр закордон/
них справ України Павло Клімкін під
час спільної прес/конференції з
міністром закордонних справ Туреч/
чини Мевлютон Чавушоглу.

Клімкін додав, що “залишилось дооп-
рацювати лише технічні подробиці”.

Нагадаємо, між Україною і Туреччиною
з серпня 2012 року діє угода, яка перед-
бачає, що громадяни країн можуть пере-
бувати на території іншої держави без
візи до 30 днів. Пізніше цей термін
збільшили до 90 днів.

Докладніше про зміни, що стосуються
пе-ретину кордону з Туреччиною, ми роз-
питали Сергія Гунька, речника Держав-
ної міграційної служби України.

– Чи зможуть українці відвідувати Ту/
реччину за своїми внутрішніми пас/
портами?

– Це стосуватиметься лише власників
внутрішніх паспортів у вигляді пластико-
вих ID-карток. Дозволити українцям
відвідувати іноземну державу за паспор-
тами старого зразка неможливо, бо їх
надто легко підробити. Та й інформація в
такому паспорті міститься лише українсь-
кою мовою.

Натомість новий пластиковий ID-пас-

порт має електронний безконтактний чіп,
який містить відбитки пальців власника,
а поліграфічно на картку нанесено інфор-
мацію про її власника не тільки кирили-
цею, а й латинкою.

– Чи кожен може замінити паперо/
вий внутрішній паспорт паспортом у
вигляді ID/картки?

– За чинною нині постановою Кабінету
Міністрів, наразі ID-картку замість внутр-
ішнього паспорта старого зразка можна
отримати лише в таких випадках: коли пас-
порт загубили, коли його зіпсували, коли
в документі треба змінити прізвище або
вклеїти нову фотокартку в 25-річному чи
45-річному віці. Тобто, нині неможливо
видати ID-картку кожному охочому, для
цього просто немає коштів. Отже, поки що
здебільшого 16-17-річні матимуть змогу
відвідувати Туреччину за такими картка-
ми, всі інші зможуть це зробити лише за
наявності закордонного паспорта.

– Чому Туреччина, хоч і для незнач/
ної частини українців, але все/таки
спростила умови перетину свого кор/
дону?

– У цій країні почастішали терористичні
акти, через що відбувся значний відтік ту-
ристів. А це б’є по бюджету країни. Тому
Туреччина різними методами прагне по-
вернути туристів. Ірина ЛОПУХ

Äî Òóðå÷÷èíè – áåç çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà
Частина українців зможе потрапити до сусідньої країни

за ID/картками



Районний етап  Всеук�
раїнського конкурсу «Кра�
щий державний службо�
вець» відбувся у Му�
качівській РДА. За звання
кращого державного
службовця у двох номіна�
ціях змагалися 6 претен�
дентів.

У номінації «Кращий ке�
рівник»:

Вайс Тімея Степанівна –
начальник відділу персоні�
фікованого обліку управл�
іння соціального захисту населення;

Русин Оксана Василівна – начальник архівного
відділу Мукачівської РДА

Левкулич Василь Васильович – начальник відділу
ведення Державного реєстру виборців.

У номінації «Кращий спеціаліст»:
Чернуха Яніна Василівна – головний спеціаліст

відділу персоніфікованого обліку управління соц�
іального захисту населення;

Тенкач Мар’яна Іванівна – головний спеціаліст уп�
равління соціального захисту населення;

Троян Олександр Миколайович – головний спец�
іаліст відділу молоді та спорту управління освіти,
молоді та спорту Мукачівської РДА.

Çà çâàííÿ êðàùîãî äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ
çìàãàëèñÿ â Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ

Конкурсантів привітав
голова Мукачівської РДА
Сергій Гайдай, який зазна�
чив, що вдосконалювати
свої професійні навики по�
трібно щодня і на будь�якій
посаді. На публічних служ�
бовців лягає відповідаль�
ність за реалізацію дер�
жавної політики на місцях,
тому й критерії до роботи
мають бути високими.

Про завдання та умови
проведення конкурсу учас�

никам розповів голова конкурсної комісії – пер�
ший заступник голови Мукачівської РДА Андрій
Данканич, який також побажав успіхів учасникам,
адже переможці будуть представляти район на об�
ласному рівні.

Самі ж конкурсанти виконали ряд завдань, серед
яких: тестові завдання в частині знання Конституції
України та законодавства про державну службу та
ситуативні завдання на складання ділових доку�
ментів різного типу.

Наразі виконані завдання опрацьовуються кон�
курсною комісією, і вже за кілька днів стануть відомі
імена переможців у номінаціях: «Кращий керівник»,
«Кращий спеціаліст».

23 квітня, стартував
один з наймасовіших
спортивних заходів року
– МТБ марафон «Три
замки Закарпаття».

Урочисте відкриття
марафону відбулося на
території замку «Пала�
нок». Нагадаємо, марш�
рут марафону охоплює
ще два замки – «Сент�
Міклош» (смт. Чинадіє�
во) та замок Шенборна
( сан. Карпати). Учасни�
ки проїдуть 13 населе�
них пунктів Мукачівщини
та фінішують у Мукачеві.
Марафон відбувається
за підтримки та сприян�
ня Мукачівської РДА та
особисто очільника
району Сергія Гайдая.

Звертаючись до
спортсменів під час уро�
чистого відкриття,
Сергій Володимирович
побажав їм легких доріг,
приємних вражень від
Мукачівщини та
спортивного азарту,
який веде до перемоги.

«Радо вітаю всіх учас�
ників марафону, – зазна�
чив Сергій Гайдай, – ваш
маршрут охопить

Î÷³ëüíèê Ìóêà÷³âùèíè Ñåðã³é Ãàéäàé âçÿâ ó÷àñòü
ó â³äêðèòò³ ÌÒÁ ìàðàôîíó «Òðè çàìêè Çàêàðïàòòÿ»

більше десятка сіл рай�
ону. А це 7 сільських та
2 селищні ради. Мукач�
івщина – край турис�
тичний і даний захід –
ще одна можливість
представити район.
Адже велоспорт та ту�
ризм – органічно по�
єднані та актуальні на�
прямки. Вдалого вам
проходження маршру�
ту!»

Організатор дійства –
відомий велогонщик
Артем Топчанюк висло�
вив вдячність всім, хто
долучився до прове�
дення марафону та заз�
начив, що за вело
подією стоїть колосаль�
на підготовка.

З боку Мукачівської

РДА підготовку до про�
ведення марафону ко�
ординував безпосеред�
ньо очільник району
Сергій Гайдай. Активну
участь у підготовці про�
ведення марафону взя�
ли голови сіл та селищ,
які забезпечили на
своїх територіях не�
обхідні умови для мар�
шруту. Долучилася та�
кож і медична служба
району: екіпажі «швид�
кої» чергуватимуть на
маршруті спортсменів.
Мукачівське районне
відділення поліції за�
безпечить охорону гро�
мадського порядку та
супровід марафонців на
ділянках швидкісного
руху транспорту. Коор�

динацію між службами,
сільськими та селищни�
ми радами взяв на себе
начальник відділу мо�
лоді та спорту адмініст�
рації Олександр Корж.

У марафоні беруть
участь близько 200
спортсменів. Це як
професіонали зі ста�
жем, так і любителі ак�
тивного способу жит�
тя. Велосипедисти ру�
хаються за двома мар�
шрутами складності –
для професійних вело�
гонщиків та туристич�
ним маршрутом. Мука�
чівщиною проїдуться
спортсмени з багатьох
міст України та закор�
дону, зокрема, Словенії
та Угорщини.

Ïðî âèçíàííÿ òàêèì, ùî âòðàòèëî
÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè
Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 11 êâ³òíÿ 2016 ð. ¹ 189
Â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 6, 39 ³ 41 Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî

ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿” òà ç ìåòîþ ïðèâåäåí-
íÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì ÷èííîãî çàêî-
íîäàâñòâà, ãîëîâîþ Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðèéíÿòî ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 13 áå-
ðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 105 „Ïðî âèçíàííÿ òàêèì, ùî âòðà-
òèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 11 êâ³òíÿ 2016
ðîêó ¹ 189”, ÿêå çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòî-
ð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³
20 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 11/1219.

Òàê, ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
11 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 189 „Ïðî áðîíþâàííÿ ðîáî÷èõ
ì³ñöü äëÿ ïðîõîäæåííÿ ãðîìàäÿíàìè àëüòåðíàòèâíî¿
(íåâ³éñüêîâî¿) ñëóæáè”, ÿêå áóëî çàðåºñòðîâàíå â Ìó-
êà÷³âñüêîìó ì³ñüêðàéîííîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 15
êâ³òíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 5/323”, âèçíàíî òàêèì, ùî âòðà-
òèëî ÷èíí³ñòü.

 ²ç ïîâíèì òåêñòîì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ìîæíà
îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éí³é âåá-ñòîð³íö³ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ
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Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó
íàïðàâëåííÿ ä³òåé äî äèòÿ÷èõ

çàêëàä³â îçäîðîâëåííÿ
òà â³äïî÷èíêó çà ðàõóíîê êîøò³â

ðàéîííîãî áþäæåòó
Â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 2, 39, 41 Çàêîíó Óêðà¿íè

„Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿”, ñòàòò³ 7 Çà-
êîíó Óêðà¿íè „Ïðî îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíîê
ä³òåé”, ïóíêòó 5 Ïîðÿäêó íàïðàâëåííÿ ä³òåé äî
äèòÿ÷èõ çàêëàä³â îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó
çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó, çàòâåð-
äæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿-
íè â³ä 17 ëèïíÿ 2009 ðîêó ¹ 734, ç ìåòîþ óïî-
ðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî äîòðèìàííÿ âèìîã
çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî ï³äáîðó òà íàïðàâëåí-
íÿ ä³òåé Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó äî çàêëàä³â îç-
äîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó, ãîëîâîþ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðèéíÿòî
ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 13 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 106
„Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàïðàâëåííÿ ä³òåé
äî äèòÿ÷èõ çàêëàä³â îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èí-
êó çà ðàõóíîê êîøò³â ðàéîííîãî áþäæåòó”, ÿêå
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ 20
áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 12/1220. Çàòâåðäæåíèé
Ïîðÿäîê âèçíà÷àº îðãàí³çàö³þ ï³äáîðó òà íà-
ïðàâëåííÿ ä³òåé íà îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷è-
íîê äî äèòÿ÷èõ çàêëàä³â îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî-
÷èíêó çà ðàõóíîê êîøò³â ðàéîííîãî áþäæåòó.

Çàçíà÷åíèì ðîçïîðÿäæåííÿì, âèçíàíî òàêèì,
ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó
¹ 309 „Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàïðàâëåí-
íÿ ä³òåé äî äèòÿ÷èõ çàêëàä³â îçäîðîâëåííÿ òà
â³äïî÷èíêó çà ðàõóíîê êîøò³â ðàéîííîãî áþä-
æåòó”, ÿêå çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòî-
ð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó Çàêàðïàòñüê³é
îáëàñò³ 01 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 20/1194.

 ²ç ïîâíèì òåêñòîì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ
ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éí³é âåá-ñòîð³íö³
Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.



21 квітня 2017 року,
на фасаді навчально�ви�
ховного комплексу “За�
гальноосвітня школа І�
ІІІ ступенів� дошкільний
навчальний заклад” №
15 Мукачівської міської
ради Закарпатської об�
ласті  встановлено ме�
моріальну дошку ко�
лишньому випускнику
школи Михайлу Покид�
ченку, учаснику АТО,
який загинув від кулі
снайпера, захищаючи
свободу та територіаль�
ну цілісність України.

Не думала Віра Мико�
лаївна, мати загиблого Ге�
роя, коли виступала на
урочистій лінійці з нагоди
завершення навчання
свого сина, що згодом до�
ведеться виступати на
цьому ж місці, але вже із
зовсім іншого приводу —
урочистого відкриття ме�
моріальної дошки її люб�
лячому сину, який віддав
життя за Батьківщину, за
свій народ.

Багато теплих слів та
спогадів пролунали на
урочистій події і від дирек�
тора НВК “ДНЗ�ЗОШ І�ІІІ

Øêîëà òà ì³ñòî ïèøàþòüñÿ íèì,
³ñòîð³ÿ ïèøåòüñÿ ñüîãîäí³…

ст.№15 ” Сергія Карпенка,
вчительки цієї ж школи
Біланчук Наталії Дьордів�
ни,  від командира 15�го
окремого гірсько�піхотно�
го батальйону Олександ�
ра Паламарчука, який
урочисто відкрив меморі�
альну дошку, заступника
міського голови Мукаче�
ва, керуючого справами
Олександра Галая та
інших друзів та гостей,
волонтерів, бойових по�
братимів, які прийшли
цього дня до рідної школи
Михайла Покидченка, лю�
дини, якою, за словами
Олександра Галая пи�

шається школа та місто,
яка була творцем історії,
що пишеться сьогодні.

Чудові музичні твори, що
зворушували до сліз, у ви�
конанні і учнів, і вчителів, і
знаних у місті та краї ви�
конавців створювали
особливу атмосферу, яка
панувала на подвір’ї однієї
з Мукачівських шкіл під
час увічнення пам’яті
їхнього колишнього учня.

 Шановне духовенство
освятило меморіальну
дошку нашому земляку,
закликавши всіх молити�
ся за мир та любов, бо
власне, всечесний отець
Йосип, декан Мукачева,
настоятель Успенского
греко�католицького собо�
ру з болем промовив, що
не хотів би більше викону�
вати подібних місій за ще
зовсім молодими людьми,
хоча й радий, що є такі
герої, які готові захищати
свою рідну землю.

Герої не вмирають !
Відділ інформаційно�

аналітичних комплексів
виконавчого комітету
Мукачівської міської
ради

ДВІ ВАЖКОХВОРІ МУКАЧІВКИ ОТРИМАЛИ
230 ТИС. НА ЛІКУВАННЯ

В Мукачеві важкохворі містяни продовжують отримувати матеріальну допомогу
на лікування з міського бюджету за рахунок програми «Додаткового соціально �
медичного захисту мукачівців».  Сьогодні на засіданні міськвиконкому прийнято
рішення виділити 175 тисяч грн. важкохворій мукачівці на лікуванння. Самотня
пенсіонерка потребує кошти на проведення операції в спеціалізованій кардіо�
логічній клініці. Ще одна жінка, мати двох дітей потребує коштів на ендопротезу�
вання. Їй з міського бюджету виділено 54 тис. грн.

18 квітня 2017 року,
почесні громадяни міс�
та Мукачева зібралися
разом, щоб за гарною
традицією, яка протя�
гом багатьох років існує
в громадській органі�
зації “Рада почесних
громадян Мукачева “,
привітати свого това�
риша Олександра Йоси�
повича Чулея з 85�
річним ювілеєм.

Як і годиться, у таких ви�
падках відбуваються
цікаві  бесіди та спогади
про минуле, обмін думка�
ми про наше сьогодення,

ÞÂ²ËÅÉ  Ó  ÊÎË²  ÄÐÓÇ²Â!

а з огляду на те, що По�
чесний громадянин Мука�
чева, кавалер орденів Тру�
дового Червоного Прапо�
ра та   Дружби народів
Олександр Чулей відома в
нашому місті та краї лю�
дина, то і сьогоднішня
зустріч була не тільки
святковою, але  й цікавою
та змістовною.

І не дивлячись на те, що
найбільш активна трудова
діяльність нашого ювіля�
ра припала на часи ко�
лишнього СРСР, йому є
чим пишатися за пророб�
лену роботу: і щодо за�

безпечення мукачівців
житлом, а в цьому наше
місто, за словами Олек�
сандра Йосиповича випе�
реджало навіть Ужгород,
і щодо будівництва  зак�
ладів освіти та медицини,
нових підприємств тощо.
Було про що розповісти,
що  показати...  Та вете�
ран не ідеалізує минуле,
хоча багато чого із сього�
дення викликає його обу�
рення, як от і останні
рішення Уряду щодо вве�
дення абонплати за газ
тощо.

За значний вклад в роз�
будову Мукачева та нашо�
го краю, а також з нагоди
чудового ювілею Олек�
сандр Йосипович Чулей
нагороджений Почесною
грамотою виконавчого ко�
мітету Мукачівської
міської ради, йому вруче�
но вітальну адресу
міського голови Мукачева
Андрія Балоги.

Відділ інформаційно�
аналітичних комплексів
виконавчого комітету
Мукачівської міської
ради

Äåíü Êàòàñòðîôè ³ Ãåðî¿çìó
àáî Äåíü ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîêî-
ñòó â³äçíà÷àºòüñÿ â ²çðà³ë³  òà ïî
âñüîìó ñâ³òó 27 í³ñàíà çà
ºâðåéñüêèì êàëåíäàðåì.

Öÿ äàòà áóëà çàïðîïîíîâàíà
ïåðøèì ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ²çðà³-
ëþ Äàâèäîì Áåí-Ãóð³îíîì ó ïà-
ì’ÿòü ïðî ïîâñòàííÿ ïðîòè
ã³òëåð³âö³â ó Âàðøàâñüêîìó ãåò-
òî (19 êâ³òíÿ – ïî÷àòîê ÷åðâíÿ
1943 ðîêó).

Î 10.00 ãîä. ïî âñ³é êðà¿í³ ëóíàº ïðî-
òÿãîì äâîõ õâèëèí  ñèðåíà. Âñ³, õòî ¿¿
÷óþòü, âñòàþòü ³ç ñâî¿õ ì³ñöü ³ äâ³
õâèëèíè ñòîÿòü ìîâ÷êè, çãàäóþ÷è
æåðòâ ôàøèçìó. Ïðèïèíÿþòü ðóõ
ï³øîõîäè òà âåëîñèïåäèñòè, âèõîäÿòü
ç ìàøèí âîä³¿.

Ï³ñëÿ ñèðåíè â ªðóñàëèìñüêîìó
ìóçå¿ Ãîëîêîñòó “ßä âà-Øåì”, á³ëÿ ïà-
ì’ÿòíèêà ïîâñòàíöÿì Âàðøàâñüêîãî
ãåòòî, ïðîõîäèòü îô³ö³éíà öåðåìîí³ÿ
Éîì õà-Øîà. Òàêîæ òðàóðí³ çàõîäè
ïðîõîäÿòü á³ëÿ ìåìîð³àë³â æåðòâàì
íàöèçìó â ð³çíèõ ì³ñòàõ, â øêîëàõ, ãðî-
ìàäñüêèõ ì³ñöÿõ ³ íà â³éñüêîâèõ áà-
çàõ.

Â ñèíàãîãàõ ³ êóëüòóðíèõ öåíòðàõ çà-
ïàëþþòü ø³ñòü ñâ³÷îê — ó ïàì’ÿòü

Ó Ìóêà÷åâ³ â³äçíà÷èëè Éîì õà-Øîà

ïðî ø³ñòü ì³ëüéîí³â ºâðå¿â.
Ó 1968 ðîö³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð ²çðà¿ëþ

Ëåâ³ Åøêîëü âïåðøå â öåé äåíü ïðîâ³â
óðî÷èñòå íàãîðîäæåííÿ âåòåðàí³â ìå-
äàëëþ “Áîðåöü ç íàöèçìîì”.

Öüîãî ðîêó  Äåíü Êàòàñòðîôè ïðè-
ïàâ íà 23-24 êâ³òíÿ. Òîæ, ó íåä³ëþ, 23
êâ³òíÿ,  ó Ìóêà÷åâ³ òàêîæ âøàíóâàëè
ïàì’ÿòü ì³ëüéîí³â æåðòâ Ãîëîêîñòó
çàïàëåíèìè ñâ³÷êàìè òà ëàìïàäêàìè,
ìîëèòâîþ òà õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ.

Ó íàøîìó ì³ñò³ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè áóëî âëàøòîâàíî òðè ãåòòî,
çâ³äêè ó òðàâí³ 1944 ðîêó ìàéæå 30 òè-
ñÿ÷ ºâðå¿â áóëè â³äïðàâëåí³ äî ñóìíîç-
â³ñíîãî êîíöòàáîðó Îñâåíö³ì, äå áóëè
æîðñòîêî âáèò³.

Ïàì’ÿòàéìî! Á³ëü ³íøèõ ëþäåé  –
íàø á³ëü !

Á³ëüøå òðèäöÿòè ìóêà÷³âö³â ïðèé-
øëè íà ïðèéîì ãðîìàäÿí, ÿêèé ïðî-
âîäèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é Áàëî-
ãà, ðàçîì ³ç çàñòóïíèêàìè òà êåð³â-
íèêàìè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
ì³ñüêâèêîíêîìó. Òàêà ïðàêòèêà ïðî-
âåäåííÿ ïðèéîì³â äîçâîëÿº îïåðàòèâ-
íî âèð³øóâàòè ïðîáëåìè, ÿê³ ¿õ îçâó-
÷óþòü ì³ñòÿí. À á³ëüø³ñòü ç íèõ  òðà-
äèö³éíî ñòîñóâàëèñÿ ³íôðàñòðóêòóðè.
Çîêðåìà ÷èìàëî çâåðíåíü ïî ðåìîí-
òó äàõ³â. Ç òàêèìè ïèòàííÿì ïðèéø-
ëè ìåøêàíö³ âóëèö³ ßðîñëàâà Ìóäðî-
ãî, Îêðóæíî¿ òà Âåðä³. Âëàäà ïîîá³-
öÿëà âèä³ëèòè êîøòè íà ïîòî÷íèé ðå-
ìîíò ïîêð³âë³ â áàãàòîïîâåðõ³âö³ ïî
âóëèö³ Âåðä³, 3. Íà Îêðóæí³é ðîçïî-
÷àâñÿ  ðåìîíò íà òðüîõ áàãàòîïîâåð-
õ³âêàõ. Çàãàëîì ì³ñòî öüîãîð³÷ âèä³-
ëèëî ìàéæå 15 ìëí. íà ðåìîíò 24 áà-
ãàòîïîâåðõ³âîê.

Ìåøêàíêà âóëèö³ Äàíèëà Ãàëèöüêî-
ãî ñêàðæèëàñÿ íà ÿê³ñòü ïðîâåäåíîãî
ï’ÿòü ðîê³â òîìó ðåìîíòó ïîêðèòòÿ

Â ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÂËÀÄÀ ÂÈÐ²ØÓÂÀËÀ
ÏÐÎÁËÅÌÈ Ì²ÑÒßÍ

âóëèö³. Íàðàç³ òðåáà îáëàøòóâàòè íà-
ëåæíèì ÷èíîì ëèâíåâ³ ðåø³òêè. Êîìó-
íàëüí³ ñëóæáè îòðèìàëè äîðó÷åííÿ
ì³ñüêîãî ãîëîâè ùîäî âèð³øåííÿ ïðî-
áëåìè.

Ìåøêàíêà ì³ñòà ïðîñèëà ìàòåð³àëü-
íî¿ äîïîìîãè íà ë³êóâàííÿ ñèíà. Â³í
õâîð³º íà ð³äê³ñíó õâîðîáó ³ âæå ïåðåí³ñ
18  îïåðàö³é. Íàðàç³ äèòèíà ïîòðåáóº
êîøò³â íà ë³êóâàííÿ çà êîðäîíîì. Ðî-
äèíà, ï³ñëÿ ïîäà÷³ òà âèâ÷åííÿ äîêó-
ìåíò³â, çìîæå îòðèìàòè òàêó äîïîìî-
ãó.

Ïðîãðàìó ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè
ìóêà÷³âöÿì, â óïðàâë³íí³ ïðàö³ ³ ñîö-
³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ðîçðîáèëè íàïðèê³íö³ 2015 ðîêó
çà äîðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíä-
ð³ÿ Áàëîãè. Ó 2016 ðîö³ áþäæåò ïðî-
ãðàìè ïåðåâèùèâ 13 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Ð³çíèìè âèäàìè äîïîìîã ñêîðèñòàëè-
ñÿ ìàéæå òðè òèñÿ÷³ æèòåë³â Ìóêà÷å-
âà.

Ñìàçêó ïîëó÷àåò òî êîëåñî, êîòîðîå ãðîì÷å ñêðèïèò. (Ã. Øîó).Ñìàçêó ïîëó÷àåò òî êîëåñî, êîòîðîå ãðîì÷å ñêðèïèò. (Ã. Øîó).Ñìàçêó ïîëó÷àåò òî êîëåñî, êîòîðîå ãðîì÷å ñêðèïèò. (Ã. Øîó).Ñìàçêó ïîëó÷àåò òî êîëåñî, êîòîðîå ãðîì÷å ñêðèïèò. (Ã. Øîó).Ñìàçêó ïîëó÷àåò òî êîëåñî, êîòîðîå ãðîì÷å ñêðèïèò. (Ã. Øîó).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333327  êâ³òíÿ  2017 ð.
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Êàê ÷àñòî ðàäóãîé ðóêîâîäèò äàëüòîíèê. (Ã. Ìàëêèí)Êàê ÷àñòî ðàäóãîé ðóêîâîäèò äàëüòîíèê. (Ã. Ìàëêèí)Êàê ÷àñòî ðàäóãîé ðóêîâîäèò äàëüòîíèê. (Ã. Ìàëêèí)Êàê ÷àñòî ðàäóãîé ðóêîâîäèò äàëüòîíèê. (Ã. Ìàëêèí)Êàê ÷àñòî ðàäóãîé ðóêîâîäèò äàëüòîíèê. (Ã. Ìàëêèí) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 27 êâ³òíÿ 2017ð.
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ИЛЬИЧ  НАСТОЯЩИЙ

Ëåíèíèàíà – ñîâåòñêîå èñêóññòâî æèçíåîïèñàíèÿ Âëàäèìèðà Èëü-
è÷à Ëåíèíà – îñòàâèëà íåìàëî îáðàçöîâ «êàíîíè÷åñêîãî» îáðàçà âîæäÿ
ìèðîâîãî ïðîëåòàðèàòà. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî Ëåíèí áûë íåáîëüøîãî ðîñ-
òà, ëûñîâàòûì ìóæ÷èíîé, ÷ðåçâû÷àéíî ñêðîìíûì â îäåæäå è ïîñòóï-
êàõ, â ðàáî÷åé êåïêå è ïðîñòîì êîñòþìå-òðîéêå. Ïðè÷åì ïðàêòè-
÷åñêè âî âñåõ ïðîèçâåäåíèÿõ ñîâåòñêîãî èñêóññòâà ýòîò êîñòþì èçîá-
ðàæàëñÿ â êîðè÷íåâûõ öâåòàõ, à ãàëñòóê – íåïðåìåííî â ãîðîøåê.
Òåì âðåìåíåì â äåéñòâèòåëüíîñòè îïèñàíèÿ âíåøíîñòè Âëàäèìèðà
Ëåíèíà íåðåäêî ïðîòèâîðå÷èëè íå òîëüêî ýòîìó îáðàçó, íî è äðóã
äðóãó. Ìû ïîïûòàëèñü ðàçîáðàòüñÿ â íåïðîñòîì âîïðîñå – êàê æå
âûãëÿäåë Ëåíèí íà ñàìîì äåëå.

НАЧНЕМ С ОДЕЖДЫ. Подчеркнуто
по�деловому урожденный дворянин
Володя Ульянов одевался еще с гим�
назической юности. Форменный уче�
нический китель в студенчестве он
сменил на довольно элегантный и
модный по тем временам двуборт�
ный сюртук, и уже до конца дней сво�
их предпочитал носить только стро�
гие костюмы. Причем непременно с
жилеткой. Во�первых, эта деталь гар�
дероба придавала невысокому и ко�
ренастому вождю дополнительной
элегантности. Во�вторых, Ильич обо�
жал закладывать в проймы жилетки
большие пальцы рук – в такой устой�
чивой позе он чаще всего выступал
на съездах. И наконец, она выполня�
ла практичную функцию – избавила
Ленина от необходимости часто ме�
нять светлые сорочки. Не будь жилет�
ки, вождь, проводивший за письмен�
ным столом львиную долю своего ра�
бочего и свободного времени, про
сто разорился бы на рубашках, кото�
рые наверняка затирались бы о сто�
лешницу. Кто занимался подбором
галстуков для Ильича – неизвестно,
однако человек этот явно был лишен
эстетического вкуса. Современники
вспоминают, что галстуки у Ленина
были довольно нелепыми, совершен�
но не сочетались с его костюмами.
Чаще всего упоминаются синий в бе�
лую крапинку и зеленый варианты.

Сохранилось немало свидетельств
того, что в одежде вождь был очень
аккуратен. Вероятно, в этом проявля�
лось влияние его матери: у Марии
Александровны были немецкие кор�
ни, ее воспитывали в пуританском
духе, так же и она воспитывала своих
детей. Несмотря на деловой стиль,
Ленин вовсе не был щеголем – кос�
тюмы не менял как перчатки, а носил
подолгу, почти на износ. В Москве в
Центральном музее Ленина (сейчас
входит в состав Музея революции)
хранятся пять пиджаков и жилеток
Ильича (вождь отдавал пред-почте�
ние темно�коричневому цвету). У
каждого костюма крайне вытерты ру�
кава – опять�таки признак каждо-д�
невной рутинной работы за столом.
При скромном росте 165 сантимет�
ров и 50�м размере все костюмы
были вождю в пору – видимо, стара�
тельно подгонялись портными.

Интересна история возвращения в
1917 году Ленина и группы товари�
щей в Россию из эмиграции. Прибыв
в Питер, Ленин на вокзале должен был
выступить с речью с броневика. Ему
помогли подняться на него. Но ему
явно мешал котелок (шляпа), как ме�
шал он потом скульпторам, ваявшим
знаменитый памятник и заменившим
шляпу на пролетарскую кепку.

Памятник С. А. Евсеева и В. А. Щуко
у Финляндского вокзала был торже�
ственно открыт 7 ноября 1926 года.
На нем Ильич запечатлен в своем но�
вом европейском костюме, пальто и,
разуме ется, без европейского котел�
ка, к которому привык за годы эмиг�

рации. Кстати, прибы�
тие и выступление вож�
дя на Финляндском вок�
зале в апреле 1917�го
запомнилось сразу не�
сколькими яркими мо�
ментами. Во�первых,
заявлением Ленина о
том, что «заря всемир�
ной социалистической
революции уже заня�
лась». Во�вторых, судя
по множеству мемуа�
ров, встреча потрясла
собравшихся тем, что
вождь оказался рыжим.
И, наконец, мероприя�
тие очень оживил рес�
пектабельный котелок,
которым пассажир из
пломбированного ваго�
на, приветствуя массы,
энергично размахивал
до тех пор, пока какой�
то специалист по РК�
технологиям из боль�
шевистского ЦК не до�
гадался заменить столь
неуместный в толпе рабочих, солдат
и матросов буржуазный головной
убор на пролетарскую кепку. С этой
чужой кепкой Ленин и шагнул в миро�
вую историю.

Кстати, вслед за Ильичом аналогич�
ные кепи начала носить почти вся но�
воявленная советская элита. Разве
что министр, иностранных дел Вячес�
лав Молотов не следовал общему ве�
янию и продолжал носить буржуаз�
ные шляпы. Но это было продиктова�
но, скорее, спецификой дипломати�
ческой работы и встречами с зару�
бежными коллегами, в кругу которых
появиться в кепке было бы глупо, если
не смешно.

От одежды самое время перейти к
описанию внешности вождя. От отца
Владимир Ильич унаследовал одну не
очень приятную особенность – ран�
нюю лысину. Еще в 17 лет у Володи
Ульянова была довольно неплохая
шевелюра, но уже к 19 годам намети�
лись внушительные залысины. Пона�
чалу будущий вождь мирового про�
летариата серьезно комплексовал и
даже полушутя�полусерьезно пытал�
ся узнать у своей младшей сестры
Марии, существует ли какое�нибудь
средство, чтобы обратить процесс
облысения вспять. Панацеи не на�
шлось, Ильич смирился и всю свою
жизнь акку-ратно постригал остатки
волос и бород-ку. Кстати, именно бо�
рода и усы Ленина были важнейшей
частью его образа. Например, на кар�
тинах, где вождь провозглашал со�
ветскую власть, его непременно изоб�
ражали с растительностью на лице.
Хотя достоверно известно, что в те
дни он был чисто выбрит – с целью
маскировки.

Немало противоречий в облике
вождя мы находим и в описаниях его
современников, в том числе и това�
рищей по партии. Почитаем некото�

рые из них.
И. Сталин: «Впервые я встретился с

Лениным в декабре 1905�го на кон�
ференции большевиков в Финлян�
дии. Я надеялся увидеть горного орла
нашей партии, великого человека –
не только политически, но и физичес�
ки, ибо Ленин рисовался в моем во�
ображении в виде великана, статно�
го и представительного. Каково же
было мое разочарование, когда я
увидел самого обыкновенного чело�
века, ниже среднего роста, букваль�

но ничем не отличающегося от смер�
тных...»

Г. Кржижановский: «Его невысокая
фигура в обычном картузике легко
могла затеряться, не бросаясь в гла�
за, в любом фабричном квартале.
Приятное смуглое лицо с несколько
восточным оттенком – вот почти все,
что можно сказать о его внешнем об�
лике. С такой же легкостью, приодев�
шись в какой�нибудь армячок, Влади�
мир Ильич мог затеряться в любой
толпе волжских крестьян, – было в его
облике именно нечто как бы идущее
непосредственно от этих народных
низов, как бы родное им по крови».

Джон Рид: «Невысокая коренастая
фигура с большой лысой и выпуклой,
крепко посаженной головой. Малень�
кие глаза, крупный нос, широкий бла�
городный рот, массивный подборо�
док, бритый, но с уже проступавшей
бородкой... Потертый костюм, не�
сколько не по росту длинные брюки.
Ничего, что напоминало бы кумира
толпы».

В. Бонч�Бруевич: «Это был блондин
с зачесанными немного вьющимися
волосами, продолговатой бородкой
и совершенно исключительным гро�
мадным лбом, на который все обра�
щали внимание».

А. Тыркова: «Я раньше Ленина не
встречала и не читала. Меня он инте�
ресовал прежде всего как Надин муж.
Невысокий, кажется ниже ее, призе�
мистый, широкое скуластое лицо,
глубоко запрятанные, небольшие гла�
за. Невзрачный человек. Только лоб
сократовский. Не наружностью он ее
пленил».

Г. Соломон: «Встретившись с ним в
ресторане через много лет, я, конеч�
но, не узнал в этом невысокого рос�
та, с неприятным, прямо отталкива�
ющим выражением лица, довольно
широкоплечем человеке, обладаю�

щем уверенными манерами, того
Владимира Ульянова, ко-торого я
мельком видел в Самаре. Узенькие
маленькие глаза монгольского типа
со злым ироническим огоньком».

К Осинский: «Голова его гладкая,
словно полированная, сидит на креп�
ком туловище, одетом в темный, не�
притязательный гладкий костюм. Ры�
жеватые, отнюдь не гладкие усы и бо�
рода, лицо с резкими чертами и бле�
щущие небольшие глаза создают ка�
кое�то противоречие к остальному, и

невольно навертывается сравнение –
отполированный, блестящий сталь�
ной снаряд, начиненный взрывчатым
веществом колоссальной силы... На
трибуну быстро выходит небольшой
крепкий человек, обеими руками
приглаживает череп, точно до сих
пор не снял парика, который носил в
сентябре 1917 года».

Карел Крейбих: «Его лицо, вся его
фигура, его жесты, его холодный, си�
ний, как сталь, пронизывающий на�
сквозь взгляд – все это отнюдь
нельзя назвать симпатичным, в
обычном смысле этого слова. В осо�
бенности, когда он улыбается своей
саркастической насмешливой улыб�
кой, выражение его лица производит
почти несимпатичное впечатление: в
нем есть что�то демоническое, дья�
вольское».

Полиция и жандармы царской Рос�
сии широко использовали словес�
ный портрет в делах о «политичес�
ких преступлениях». Нашелся в архи�
вах полиции и словесный портрет
создателя КПСС и Советского госу�
дарства: «Приметы В. И. Ульянова:

рост 2 аршина 5 1/2 вершка, телос�
ложение среднее, наружностью про�
изводит впечатление приятное, воло�
сы на голове и бровях русые, прямые,
усах и бороде – рыжеватые, глаза –
карие, средней величины, лоб высо�
кий, нос обыкновенный, лицо круглое,
черты его правильные, рот умерен�
ный, подбородок круглый, уши сред�
ней величины».

Лысина, борода, высокий лоб – ви�
димо, все эти черты вкупе способ�
ствовали тому, что в советском об�
ществе Ильич воспринимался не ина�
че как умудренный опытом старею�
щий мужчина. Историкам неизвест�
но, кто придумал ласковое определе�
ние «дедушка Ленин» и с какого мо�
мента его стали так называть. Воз�
можно, что активно внедрять этот сте�
реотип в общественное сознание стал
Сталин. В условиях борьбы за власть
Иосиф Виссарионович должен был
выглядеть сильным, энергичным и
молодым. Дедушка Ленин, согласно
сталинской логике, свое уже сделал –
свершил революцию. Теперь у него
есть достойные продолжатели, кото�
рые с ленинскими задачами не только
успешно справились, но и развили. На
канонических фотографиях везде по�
являются поздний, уже тяжело боль�
ной Ильич и грузная, постаревшая
Крупская. В результате этого пропа�
гандистского трюка вышел удивитель�
ный тандем, когда власть была «моло�
дой», а Ленин – «стареньким». Однако
в перспективе этот тактический ход
все же сыграл на руку Ленину: как ока�
залось позже, и Сталин, и Хрущев, и
другие вожди партии могли ошибать�
ся и даже совершать преступления, а
вот «дедушка Ленин» остался в созна�
нии масс безгрешным и по�прежнему
близким для пролетариев всего мира
человеком.

“События недели”
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Люди завжди потребують ідеалу. Не
літературного чи кіногероїв, а реаль�
них, які би служили взірцем своїм жит�
тям, вчинками, ставленням до оточу�
ючих. Я щасливий, бо знайомий саме
із такою людиною з великим і щирим
серцем – підполковником міліції Лай�
ошем Бейловичем Папом. Нелегку
правоохоронну професію він обирав
цілком свідомо, за покликом душі. Бо
й справді, яка людина у спокійні,
мирні, не воєнні дні, закінчивши се�
редню школу, маючи можливість ста�
ти лікарем, інженером, вчителем, зу�
стрічатися з добрими, порядними
людьми, створювати видимі цінності,
раптом обере спеціальність, при якій
доведеться мало не щодня ризикува�
ти життям і здоров’ям, коли половину
свого часу (робочого і особистого)
проводить із тими, хто здебільшого
свідомо вчиняє злочини.  Тільки та
людина, яка готова всього себе при�
святити важкій, небезпечній, але так
потрібній суспільству справі.  І тоді,
на самому початку своєї міліцейської
біографії, і тепер, коли перебуває на
заслуженому відпочинку Лайош Бей�
лович  твердо переконаний, що тільки
батьківська й материнська наука тво�
рять добро в житті людей. Бо й сам іде
тією несхибною стежкою на яку напра�
вили його чесні, порядні, працьовиті
батьки.

Народився Лайош  в багатодітній
сім’ї залізничника Бейли Дезидерійо�
вича і Нелі Карлівни Пап у селі  Текове
Виноградівського району.  Окрім Лайо�
ша був старший брат Адальберт, сест�
ра Неля і молодші брати Степан і Йо�
сип. Радянська влада дала змогу трьом
синам із сім’ї Папів здобути вищу осв�
іту. Адальберт Бейлович став інжене�
ром на одному з підприємств Горлівки,
Степан Бейлович  після закінчення
Рівненського інституту водного госпо�
дарства трудиться провідним спеціал�
істом. Лайош Бейлович закінчив Київсь�
ку академію внутрішніх справ. Брат
Йосип і сестра Неля обрали собі робі�
тничі професії.

Після закінчення середньої школи
Лайош Пап трудову біографію розпо�
чав робітником на Виноградівській
взуттєвій фабриці. Незабаром трудо�
вий колектив відправив сумлінного ро�
бітника і активіста комсомольської
роботи на службу в Радянську Армію.
Тут Лайош Бейлович освоїв професію
радіотелеграфіста. Наполегливого в
оволодінні військовою професією вої�
на командування запримітило, довіри�
ло йому бути старшиною роти зв’язку.
Додому,  по закінченні військової служ�
би Лайош Пап повернувся маючи   усі
знаки військової доблесті й 17 заохо�
чень за бездоганну службу.

Радо зустрів його колектив Виногра�
дівської взуттєвої фабрики. А незаба�
ром рекомендував Л.Б.Папа на на�
вчання у Львівську середню спеціаль�
ну школу міліції. І тут вчорашній воїн
вчився сумлінно, жадібно,  наполегли�
во, оволодівав предметами глибоко,
всебічно. Старанності в навчанні йому
додавала красива, розумна, добра,
надзвичайно серйозна, чарівна моло�
да продавець Ганночка. З нею і зв’язав
свою долю.  По закінченні у 1968 році
школи, молодого лейтенанта міліції на�
правили в Закарпатське обласне уп�
равління міліції. Роботу надали у кар�
ному відділі.

У той час в області, як і по всій країні,
в структурах кримінального розшуку
тривала робота по удосконаленню так�
тики боротьби із злочинністю, зокрема
відпрацьовувалась лінія на подальшу
спеціалізацію підрозділів карного роз�
шуку. Одержали дальше удосконален�
ня  методи боротьби з крадіжками із
магазинів, квартирними, кишенькови�
ми крадіжками…  Створювалися пере�
сувні міліцейські групи, в роботі кар�
ного розшуку впроваджувалися  типові
плани дії по розкриттю злочинів по га�
рячих слідах із залученням  представ�
ників спеціалізованих груп. У разі не�
обхідності залучалися народні дружи�
ни і комсомольські оперативні загони.
Втім, ні на мить не припинялася індив�

ідуальна робота
працівників кар�
ного розшуку.

…Третій тиж�
день в Ужгороді
з д і й с н ю в а л и с я
крадіжки в бага�
токвартирних жи�
лих будинках.
Діяв злодій зухва�
ло. Проникав у
оселі людей за�
можних. Забирав
золоті прикраси,
гроші, інколи но�
сильні речі  із
шкіри. Оскільки
квартирний крадій
кожного разу оби�
рав інший мікро�
район, то впійма�
ти його було не�
просто. В числі
працівників міліції
в пошуках «невло�
вимого», як про�
звали його між со�
бою працівники
карного розшуку був і Л.Б.Пап. У тому,
що зухвало діє один і той же злодій,
практично ні у кого із працівників кар�
ного розшуку  сумніву не виникало. По�
черк завжди був один і той самий. Двері
в квартири відчиняв рідним ключем,
діяв протягом кількох хвилин,  коли в
квартирі нікого не було. На другий тиж�
день почалися повторні візити в мікро�
райони. Це першим помітив Лайош
Пап. І знаючи, в якому мікрорайоні буде
діяти хитрий крадій, він теж навідався
сюди.  Через півгодини запримітив еле�
гантно одягнутого чоловіка з шкіряним
портфелем у руці. Той повагом прохо�
див повз будинок, пильно оглядав
вікна.. Потім через якийсь час зайшов
у під’їзд будинку.  Лайош Бейлович шо�
стим відчуттям вловив, що це і є квар�
тирним злодієм.

Коли через двадцять хвилин незнай�
омець  поквапливо вийшов з будинку і
кинувся до автобусної зупинки, шлях
йому перепинили Лайош Пап і два сер�
жанти міліції. Уже у міліції заїжджий зло�
чинець із Полтавської області розповів,
що в Закарпаття він приїхав після
відсидки чергового строку. У камері з
ним відбував покарання уродженець
нашого краю. І так захоплено розпові�
дав, який багатий наш край, які заможні
люди живуть в Ужгороді, Мукачеві, Бе�
регові… Ось він і завітав сюди. Прохо�
дячи повз багатоповерховий будинок
визначав по балконові, багатих занаві�
сках на вікнах, потрібну квартиру. Потім
підходив до потрібних дверей. Коли
вони були вишукані, оббиті дорогим ма�
теріалом, то вивчав, за яких обставин
квартира буває порожньою. З верхньо�
го поверху спостерігав, куди ховають
ключ від квартири…

Це один із десятків успішних дій Лай�
оша Бейловича і його товаришів по кри�
мінальному розшуку. Пригадує, як зат�
римав тринадцятирічного, маленького
на зріст, худенького підлітка, що про�
никав у житлові приміщення  через
квартирку на вікні у кухні. Підліток
зізнався у крадіжках і показав триліт�
рову скляну банку, у якій були гроші й
дорогоцінні прикраси…

   Лейтенант міліції Л.Б.Пап під час
роботи в обласному управлінні карно�
го розшуку завжди прагнув бездоган�
ності в усіх справах, які доручалися
йому, або підпорядкованому колекти�
ву, повністю віддавався роботі, не
сприймав байдужості та недбальства.
Його робота була побудована на гли�
бокій повазі й довірі до колег, умінні
поєднувати  вимогливий стиль керів�
ництва зі щирістю у стосунках. Тому й
рекомендували  старшого лейтенанта
міліції Л.Б.Папа  у 1970 році на навчан�
ня у Київську академію внутрішніх
справ. Учився стаціонарно, наполегли�
во, ретельно і через три роки з дипло�
мом юриста�правознавця вищої квалі�
фікації повернувся в обласне управлі�
ння внутрішніх справ Закарпатської
області.

Капітана міліції Л.Б.Папа направили

працювати на�
чальником Чопсь�
кого відділу
внутрішніх справ.  І
тут він став при�
кладом  найвищо�
го професіоналіз�
му, наполегли�
вості, систем�
ності, цілеспрямо�
ваності. Його воль�
овий характер, ро�
боче натхнення,
життєва й профес�
ійна мудрість, чи�
малий досвід, уп�
равлінський та�
лант прислужили�
ся тому, що чопсь�
ке відділення
міліції вийшло в
число передових.
Тож майора міліції
Л.Б.Папа у 1976
році перевели на
посаду заступника
начальника Берег�
івського райвідділу

внутрішніх справ.  Він ніколи не зло�
вживав своїм службовим станом, вима�
гав від підлеглих повної віддачі роботі,
нагадував їм, що не можна забувати,
що солдати правопорядку, незалежно
від поста, який обіймають, мають зав�
жди перебувати у повній готовності до
зустрічі із злочинцями. А ще подавав
підлеглим приклад тісної співпраці з
населенням району. Не було тижня,
щоб Лайош Бейлович не зустрічався з
селянами того чи іншого села. Вникав
у їх справи, допомагав у розв’язанні тих
чи інших правових питань. В усі роки
роботи в міліції він спирався на добро�
ту, уміло ставив на місце тих, хто праг�
нув використати його добре серце в
особистих інтересах. Таким ділкам, він
відверто вказував на двері.

У 1979 році  підполковника міліції
Л.Б.Папа призначили начальником Тя�
чівського райвідділу внутрішніх справ.
Він швидко завоював довір’я підлеглих.
Радо зустріло його і керівництво райо�
ну.  Розумний, діловий, вродливий, зав�
жди елегантний, підтягнутий, без тіні
чванства. Усім працівникам райвідділу
хотілося бути схожим на свого началь�
ника, наслідувати його. Для молодих
працівників міліції він був наставник не
тільки  високоосвічений, а доброзич�
ливий, доступний, тактовний у спілку�
ванні. Серед моїх добрих знайомих є
немало людей, яких не можна не пова�
жати. До цієї категорії належить і Лай�
ош Бейлович. Ще на початку своєї
міліцейської біографії він добре усві�
домив: щоб підняти людей на само�
віддану працю, потрібно особисто по�
дати приклад.

У Тячево Л.Б.Пап привіз заряд вели�
кої виховної потужності. Окрім виконан�
ня поставлених завдань по забезпечен�
ню належного правопорядку, началь�
ник райвідділу міліції, добивався вихо�
вання  у підлеглих  таких засад, як
честь, обов’язок, скромність, не�
підкупність, справедливість, почуття
поваги до людей – чесних трудівників.
А ще Лайош Бейлович  повчав, що ко�
жен вчинок працівника міліції  – привід
для  добрих  чи лихих розмов. Тому й
вимагав бездоганного служіння висо�
ким обов’язкам кожного працівника
міліції. І тут  він встигав побувати  всю�
ди – на полях, фермах, в садах, на бу�
довах, підприємствах…  Усіляко підтри�
мував  чесних порядних трудівників,
допомагав їм налагодити зразковий
правопорядок у селах. І саме турбота
про людей праці добрим зерном впа�
дала в серця багатьом жителям Тячів�
щини з якими спілкувався начальник
райвідділу міліції.

   Л.Б.Пап з головою поринув у спов�
нену напруги, міліцейську роботу Тячі�
вського  райвідділу внутрішніх справ.
Його девізом у той час був висновок,
що тільки добро творить дива і в душі і в
житті. І тоді, і сьогодні він живе під на�
пругою серця. А добрі справи завжди
притягують�приманюють людські сер�
ця. Бо ж не випадково говорять, що

добро добром озоветься.  І коли у 1985
році Лайоша Бейловича перевели в
Мукачівський міськвідділ внутрішніх
справ на посаду начальника карного
розшуку, то не тільки працівники Тячі�
вського райвідділу внутрішніх справ,
але й багато жителів району щиро жал�
кували за ним.

Відтак  тривалий час Л.Б.Пап працю�
вав на посаді начальника відділу охо�
рони Мукачівського райвідділу міліції.
Уже на першому тижні роботи над�
ійшло повідомлення від знаної в Україні
майстрині  вирощування винограду,
бригадира комплексної садо�виногра�
дарської бригади радгоспу�заводу
«Мукачівський» Героя Соціалістичної
Праці М.М.Русинко про те, що вночі з
посадженої напередодні ділянки саду
вкрадено 64 саджанці черешні, яблунь,
груш, абрикосів… Виїхав особисто у
супроводі старшини�кінолога
Вільгельма Гусельниці. Його службова
собака «Витязь» за лічені хвилини при�
вела оперативну групу до обійстя гро�
мадянина на сусідній із садом вулиці.
Біля сараю зупинилася, присіла і за�
гавкала на двері. Коли їх прочинили –
усі вкрадені саджанці були там.

Через кілька років потому Л.Б.Пап
обійняв  пост заступника начальника
управління  громадського порядку  об�
ласного відділу внутрішніх справ. А в
1996 році вийшов на заслужений відпо�
чинок. Рядки наказів про заохочення
скупі. Але скільки за ними високої пиль�
ності, самовідданості, копіткої, інколи
небезпечної праці. Не випадково на
кітелі підполковника  міліції Л.Б.Папа
низка планочок нагород. Можна тільки
уявити, яка неймовірна по напрузі пра�
ця стоїть за сухими анкетними рядка�
ми із біографії Лайоша Бейловича – яка
важка, наполеглива  робота  криється
за всіма «направлений», «призначе�
ний», «поставлений»… А яка сила волі
і духу мала бути у нього, коли свідомо
обрав нелегкий, ризикований, непрос�
тий шлях правоохоронця.

В усіх очолюваних ним підрозділах
Л.Б.Пап прагнув створити атмосферу
братства, товариськості… Він завжди
знав  усіх підлеглих по імені й по бать�
кові, пам’ятав особливості характеру,
сімейний стан, був знайомий із роди�
нами більшості  своїх міліціонерів. Одне
слово, завжди прагнув, щоб очолювані
ним міліціонери були на видноті. За
роки роботи в міліції Лайош Бейлович
виплекав цілу плеяду  підлеглих, які
досягли більшого, аніж наставник,  за�
початкував міліцейські династії.  Він за
більш, як три десятки років служби у
органах правопорядку, досконало ово�
лодів усіма азами дуже  відповідальної
роботи з майже завжди ненормованим
робочим днем.

Працював самовіддано, бо надійні
сімейні тили забезпечувала вірна, доб�
ра, мила, розумна, щиросердна, дбай�
лива  дружина Ганна Михайлівна. Под�
ружжя виховало двох дітей – сина Вікто�
ра, доньку Анюту. Діти виросли чемни�
ми, розумними, працьовитими, дбай�
ливими… Сьогодні Лайош Бейлович і
Ганна Михайлівна радіють онукам
Каріні, Олександру, Сашкові,  Сергію,
Мілану… Мріють, щоб і вони виросли
гідними, порядними людьми.

Ваш професіоналізм, шановний Лай�
оше Бейловичу, багаторічна послідов�
на та наполеглива  праця присвячена
охороні закарпатців від злочинних заз�
іхань, внесли вагомий вклад у розви�
ток нашого краю, забезпечили повагу
від оточуючих та колег – працівників
міліції. А родина ваша, і друзі тішаться
вами і гордяться тим, що знайомі з
вами, як добрим,  умілим, дбайливим
господарем, безприкладним, любля�
чим чоловіком, турботливим батьком,
ніжним, ласкавим дідусем, порядним
братом, вірним другом і надійним то�
варишем. Нехай тепло і затишок  ро�
динної оселі  надійно захищає вас, а в
майбутньому  на вас чекає ще багато
наповнених корисними справами і зем�
ними радощами років життя.

Михайло  ТОВТИН,
краєзнавець
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Ç  ÞÂ²ËÅªÌ! ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ! ÁÀÆÀªÌÎ ÙÀÑÒß!
Âèòîí÷åíó, äèâîâèæíó,

÷àð³âíó æ³íêó, ïðèíöèïîâî-
ãî, ìóäðîãî  êåð³âíèêà, ïî-
ðÿäíó òà ùèðó ëþäèíó, íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó êàäð³â
ï³äïðèºìñòâà
Îëåíó  Ìèêîëà¿âíó

ÃÀËÊ²ÍÓ
â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåí-
íÿ. Ìè ö³íóºìî Âàñ ÿê âèñîêîîáäàðîâàíó ëþ-
äèíó ñëîâà ³ ä³ëà, òàëàíîâèòîãî îðãàí³-
çàòîðà, ôàõ³âöÿ âèñîêîãî ð³âíÿ. Â³ä
óñ³º¿ äóø³ áàæàºìî Âàì ðîäèííî-
ãî ùàñòÿ, çëàãîäè, íàñíàãè. Ùàñ-
ëèâîãî Âàì äîâãîë³òòÿ, íåçãàñàþ-
÷îãî îïòèì³çìó, óñ³ëÿêèõ æèòòºâèõ
ãàðàçä³â òà Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ.

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

Ï³ñëÿçàâòðà þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ
çàâ³òàº äî ìóäðî¿, ãàðíî¿, íàä³éíî¿, ïðèâàá-
ëèâî¿, âåñåëî¿, óñ³ì ñåðöåì ëþáèìî¿, ÷àð³â-
íî¿

Òåòÿíè  Þð³¿âíè  ÓÐÑÒÈ.
Ð³äíà íàøà, ñïàñèá³ óêë³ííå çà ùèðó òóð-

áîòó, ÷óéí³ñòü, ëàñêó, íàä³éíó ï³äòðèìêó ³ ðî-
çóì³ííÿ. Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî Âàì,
íàøà äîðîãåíüêà, ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ. Çè÷èìî íîâèõ çâåð-
øåíü, îïòèì³çìó òà äîáðà àæ äî ñòîð³÷÷ÿ. Íåõàé ïðèòàìàíí³ Âàì
³íòåë³ãåíòí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ùèð³ñòü íå ïîêèäàþòü Âàñ àí³ íà õâè-
ëèíó. Ìàòóñþ íàøà ð³äíà, ìàòóñþ íàøà ìèëà! Ñüîãîäí³
Âàñ ùèðî â³òàº ðîäèíà. Ñïàñèá³, ìàòóñþ, ñïàñèá³ áà-
áóñþ, çà òå, ùî Òåïëîì ç³ãð³âàºòå íàñ. Çà òå, ùî â ùàñ-
ëèâó ³ ñêðóòíó õâèëèíó ìè ìîæåìî ñåðöåì ñõèëè-
òèñü äî Âàñ. Ñïàñèá³ Âàì, ìàìî, çà ëþäÿí³ñòü Âàøó,
çà â³÷íå áàæàííÿ óñ³ì íàì ðîáèòè äîáðî!

    Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – êîõàíèé ÷îëîâ³ê Ìèõàé-
ëî, äîíüêè Òåòÿíà, Îêñàíà, Ìàðèíà, çÿò³ Îëåêñàíäðè, âíó÷êà
Òåòÿíà ç ÷îëîâ³êîì Âîëîäèìèðîì, âíó÷êè ßíî÷êà, ²ðî÷êà, Â³êòî-
ð³ÿ, îíóê Ìèõàéëî, ð³äí³, äðóç³ ³ ïîäðóãà Òåðåç³ÿ ÍÀÊÎÍÅ×ÍÀ

Íàðîä, ÿêèé íå ïàì’ÿòàº ìèíóëî-
ãî, íå ìàº ìàéáóòíüîãî. Öÿ â³äîìà
äóìêà ñòîñóâàëàñÿ á ³ ñåëà Äîâ-
ãîãî, à âîíî – ïîâàæíå çà â³êîì, ³
ñåðöåì ìîëîäå. Áî çàâæäè çíàé-
äåø ó éîãî ³ñòîð³¿ íåìàëî ãåðî¿÷-
íîãî, ñëàâíîãî, ùî äóøó âîçâå-
ëè÷óº. Ó öüîìó ïåðåêîíóºøñÿ ïðî-
÷èòàâøè  ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷å äîñ-
ë³äæåííÿ  Âàñèëÿ Ïàãèð³, Ôåäî-
ðà Øàíäîðà «Äîâãå – ñåëî ïî-
âñòàíö³â-êóðóö³â».  (Âèäàâíèöò-
âî «Êàðïàòñüêà âåæà»  Ìóêà÷åâî,
2016 ð.).

Ó çãàäàíèõ äîñë³äíèê³â,  òà ¿õ ìî-
ëîäøîãî êîëåãè  – ãîëîâè íàóêî-
âî-ñòóäåíòñüêîãî òîâàðèñòâà ôà-
êóëüòåòó «Åêîíîì³êà, óïðàâë³ííÿ  òà
³íæåíåð³ÿ» Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâ-
íîãî óí³âåðñèòåòó  Êð³ñò³àíà Ãåãå-
äîøà,    ïîâíîãîëîñî  çàãðàëè ñòðó-
íè ñåðöÿ ³ âîíè äîñë³äèëè, õî÷ ³ ïî-
ñï³õîì, ³ñòîð³þ ñåëà Äîâãîãî, ÿêå
ç³ ñõîäó îòî÷åíå íèçüêîã³ðíèì ìà-
ñèâîì Òóïèé, à ³ç çàõîäó íàä³éíî
ïðèêðèòå ìàñèâîì Âåëèêîãî Ä³ëó.
×åðåç ñåëî ïðîò³êàº ð³÷êà Áîðæà-
âà, ïðîõîäèòü âóçüêîêîë³éíà çàë³ç-
íèöÿ Áåðåãîâî – Êóøíèöÿ òà ïåðå-
òèíàþòü éîãî âàæëèâ³ øîñåéí³ ìà-

ЗАГРАЛИ  СТРУНИ  СЕРЦЯ
ã³ñòðàë³ äî ðàéîííèõ öåíòð³â  ²ðøà-
âà, Õóñò, Ñâàëÿâà.

Çà àðõåîëîã³÷íèìè é ïèñüìîâè-
ìè äæåðåëàìè, ÿê ïåðåêîíóþòü äîñ-
ë³äíèêè, Äîâãå çàñíîâàíå íà-
ïðèê³íö³ Õ²²² ñòîë³òòÿ. Íà öå âêàçóº
³  íàçâà Ãîðîäèùå, îäíîãî ç ðàé-
îí³â Äîâãîãî.  Ïåðø³ æèòåë³ ïîñå-
ëåííÿ çàéìàëèñÿ òâàðèííèöòâîì òà
ð³ëüíèöòâîì. À ç íàçâè ñåëà Äîâãå
äîâ³äóºìîñÿ, ùî ç äàâí³õ-äàâåí ïî-
ñåëåííÿ çàñíóâàëè ðóñèíè. Íà ïî-
÷àòêó ÕÓ ñòîë³òòÿ âëàñíèêîì ñåëà
ñòàâ ôåîäàë Àìáðóø Äîâãà¿.  ×å-
ðåç äâà ñòîë³òòÿ éîãî çì³íèëè ãðà-
ôè Òåëåê³.

Íàéá³ëüøå ñåëî ïðîñëàâèëîñÿ ó
1703 ðîö³, êîëè òóò â³äáóëàñÿ áèòâà
ïîâñòàíö³â-êóðóö³â, ÿê³ ï³äòðèìóâà-
ëè ó ïåð³îä âèçâîëüíî¿ â³éíè
óãîðñüêîãî íàðîäó ï³ä ïðîâîäîì
Ôåðåíöà ²² Ðàêîö³, âîëåëþáíèé ïî-
ðèâ á³ëüøîñò³ æèòåë³â Óãîðùèíè. ²
õî÷ ïîâñòàíö³ é ïðîãðàëè áèòâó ç
àâñòð³éñüêèìè â³éñüêàìè, àëå ñâî¿ì
ãåðî¿÷íèì â÷èíêîì ïðîñëàâèëè
Äîâãå íà â³êè.  Ó ï³çí³øèé ïåð³îä
Äîâãå ïðîñëàâëÿëè óì³ë³ ðîá³òíè-
êè ïàïåðîâî¿ ôàáðèêè, çàë³çîëèâàð-
íîãî  ³ ë³ñîïèëüíîãî çàâîäó.  À ùå

Äîâãå ñëàâèëîñÿ ñâîºþ òîëåðàíò-
í³ñòþ é ³íòåðíàö³îíàëüíèì áðàò-
ñòâîì. Òóò í³êîëè íå âèíèêàëî ÷âàð
ì³æ ðóñèíàìè, í³ìöÿìè, ºâðåÿìè,
âîëîõàìè… Óñ³ æèëè äðóæíî, äî-
ïîìàãàëè îäèí îäíîìó.

Ó êíèç³ íàâåäåíî áàãàòî ôàêò³â,
ÿêèõ âèñîò äîñÿãëî ñåëî ï³ñëÿ âèç-
âîëåííÿ éîãî ó æîâòí³ 1944 ðîö³
â³éñüêàìè ×åðâîíî¿ Àðì³¿ ³ âîç-
ç’ºäíàííÿ Çàêàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè ç
ñâîºþ ìàò³ð’þ Óêðà¿íîþ. Ç îñîá-
ëèâîþ òåïëîòîþ ðîçïîâ³äàþòü àâ-
òîðè äîñë³äæåííÿ ïðî ðîçâèòîê îñ-
â³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ðàäÿíñü-
êèé ïåð³îä, ç ãîðä³ñòþ íàçèâàþòü
ïð³çâèùà äîâæàíö³â, ÿê³ äîñÿãëè
çíà÷íèõ âèñîò ó íàóö³, ìèñòåöòâ³,
îñâ³ò³…

Õî÷åòüñÿ ùèðî ïîäÿêóâàòè äîñë-
³äíèêàì çà ö³êàâó ïðàöþ ³ âèñëîâè-
òè ñïîä³âàííÿ, ùî âîíè ïðîäîâæàòü
ïîøóêîâó ðîáîòó, á³ëüø ãëèáîêî
äîñë³äÿòü ³ñòîð³þ ñåëà ³ â³äêðèþòü
äëÿ íàñ íîâ³ é íîâ³ ñòîð³íêè ñëàâ-
íîãî ìèíóëîãî ñåëà Äîâãîãî, ³  îáî-
â’ÿçêîâî ïðî öå ðîçïîâ³äÿòü ó íî-
âèõ âèäàííÿõ.

Îëüãà ÌÓ×È×ÊÀ,
â÷èòåëüêà ³ñòîð³¿

Â³äãóê
Âïåðøå!

Ñåð³àë «îí-ëàéí»
â Ìóêà÷åâî.

В Мукачево, у форматі NPS (newspaperserial)
розгортається захоплюючий серіал.

Ви   вперше  чуєте про цей серіал? А ви знаєте,
що багато  хто з  нас, мешканців міста, давно вже
бере участь у подіях того «серіалу»? Як то прий&
нято у «кінематографічних колах»,  я трохи
«відкрию інтригу».

Події серіалу відбуваються в наш час, в нашому
місті.

В головних ролях:
– Представники адміністрації  Управляючої

компанії І.Т.В. «СервісПлюс»
– Мешканці одного з будинків міста Мукачево
А ви, шановний читачу,   з  якої  «спілки головних

персонажів»?
Попереджаємо: цей серіал не «мильна опера»,

бо  наших персонажів «звела» не  «миттєвість»
Долі,  а «Постанова Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009р. № 529».

А відносини  «персонажів» мають дуже серйоз&
ну правову основу й скріплені  печаткою ТОВ «І.Т.В.
СервісПлюс», особистими підписами сторін оф&
іційних «відносин», під документом з  назвою:
«Договір про надання послуг з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій».

До речі, шановний читач серіалу, а ви маєте  свій
екземпляр Договору?  Прошу вас, знайдіть свій
екземпляр негайно, бо то&важливий документ, на
основі якого й створюється зараз цей серіал (до&
кументально&неймовірний, побутово&детектив&
ний, комедійно&жахливий).

Але, починаємо дивитись NPS.  Як дехто  по&
любляє казати, «запасайтесь попкорном»!

Серія Перша.
Листопад 2016 року.  Мешканці 5&поверхово&

го будинку відправляють лист керівнику Управля&
ючої компанії І.Т.В. «СервісПлюс»: «Шановний
Мирослав Антонович, …просимо Вас… привести
технічний стан під‘їзду № n  в задовільний стан…
й виконати підготовку будинку… до зимового пер&
іоду. Тобто виконати забов‘язання Управляючої
компанії І.Т.В. «Сервіс Плюс» по утриманню бу&
динку, згідно вимог Наказу Державного комітету
України з питань житлово&комунального госпо&
дарства № 76 від 17.05.2005.» Це – цитата з лис&
та, в якому на 3х сторінках були перелічені  вимо&
ги мешканців що до  проведення поточного ре&
монту й підготовки технічного стану під‘їзду до
зимового періоду (з підписами мешканців будин&
ку).

Шановний «читач серіалу» скаже: І де ж інтри&
га? Це – просте  звертання мешканців будинку,
які сплачують кошти на «утримання будинку» до
тих, хто й повинен « утримувати будинок»! Ось
саме в цьому і інтрига: є документ&договір, є Дві
сторони Договіру… але замість безумовного ви&
конання є таке собі «договорне безсилля»…але,

Далі буде.

Ïðåäñòàâíèöòâî ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó â Óê-
ðà¿í³ çàïðîøóº àê-
òèâ³ñò³â, ïðåäñòàâíèê³â
ÃÎ òà ìîëîäü Ìóêà÷å-
âà íà çóñòð³÷-äèñêóñ³þ ç
ïðåäñòàâíèêàìè ªÑ â
Óêðà¿í³, ÿêà â³äáóäåòüñÿ
27 êâ³òíÿ 2017 ðîêó î
9:30 ó âåëèê³é ñåñ³éí³é
çàë³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè.

Îñíîâíèìè òåìàìè
äèñêóñ³¿ áóäóòü:

- êëþ÷îâ³ íàïðÿìêè ïî-
òî÷íèõ â³äíîñèí ì³æ Óê-
ðà¿íîþ òà ªÑ;

- ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè

В Мукачеві Представництво ЄС проведе
зустріч*дискусію з молоддю

Ïðåäñòàâíèöòâà ªÑ;
- ìîëîä³æí³, îñâ³òí³ òà

êóëüòóðí³ ìîæëèâîñò³
äëÿ ì³ñòà òà îáëàñò³.

²íôîðìàö³éíà êàìïàí³ÿ
«Áóäóéìî ªâðîïó â Óê-
ðà¿í³» – öå ñåð³ÿ ³íôîðìà-
ö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêèõ çà-
õîä³â (âóëè÷íèõ àêö³é, âè-

ñòàâîê, ñåì³-
íàð³â, òðå-
í³íã³â, êðóãëèõ
ñòîë³â), ÿê³
Ïðåäñòàâíèö-
òâî ªÑ â Óê-
ðà¿í³ ïðîâî-
äèòü ïðîòÿ-
ãîì ðîêó ïî

âñ³é Óêðà¿í³. Ìåòà êàì-
ïàí³¿ – ïîÿñíèòè âàæ-
ëèâ³ñòü ðåàë³çàö³¿ Óãîäè
ïðî àñîö³àö³þ ì³æ Óêðà¿-
íîþ òà ªÑ, ïîøèðåííÿ
ºâðîïåéñüêèõ ö³ííîñòåé
òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ îá-
³çíàíîñò³ óêðà¿íö³â ùîäî
ðîçâèòêó â³äíîñèí ì³æ

Óêðà¿íîþ òà ªÑ. Äî
ó÷àñò³ ó çàõîäàõ â ðàì-
êàõ ³íôîðìàö³éíî¿ êàì-
ïàí³¿ Ïðåäñòàâíèöòâà
ªÑ çàïðîøóþòüñÿ óñ³
îõî÷³.

Åêñïåðòè äèñêóñ³¿:
Äàâ³ä Ñòóë³ê, ïðåñ-àòà-
øå Ïðåäñòàâíèöòâà ªÑ.

Çà äåòàëüíîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ çâåðòàéòåñü:
Îëüãà Ãóðòîâåíêî +38
(050) 82 02 777,
ogurtovenko@internews.ua;
Êàòåðèíà Þä³íà +38
(093) 750 36 38,
kudina@internews.ua.

Æèòòºðàä³ñíó, ùèðó, ÷óé-
íó, ìóäðó, ðîáîòÿùó òðóä³â-
íèöþ íàøî¿ ôàáðèêè

Ãàííó Þð³¿âíó
ÊÓÐÒÀÍ

 ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç ùå
çîâñ³ì þíèì, ÷àð³âíèì, þâ³-
ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ.
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ìèðó ³ ëþáîâ³.
Áîæî¿ áëàãîäàò³ ³ ðîäèííîãî òåïëà íà ìíîãàÿ ³
áëàãàÿ ë³ò. Õàé Âàì çàâæäè óñì³õàºòüñÿ äîëÿ ³

ò³ëüêè ðàä³ñòü ïðèíîñÿòü ðîêè, õàé
çáóäóòüñÿ ìð³¿, áàæàííÿ, íàéïî-
òàºìí³ø³ äóìêè. Ùàñòÿ Âàì áåç
ë³êó, ïîøàíè é äîáðà â³ä ëþäåé.
Äîâãîãî é áëàãîãî â³êó íåõàé Ãîñ-
ïîäü ïîäàðóº Âàì ó öåé äåíü.

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



Âûéäåøü íà ïåíñèþ: íàïðàâî – ðàé, íàëåâî – ñîáåñ. (Ã.Ìàëêèí).Âûéäåøü íà ïåíñèþ: íàïðàâî – ðàé, íàëåâî – ñîáåñ. (Ã.Ìàëêèí).Âûéäåøü íà ïåíñèþ: íàïðàâî – ðàé, íàëåâî – ñîáåñ. (Ã.Ìàëêèí).Âûéäåøü íà ïåíñèþ: íàïðàâî – ðàé, íàëåâî – ñîáåñ. (Ã.Ìàëêèí).Âûéäåøü íà ïåíñèþ: íàïðàâî – ðàé, íàëåâî – ñîáåñ. (Ã.Ìàëêèí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777727  êâ³òíÿ 2017 ð.

16 (1169)16 (1169)16 (1169)16 (1169)16 (1169)

ñò.

Мене запросили на свя�
то – День Землі*.  В на�
шому місті  цей день
відзначають  в учбових
закладах, можливо, в еко�

Êâ³òóº  Çåìëÿ – Ïðîöâ³òàº  Óêðà¿íà!
логічних організаціях.
Тобто  це ‘– екологічна ак�
ція, зробив я такий висно�
вок. Але моя подруга ска�
зала, що то буде незвич�
не свято, бо його органі�
зовують мешканці   міста,
які проживають у «Со�
фіїному Дворі» (цей Двір
«з’явився»  на вулиці І.
Зріні 109а в минулому
році).

– Що то за «Двір», що
то за «особливе свято»?

– Приходь, все поба�
чиш!

 21 квітня о 15�30  прий�
шов по вказаній адресі.  Я
був в цьому районі міста
два роки тому…Багато що
змінилось: стіна будинку
– розмальована соняш�
никами й  віршами. Над�
пис – «Софіїн Двір». Повз
мене проходив молодий
чоловік, до якого я й звер�
нувся:

– Що це за «Софіїн
Двір»?!

–  В цьому будинку жила
поетка, Софія Малильо,
на честь її  зробили цей
мурал�арт й квітник!

Чоловік пішов своїм
шляхом, а я  уважніше
придивився до цього «ку�
точка»…

День Землі на малень�
кому клаптику землі, в
одному з мікрорайонів
міста. Цікаво, як то буде?
Проведення його було
анонсовано у фейсбуці
групою «Софіїн Двір», як
«поетично�екологічне».
Що чекати від такого «по�

єднання»?Адже поезія –
високе мистецтво, а еко�
логія – важлива  справа,
але здебільш займається
то сміттям, то якимись

«забрудненнями». Але,
свято почалося. На День
Землі прийшли мешканці
цього й сусідніх будинків,
школярі.  На дереві біля
стіни з‘явився рушник з
надписом «День Землі» і
«фотографією» Землі, яку
тримають чиїсь  люблячі  й
дбайливі долоні…

Залунала музика. Спо�
чатку були сказані слова
подяки Землі за її любов
до нас, що дарує нам  все
необхідне для життя,
радує  красою природи.
Були посаджені  кущі ла�
ванди, квіти. А  раніш тут
була пустка, куди кидали
сміття,  сьогодні – почи�
нають квітувати кущі, які,
як мені сказали, посади�
ли тут в грудні, до дня на�
родження Софії Малильо.

Біля мене стояла літня
жінка, яка тихо промови�
ла: «Я теж посадила квіти
в цей квітник,бо я знала
Софію. Й сьогодні я хочу
прочитати її вірш з книги,
що вона мені подарувала
колись»… Це – символіч�

но, що люди прийшли
відмітити День Землі, да�
руючи їй квіти, а також
вірші Софії Малильо.
Після «екологічної» акції �

поетичне дійство!  Вірші
читали діти, дорослі
(хтось – свої, хтось –
Софіїні), а потім почало�
ся щось зовсім незвичне!

«Софіїн Двір» стоїть як
раз «по дорозі» до зупин�
ки, магазину, тож тут зав�
жди досить  «жваво», ба�
гато людей, хто йде «повз
стіни»…  Саме до них
звертались організатори
заходу: « Будь ласка, про�
читаймо разом вірші
Софії, що присвячені на�
шому Двору, Природі,
Землі!» Як би ви відреагу�
вали на таку пропозицію?
Мені сподобалось, що
люди реагували позитив�
но:  зупинялись,ставили
свої пакети з покупками
на землю, брали в руки
збірку віршів Софії й чита�
ли вголос ті чудові  слова,
присвячені саме цьому
Двору. Наприклад, у Софії
Малильо є вірш  «з�за
вікна розквітла слива..»,
«вишенька китайська
спалахнула біло»… й все
те  було навколо нас. Що

це за чарівне дійство ство�
рили засновники проекту
«Софіїн Двір»?!   Люди по�
сміхались, читаючи вірші.
Ті, хто «забув окуляри»

повторювали чудові
віршовані рядки за тими,
хто «бачить», тобто чита�
ли вголос по кілька людей
разом. Я ще такого не ба�
чив.  Це було чудово. По�
езія єднала людей. Це –
підтвердження того, яку
силу  має щире  Слово.
Слово й стало подарун�
ком Землі. Організатори
свята сказали: Земля нас
любить!  Енергія Любові,
яка надається кожному,
була відчута  мною особ�
ливо, через вірші, саме  в
цьому Дворі. Тим часом,
діти отримали подарунки
–  блокноти для запису
віршів, розмальовки, до�
рослі йшли додому з гар�
ним настроєм. На душі
було радісно, й навіть
сонце в цей день  осіяло
Софіїн Двір, й нашу Зем�
лю!

Квітує  Земля – про�
цвітає Україна, ці слова
були лейтмотивом цього
свята. Я ще повернуся
сюди, бо я відчуваю, що
тут живе позитивна енер�

гетика Землі й Слова.
Адже на розмальованій
стіні – звертання до нас
від  Софії Малильо: «Усе,
що є прекрасного на світі,

Із доброти й любові про�
росло.

І горнеться людина до
людини,

Бо в цім – всіх радостей
чудесне джерело»

…До речі,  мені сказали
( по секрету!), якщо сфо�
тографуватися на фоні
розмальованої стіни «Со�
фіїного Двору», це – при�
носить здійснення  ба�
жань! Дівча, що відкрила
цю таємницю, сказало,
що тепер з подругами
фотографуються досить
часто. Тим паче, що Двір ,
неначе чарівний, пос�
тійно змінює свій вигляд:
то щось квітує, то  проро�
стає!

Я теж – сфотографував�
ся! Впевнений, що всі мої
благі бажання здійснять�
ся. Але про це я розкажу
вам  в іншій публікації, на�
зву якої вже знаю: « Де в
Мукачеві  знаходиться
місце Щастя, й що треба
зробити, щоб збулись ба�
жання!»

* Історія проведення

Всесвітнього Дня Землі:
«Перша «одноразова» ак�
ція цього дня пройшла
1970 року в США. Її успіх
окрилив організаторів, і з

того часу святкування
стало регулярним. Відо�
мий американський пол�
ітик і активіст сенатор
Гайлорд Нельсон створив
групу зі студентів під кер�
івництвом Денніса Хайе�
са (студента Гарварду).
Оскільки це був час актив�
них студентських рухів,
ініціатива привернула до
себе багато уваги. Попри
те, що сенатор і його
«штаб» не мали ні часу, ні
ресурсів для організації
справді масових заходів,
вони відбувалися (як, на�
приклад, 20�мільйонна
демонстрація і приєднан�
ня до проекту сотень
шкіл). Як казав Г.Нельсон,
«День Землі організову�
вав себе сам».1971 року,
завдяки успіху першого
Дня, сенатор Нельсон
проголосив «Тиждень
Землі» (3�й тиждень
квітня) як щорічну подію,
яка стала дуже популяр�
ною серед населення
США.  На хвилі громадсь�
кої та політичної актив�
ності, пробудженої Днем
Землі, у США було прий�
нято багато законів і актів,
що стосуються охорони
довкілля (наприклад, Акт
про чисте повітря).  Це
свято було затверджено
Генеральною  Асамблеєю
ООН в 1971 році. …У
більшості країн політики
ігнорують День Землі.
(інформація з Вікіпедії)»

Власкор газети
«Мукачево» Марко Щ.

Набрали сили закони,
згідно з якими здійснюва$
тиметься пенсійне забез$
печення цього року. Про всі
деталі розпитуємо Руслану
Іванкову, заступника на$
чальника Головного управ$
ління Пенсійного фонду
Уираїни.

—  Як змінюватимуться
пенсії у 2017$му?

—  Вони зростуть двічі. Адже,
згідно з держбюджетом, про�
житковий мінімум для осіб, які
втратили працездатність, з І
травня підвищиться із 1247 до
1312 грн., а з І грудня — до 1373
грн. У зв’язку з цим мінімаль�
ний розмір пенсії зросте в се�
редньому на 10% до кінця року.

У травні та грудні перерахо�
вуватимуть також інші пенсійні
виплати, надбавки й підвищен�
ня до пенсії, які встановлені у
відсотках до прожиткового
мінімуму. Зокрема, це
мінімальні розміри пенсій через
інвалідність учасникам
ліквідації наслідків Чорно�
бильської катастрофи, шахта�

ПЕНСІЙНІ НЮАНСИ
Деякі працюючі пенсіонери до кінця року отримуватимуть лише 85% пенсії

рям, підвищення до пенсій ве�
теранам війни та жертвам на�
цистських переслідувань, над�
бавки особам, які мають статус
почесного донора України та ін.

—  Як виплачуватимуть
пенсію працюючим пенсіоне$
рам?

— Для цієї категорії продов�
жено особливий порядок випла�
ти. У період з 1 січня по 31 груд�
ня працюючим пенсіонерам
пенсії виплачують у розмірі 85%
призначеного розміру, але не
менш як 150% прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, що на сьогодні
становить 1870,5 грн. (з 1 трав�
ня ця сума буде 1968 грн.; з
грудня — 2059,5 грн.).

Наприклад, якщо розмір
пенсії становить 2250 грн., то в
період роботи працюючий пен�
сіонер одержить на руки 1912,5
грн. (2250 грн. х 85%). А якщо
розмір пенсії становить 1940
грн. — то 1870,5 грн. (1247 грн.
х 150%).

—  Невже для всіх працюю$
чих пенсіонерів діятимуть
такі обмеження?

—  Їх не застосовують для

інвалідів І, II груп, інвалідів війни
III групи, учасників бойових дій,
осіб, на яких поширюється дія
п. 1 ст. 10 Закону України “Про
статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”. Їм пен�
сію виплачують у повному об�
сязі незалежно від факту робо�
ти та посад, які вони обіймають.

—  Чи є категорії працюю$
чих пенсіонерів, яким не пе$
редбачено виплату пенсій
узагалі цього року?

—  Так, працюючим пенсіоне�
рам, яким призначені пенсії за
законами “Про прокуратуру”,
“Про державну службу”, “Про
судоустрій і статус суддів”,
“Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб”,
які обіймають посади держав�
ної служби, працюють на поса�
дах та на умовах, передбачених
цими спеціальними законами,
пенсії не виплачуються.

—  Чи змінився максималь$
ний розмір пенсії?

— При призначенні пенсій
протягом року максимальний
розмір пенсії (з урахуванням
надбавок, підвищень, додатко�

вої пенсії, цільової грошової до�
помоги, пенсії за особливі зас�
луги перед Україною, індексації
та інших доплат до пенсії, вста�
новлених законодавством, крім
доплати до надбавок окремим
категоріям осіб, які мають
особливі заслуги перед Батькі�
вщиною) збережено на рівні ми�
нулого року — 10 тисяч 740 гри�
вень. Цей розмір не перегляда�
тимуть у зв’язку з збільшенням
прожиткового мінімуму з трав�
ня та грудня.

—  Який заробіток врахову$
ватимуть при призначенні
пенсій?

— Заробітна плата для обчис�
лення пенсії визначається як
добуток індивідуального коефі�
цієнта заробітку особи на по�
казник середньої заробітної
плати (доходу) в Україні, з якої
сплачено страхові внески, за
три календарні роки, що пере�
дують року звернення за при�
значенням пенсії. При призна�
ченні пенсій цього року цей по�
казник визначається із серед�
ньої заробітної плати праців�
ників, зайнятих у галузях еко�
номіки, за 2014, 2015, 2016

роки.
— Чи змінено розмір пенсії,

яка є базою оподаткування?
Наведіть, будь ласка, при$
клад.

— Ізсічня ПДФО( 18%) та
військовий збір (1,5%) стягу�
ються з пенсії, якщо її розмір
перевищує десять розмірів
прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працез�
датність, встановленого на 1
січня звітного податкового року,
— у частині такого перевищен�
ня. Базою оподаткування є
розмір пенсії, що перевищує 12
тис. 470 грн. Наприклад, для
пенсії, яка становить 15 тис.
350 грн. на місяць, базою опо�
даткування є 2880 грн. Після
всіх відрахувань на руки пенсі�
онер отримає 14 тис. 788 грн.
До кола осіб, які звільнені від
оподаткування, належать учас�
ники бойових дій, інваліди війни
та особи, на яких поширюєть�
ся чинність статті 10 Закону
України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту” (сім’ї загиблих і помер�
лих інвалідів війни та ін.).

Леся ЯСИНЧУК
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  17.04.2016 р.  по 22.04.2017 р.

1. Пінзенік Оттілія Яношівна – 1938 р.н.
2. Ленюський Іван Іванович  – 1929 р.н.
3. Назаров Віктор Климентійович  – 1949 р.н.
4. Горват Маргарита Іванівна – 1947 р.н.
5. Бойко Олена Степанівна  – 1926 р.н.
6. Лендєл Віктор Іштванович – 1970 р.н.
7. Цибик Андрій Петрович – 1936 р.н.
8. Борисюк Ганна Павлівна – 1948 р.н.
9. Стебельков Юрій Михайлович – 1934 р.н.
10. Баринова Пелагія Василівна – 1936 р.н.
11. Бокотей Йосип Йосипович – 1938 р.н.
12. Кисилюк Михайло

 Станіславович –1951 р.н.
13. Фадеєва Надія Василівна – 1952  р.н.
14. Олаг Маргарита Степанівна – 1985 р.н.
15. Опейда Андрій Володимирович – 1984 р.н.
16. Коретко Ірина Юріївна  – 1932 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

 Продаються будматеріа?
ли  і побутові речі: Кутик 45х45;
40х40; 50х35; армовані бетонні
стовпчики  довжиною 1,55 м;
плитка бетонна  20х20х2 см.;
бордюри бетонні 75х20х11 см.
Труба водо газова 4 шт діамет�
ром 40 мм, довжиною 4 м. ; тру�
би металеві діаметр 60  мм., до�
важиною 9 м.(7 шт.), труби 50
мм, (4 шт.); шифер 30 шт.; плита
газова  2�камфорова у хорошо�
му стані з балоном; телевізор
"Фотон" у хорошому стані. Ціни
– за домовленістю
Дзвонити: 066?822?74?07.

“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 робочо�
му стані. Тел.  050�372�50�88.
     У доброму стані б/у ба�

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

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА РОБОТУ
НА АВТОМИЙКУ ТА АЗС “ANP”

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

Тел.: 050 317 8000

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

Тел.: 066 594 8521

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

закордонного паспорта обовязкова.
Тел.: 066 594 8521

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ:

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

Тел: 095?7559898.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
УЧЕНЬ ПРОДАВЦЯ  У МАГАЗИН «М’ЯСО».

Звертатися  за адресою:  м. Мукачево, вул. Габер�
мана, 5 (на зеленому ринку), адміністрація  Міськкоп�
торгу.   Тел. 0503178258, 0509901450.

ПОТРБЕН
ПРОДАВЕЦЬ
 продовольчих
товарів в мага?

зині у Росвигові.

Телефон:
050?2711883

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ  ОФІЦІАНТИ
у грузинський ресторан в Мукачеві.

Подробиці—по тел. 095?8640664.
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Êàê âñåãäà ïðåêðàñíî è óâëåêà-
òåëüíî, íà ñàìîì âûñîêîì óðîâ-
íå  ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Âà-
ëåðèÿ Ñòåïàíîâà «Ñêàçêà î êîâàð-
íîì äðàêîíå». Âñå ïðèñóòñòâóþ-
ùèå îùóòèëè íà ñåáå êîëîðèò ñêà-
çîê âåëèêîãî Ðàñïå î áàðîíå
Ìþíõàóçåíå è ôèëüìà ðåæèññå-
ðà Ìàðêà Çàõàðîâà ïî ñöåíàðèþ
Ãðèãîðèÿ Ãîðèíà «Òîò ñàìûé
Ìþíõàóçåí». Íå äàðîì ñàìà ïðå-
çåíòàöèÿ ïðîõîäèëà èìåííî 1 àï-
ðåëÿ â Äåíü Ñìåõà. Íåêîòîðûå íà-
çûâàþò åãî äíåì ëæè è îáìàíà, à
íåêîòîðûå äíåì äóðàêîâ. Íî ýòî
íîíñåíñ! Îáìàí è äóðàêè âñåãäà
íåñîâìåñòèìû. Òîëüêî äóðàêàì
ðàçðåøàåòñÿ ãîâîðèòü ïðàâäó è
ïîýòîìó ýòîò äåíü ìîæíî íàçâàòü
äíåì ïðàâäû èëè äíåì ñìåõà.
Ïðàâèëüíåå ñêàçàòü: ïðàâäó ãîâî-
ðÿò òîëüêî äóðàêè è ïîýòû, íî ïî-
ýòàì çà ýòî ïðèõîäèòñÿ îòâå÷àòü.
Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â âèäå ñöåí
ñóäà íàä ñàìîçâàíöåì, êîòîðûé
íàçâàë ñåáÿ âåëèêèì Âàëåðèåì
Ñòåïàíîâûì, áðîñàÿ òåíü íà ïî-
ýòà, ïèñàòåëÿ, ñêàçî÷íèêà, æóðíà-
ëèñòà (ñàìîãî ïðàâäèâîãî, ìåæ-
äó ïðî÷èì), õóäîæíèêà-ãðàôèêà è
ïðî÷àÿ, ïðî÷àÿ, ïðî÷àÿ…  Òåíü íà
ñâåòëîå èìÿ âåëèêîãî ÷åëîâåêà,
êîòîðûé ïðîñëàâèë íàø ãîðîä â
âåêàõ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïðèìå-
ðîì äëÿ ìîëîäåæè è êóìèðîì
äåòåé.

Ñóäüåé áûëà çàñëóæåííûé ðà-

ÑÊÀÇÊÀ ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÆÈÇÍÜ
áîòíèê ýñòðàäû, õîðåîãðàô ñ
áîëüøîé áóêâû Òàòüÿíà ×åðíåí-
êî (ðîëü Âñåâîëîäà Ëàðèîíîâà),

à ïðîêóðîðîì è ïðåäñòàâèòåëåì
îáâèíåíèÿ Þðèé Êðàâ÷óê, äåïó-
òàò ãîðîäñêîãî ñîâåòà, æóðíàëèñò
è ðåäàêòîð ãàçåòû «Íàøà ñïðàâà»
(ãåðöîã, ðîëü Ëåîíèäà Áðîíåâî-
ãî). Ïèñàòåëü, êîòîðûé îêàçàëñÿ
íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ â äíè
ïðàçäíîâàíèÿ ñâîåãî ïÿòèäåñÿòè-
ïÿòèëåòíåãî þáèëåÿ, ïðèøëîñü
çàùèùàòü ñàìîãî ñåáÿ (ðîëü Îëå-
ãà ßíêîâñêîãî). Áëàãî â åãî çàùè-
òó è ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî îí
äåéñòâèòåëüíî Âàëåðèé Ñòåïàíîâ,
âûñòóïèëî ìíîæåñòâî ëþäåé ïðå-
êðàñíî çíàþùèõ Âàëåðèÿ Ñòåïà-
íîâà ïðè æèçíè è ïîìíÿùèõ åãî.

Ïåðâûìè çàñâèäåòåëüñòâîâàëè
ôàêò, ÷òî Âàëåðèé íèêîãäà íå âð¸ò

ïðåäñòàâèòåëè óæãîðîäñêîãî òå-
àòðà þìîðà è ñàòèðû èì. Ôåëèêñà
Êðèâèíà Ðîáåðò Ãîëîâàíåíêî è
Ñåðãåé Ñîáîëü. Îíè èñïîëíèëè
çàìå÷àòåëüíûå ïåñíè íà ñòèõè ïî-
ýòà «Òàëèñìàí», «Ïîõîðîíû âàðÿ-
ãà», «Ïåéòå, áðàòöû!», «Äåñàíò-
íàÿ ïåñíÿ». Íî íåïðåêëîííûé è
íåïîäêóïíûé ñóä ñ÷¸ë ýòèõ äîêà-
çàòåëüñòâ íåäîñòàòî÷íî. Òîãäà
áàðä è ïîýò Âàëåíòèí ×åðíèêîâ
èñïîëíèë ïåñíþ íà ñòèõè îáâèíÿ-
åìîãî «Çâåçäîïàä», à ñàì ïîýò
ïîäòâåðäèë ñâîå èìÿ ñòèõîòâîðå-
íèåì, ïîñâÿùåííûì äåâóøêå
âäîõíîâèâøåé åãî íà òâîð÷åñòâî
è åãî ìóçå «Äåâî÷êà-ôåÿ».

Âûñòóïëåíèå ñðàçó íåñêîëüêèõ
æåíùèí â çàùèòó Ñòåïàíîâà ïîä-
êðåïèëîñü çàÿâëåíèåì ìîëîäåæ-
íîãî âàòàæêà 70-õ ãîäîâ Àëåê-
ñàíäðà Ãåòìàíà, êîòîðûé ñêàçàë:
«Âàëåðà ñâîé â äîñêó ïàðåíü. Îí
áûë â íàøåé áàíäå!» ýòî çàñòàâè-
ëî ñóä íàñòîðîæèòüñÿ, è ïðîêóðîð
ñîñðåäîòî÷èë âíèìàíèå ïðèñóò-
ñòâóþùèõ íà ñëîâå: «áàíäà».

Êðîìå ñêàçêè î êîâàðíîì äðà-
êîíå àâòîð èìåë ÷åñòü ïðåçåíòî-
âàòü êíèãè Êîíãðåññà ëèòåðàòîðîâ
Óêðàèíû îá àôãàíñêîé âîéíå ê
28-é ãîäîâùèíå âûâîäà Ñîâåòñ-
êèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà, èçäàí-
íàÿ âïåðâûå íà ìåæäóíàðîäíîì
óðîâíå êíèãà «È áîëü, êîòîðàÿ ñ
ãîäàìè íå ïðîéäåò» è êíèãà ê
75-ëåòèþ ïîáåäû íàä íåìåöêî-

ôàøèñòñêèìè îêêóïàíòàìè ïîä
Ìîñêâîé. Åãî ñòèõîòâîðåíèå
«Àðòèëëåðèñò» çàíÿëî ïåðâîå ìå-
ñòî â Êîíãðåññå ëèòåðàòîðîâ Óê-
ðàèíû è àâòîð ïðî÷èòàë åãî íà
ñóäå.

Òîãäà ñóä ïðèçíàë â ïîäñóäèìîì
Âàëåðèÿ Ñòåïàíîâà è ïèñàòåëü
ðàññêàçàë ãîñòÿì î ñâîåé ñêàçêå,
î ïëàíàõ íà áóäóùåå è ñâîèõ íî-
âûõ, ïîêà íå èçäàííûõ ïðîèçâåäå-
íèÿõ: «Ïîñëåäíèé ïóòü ðîòìèñò-
ðà», «Îïåðàöèÿ «Ìîíòå-Êðèñòî»,
èñòîðè÷åñêîì ðîìàíå î êðåùå-
íèè Ðóñè «Ïðîêëÿòèå Ðîãíåäû».
Ñâîè íîâûå êíèãè ñ àâòîãðàôîì
àâòîð ðàçäàë âñåì ïðèñóòñòâóþ-
ùèì, êîòîðûå ïîçäðàâèëè ïèñàòå-
ëÿ ñ þáèëååì è ïîæåëàëè òâîð-
÷åñêèõ óñïåõîâ è ìíîãî-ìíîãî
õîðîøåãî.

×èòàòåëè, òàê æå, âûñêàçàëè
ñâî¸ âîñõèùåíèå òâîð÷åñòâîì
Ñòåïàíîâà, ñàìîãî ïðàâäèâîãî
÷åëîâåêà íà ñâåòå, êîòîðûé íèêîã-
äà íå ëæåò, è ïîæåëàëè, ÷òîáû
ïåðâîå àïðåëÿ ñòàë íàâñåãäà äíåì
åãî âñòðå÷ ñ ÷èòàòåëÿìè, âñòðå÷
ñ ñàìûì ÷åñòíûì è ïðàâäèâûì
÷åëîâåêîì íà ñâåòå. Ñ ïåðâûì
àïðåëåì, äîðîãèå äðóçüÿ! Ñ äíåì
ñìåõà è ñ÷àñòëèâûõ óëûáîê!
Òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ âàì,
íàø áàðîí Ìþíõàóçåí!

Ìàðòà (ðîëü Åëåíû
Êîðåíåâîé) îò ëèöà âñåõ
áëàãîäàðíûõ ÷èòàòåëåé.

Предоставляем услуги по проектированию,
изготовлению, монтажу металлоконструкций
любой сложности: решётки, ворота, лестницы,
перила,  двери, навесы, козырьки, беседки, ог�
раждения, кованная мебель,  декор и т.д.

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Тел. 0951100348  Василий

ДУБЛЬ ЛАРИСИ КОНИШЕВОЇ
Минули часи, коли чоловічі збірні команди міста

Мукачево з волейболу під керівництвом майстрів
спорту СССР Золтана Колубея, Евгена Овсяннико�
ва достойно протистояли кращим командам об�
ласті, В України. Тепер це в минулому. І ось на зміну
їм прийшли дівочі команди під керівництвом чу�
дового тренера, палко люблячого свою роботу,
вихованців – Лариси Василівни Конишевої. Щой�
но у Сваляві відбулись фінальні змагання дівчат
2000�2001 р.н., на яких наша дівоча команда по�
сіла перше місце, випередивши суперниць з Сва�
ляви і Ужгородського району. Серед дівчаток 2002�
2003 р.н. теж не було рівних мукачівкам, які випе�
редили рахівчанок і виноградівок. Слід відзначи�
ти, що майже всі гравці навчаються у ЗОШ 13. Бра�
во, Ларисо Василівно!

В. МИХАЙЛОВ,
суддя республіканської категорії.

ÄÏ «Ñòàð»
Потребує кваліфікованих працівників, які чудо�

во розуміють реальний стан ринку праці в м.Му�
качево та вміють відповідально ставитись до ви�
конання функціональних обов’язків.

Ми потребуємо:
�    Адміністратора готелю;
�    Швейцара
�    Електромонтера
�    Підсобного робітника

Більш  детальну інформацію можна отрима:
ти за номером телефону 050:332:63:84

СІМ РАЗІВ ВІДМІР...
Рішенням сесії міськради від 15.01. 2015 року

було ліквідовано три заклади позашкільної освіти.
Яке це неприємне слово «ліквідувати», майже як
розстріляти, так, це майже одно і теж. Більш ніж
60 чоловік лишились роботи, а в них сімї, діти...
Так наша влада створила «нові робочі місця». Жод�
ного робочого місця подібних закладів в області,
Україні не було ліквідовано. Невже Мукачево най�
жебраче місто? Проти кого ви голосували, панове
депутати? Назвати вас «шановними» язик не по�
вертається. Невже ви не чуєте наголос міністра
освіти: «Потрібно розширювати заклади позаш�
кільної освіти». Серед вас, депутатів багато ди�
ректорів шкіл. У шкільному журналі є графа:  в яко�
му гуртку займається учень. Що скаже дитина:
кальян�бар, забігайлівка, підвал. Подивіться,
скільки шприців валяється на вулицях, у підворіт�
тях. Колишні гуртківці при зустрічах зі своїми пе�
дагогами запитують, чому нема гуртків, де вони
проводили своє дозвілля.

Ви, панове депутати, разом з колишнім началь�
ником управління освіти і мером міста ліквідуви�
ли тих, хто ніс дітям розумне, добре, вічне, любов
до природи, до свого міста, Батьківщини.  З таким
станом справ справжні патріоти свого міста не
погодились і звернулись до суду. Рішенням трьох
судів прикру помилку депутатів міськради про
ліквідацію позашкільних навчальних закладів як
неправомірне, було відмінене.

Всі, хто звернувся до Мукачівського міськра�
йонного суду,   його рішенням були поновлені на
роботі  з виплатою компенсації за вимушнений
прогул. Отак, панове, говорить гнардне прислів’я:
перш, ніж відрізати – сім раз відміряй.

В. МИСЛИВЕЦЬ

ВКП “Мукачівський міськкоопторг»  має намір
отримати дозвіл на викиди  забруднюючих речо�
вин у атмосферу  за адресою м.Мукачево,  вул.
Габермана 5. Зауваження від громадян та органі�
зацій просимо надсилати в органи місцевегого са�
моврядування протягом 30 календарних днів з дня
публікації оголошення.

М. ПОПОВИЧ, директор
ВКП «Мукачівський міськоопторг»

ОГОЛОШЕННЯ

Âàëåðèé Ñòåïàíîâ
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

16 (1169)16 (1169)16 (1169)16 (1169)16 (1169)
1010101010 27  êâ³òíÿ 2017 ð.
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ª ÂÀÊÀÍÑ²¯, ÁÐÀÊÓª ÊÀÄÐ²Â…

ÍÀ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀÕ Ì²ÑÒÀ ÑÒÂÎÐÅÍ²
ÐÎÁÎ×² Ì²ÑÖß ×ÅÊÀÞÒÜ ÍÀ:

-ìåíåäæåð (óïðàâèòåëü) ç ëîã³ñòèêè;
-ìåíåäæåð (óïðàâèòåëü) ³ç çáóòó;
-³íæåíåð-ïðîãðàì³ñò;
-òîâàðîçíàâåöü.
-³íñòðóêòîð ç ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àííÿ âîä³ííþ;
-ëèñòîíîøà(ïîøòàð);
-âåðñòàòíèê äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â;
-âîä³é àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
-äîðîæí³é ðîá³òíèê
-åëåêòðîãàçîçâàðíèê;
-êàñèð òîðãîâåëüíîãî çàëó;
-ìàøèí³ñò êðàíà àâòîìîá³ëüíîãî
-ìåõàí³ê ç ðåìîíòó òðàíñïîðòó;
-ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà (ñàí³òàðêà, ñàí³òàð-
êà-ïðèáèðàëüíèöÿ, ñàí³òàðêà-áóôåòíèöÿ)
-ïðèáèðàëüíèõ ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü;
-ï³äñîáíèé ðîá³òíèê
-ñëþñàð-ñêëàäàëüíèê ðàä³îåëåêòðîííî¿ àïàðàòó-
ðè òà ïðèëàä³â;
-ñêëàäàëüíèê;
-ñòîëÿð;
-ñëþñàð-åëåêòðèê ç ðåìîíòó åëåêòðîóñòàòêóâàí-
íÿ;
-ñëþñàð ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â;
-ñëþñàð-ñàíòåõí³ê;
-óêëàäàëüíèê-ïàêóâàëüíèê;
-ôîðìóâàëüíèê çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â òà êîí-
ñòðóêö³é;
-øâà÷êà;

Øàíîâí³ ÷èòà÷³, âàêàíòí³ ïîñàäè òà â³ëüí³ ðîáî÷³
ì³ñöÿ âêàçàí³ ñòàíîì íà 25.04.2017ð.

ßêùî âè äîñ³ íå çíàéøëè ðîáîòó, òî íà âàñ
÷åêàþòü íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, çà á³ëüø äåòàëü-
íîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñÿ äî Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ çà àäðåñîþ
ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Ìèðó, 73

     Âòðà÷åíå Ïîñâ³ä÷åííÿ  ÓÁÄ (ó÷àñíèêà áîéîâèõ
ä³é), ñåð³¿ ÀÀ 306096 â³ä 13.03.2017 ð, âèäàíå Ä³äóøêî
Ñòåïàíó Âàñèëüîâ÷èó,  âàæàòè íåä³éñíèì.
     Âòðà÷åíèé ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ÑÅ

763609,   âèäàíèé ãðîìàäÿíèíó Ä³äóøêî Ñòåïàíó Âà-
ñèëüîâè÷ó, 16 âåðåñíÿ 2016ð., ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

íÿ" .  2 .30 Ä/ô "Øòåïñåëü ³
Òàðàïóíüêà. Ñëàâà - íà âèñ-
íàæåííÿ".  3.05 Íàäâå÷³ð 'ÿ.
Äîë³. 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 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2". 10.55
"Ì³íÿþ æ³íêó - 11". 12.20 Êîìå-
ä³ÿ "1+1". 14.40 Áîéîâèê "Ëþäè
³êñ. Ïî÷àòîê. Ðîñîìàõà". 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 20.15 Õ/ô "Ëþäè ³êñ:
ïåðøèé êëàñ". 22.40 Áîéîâèê
"Ëþäè ³êñ". 0.50 Õ/ô "Â³éíà
áîã³â". 3.40 Êîìåä³ÿ "Çàêîíè
ïðèâàáëèâîñò³"

IÍÒÅÐ
6.00 "Ìóëüòô³ëüì". 6.20, 13.50
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".  7.50,  20.00,
3.00, 5.30 "Ïîäðîáèö³". 8.20
"Ãîòóºìî ðàçîì". 9.10 "Îðåë ³
Ðåøêà" Êðàùå. 10.10 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ". 12.00, 20.30 Ò/
ñ "Ñïîêóñà" (12+). 16.15, 17.10
"Ðå÷äîê". 18.00, 4.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 22.30
Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³"
(16+).  0.15 Ò/ñ "Ãîëîâíèé
êàë³áð" (16+). 3.30 "óÄà÷íèé
ïðîåêò"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00 Õ/
ô "Ôëîò ÌàêÕåéëà". 12.00,
13.15 Õ/ô "Àãåíò Äæîí³ ²íãë³ø".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.00 Õ/ô
"Àãåíò Äæîí³ ²íãë³ø-2. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ". 15.50 Õ/ô
"Òðàíñôîðìåðè-3" (16+). 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05 Õ/ô
"Òðàíñôîðìåðè-4. ×àñ âèìè-
ðàííÿ" (16+). 23.20 Õ/ô "Ñìåð-
òåëüí³ ïåðåãîíè-3" (16+). 1.15
Õ/ô "Ñìåðòåëüí³ ïåðåãîíè-2"
(18+). 2.50 Ñòîï-10. 4.15 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 4.20 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí. 4.25 Ôàêòè. 4.55
Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.25, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.25, 18.30 "Çà æèâå!". 9.55
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.50 "Ìà-
ñòåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 23.10,
1.45 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 0.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 4.20 Ñüî-
ãîäí³. 7.50, 5.00 Çîðÿíèé øëÿõ.
9.15 Õ/ô "Íåáåñíèé òèõîõîä".
11.00 Õ/ô "Æèëà-áóëà ëþáîâ".
12.50, 15.20 Ò/ñ "Òåñò íà ëþ-
áîâ". 16.45, 19.50 Ò/ñ "Ñâ³é
÷óæèé ñèí". 21.00 Ò/ñ "ß äàðóþ
òîá³ ùàñòÿ" (12+). 23.45 Ò/ñ
"Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+). 1.15 Õ/ô "Çåëå-
íà ìèëÿ" (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 "×åðå-
âè÷êè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/
ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 10.10
Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 11.00 Ðÿò³âíèêè. 17.40
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
19.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00
Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 0.00 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 0.55 Êàçêè Ó
Ê³íî. 1.25 Øï³ë³â³ë³. 1.55 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 2.45 Êðà¿íà Ó. 4.25
Â³òàëüêà

  «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. 5.00 Àáçàö.
5.55, 8.09 Kids Time. 6.00 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.55 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 8.10,
1.20 Õ/ô "Õòî á êàçàâ". 10.00
Õ/ô "Õòî á êàçàâ 2". 11.40 Õ/ô
"Âåëèêèé òàòêî". 13.30 Õ/ô
"×åðãîâèé òàòî". 15.20 Õ/ô
"×åðãîâèé òàòî: Ë³òí³é òàá³ð".
17.00, 19.00 Ñåðöÿ òðüîõ.
21.00 Êè¿â âäåíü òà âíî÷³.
22.00 Õ/ô "Íàçàä íà Çåìëþ".
23.45 Õ/ô "Ëàñêàâî çàïðîøóº-
ìî â Çîìá³ëåíä" (18+)

ÑÅÐÅÄÀ, 3 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 21.00, 5.30
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Ñïîðò.
6.15, 8.15 ÀãðîÅðà. 6.25, 0.25
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 7.20, 23.25
Íà ñëóõó. 8.35 Ïàñïîðò.Ua.
8.45 Ñâ³ò îí ëàéí. 9.00 ×îëî-
â³÷èé êëóá. Êóáîê Óêðà¿íè ç
ôð³-ôàéòó. 10.15, 17.40 ÊË²Ï
ó÷àñíèêà ªâðîáà÷åííÿ- 2017
ã.. 10.25 Çà êðîê äî ªâðîáà-
÷åííÿ. 11.25, 22.25 Ä/ñ "Ëåãåí-
äè òîôó".  11.50 Ùîäåííèê
ªâðîáà÷åííÿ. 12.05 Õ/ô "Ö³íà
ñîë³" 2 ñ.. 14.00 Ä/ô "Óêðà¿-
íñüêà ðåâîëþö³ÿ". 15.10 Íàä-
âå÷³ð'ÿ. Äîë³. 16.10 Ñòåïàí
Ã³ãà. "ß ïðèéøîâ ó öåé ñâ³ò
ëþáèòè". 17.50 Õ/ô "Ñêàðáè
Òðî¿" 1 ñ. 19.40 Ïåðøà øïàëü-
òà.  20.05 Ñë³äñòâî.  ²íôî.
20.40 Ùîäåííèê ÏÊª- 2017 ã..
21.30 Ä/ñ "Ìèñëèâö³ çà íàöè-
ñòàìè". 22.50 Ìåãàëîò. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00, 0.00, 1.00
Ï³äñóìêè. 1.20 Ò/ñ "×àñ çáè-
ðàòè êàì³ííÿ". 2.35 Ä/ô "ßê öå
áóëî? Â³äëóííÿ ×îðíîáèëÿ.
Ï³âäåííèé ñõ³ä". 3.05 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 4.00 Ò/ñ "Òðàâ-
ìà"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 ÒÑÍ. 6.45, 7.10,
8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -  2".
10.50 "Ì³íÿþ æ³íêó - 11". 12.20
Áîéîâèê "Ëþäè ³êñ". 14.10 Õ/
ô "Ëþäè ³êñ: ïåðøèé êëàñ".
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 20.15 Áîéîâèê
"Ëþäè ³êñ - 2". 22.40 Õ/ô "Åä-
âàðä ðóêè-íîæèö³". 0.55 Õ/ô
"Åê³ïàæ". 5.15 "Åñê³ìîñêà - 2:
ïðèãîäè â àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
6.00 "Ìóëüòô³ëüì". 6.20, 13.50
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".  7.50,  20.00,
3.00, 5.30 "Ïîäðîáèö³". 8.20
"Ãîòóºìî ðàçîì". 9.10 "Îðåë ³
Ðåøêà" Êðàùå. 10.10 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ". 12.00, 20.30 Ò/
ñ "Ñïîêóñà" (12+). 16.15, 17.10
"Ðå÷äîê". 18.00, 4.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 22.30
Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³"
(16+).  0.15 Ò/ñ "Ãîëîâíèé
êàë³áð" (16+). 3.30 "óÄà÷íèé
ïðîåêò"

ICTV
5.35, 10.10 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
11.05 Àíòèçîìá³. 12.00, 20.20
Ñåêðåòíèé ôðîíò.  12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.20 Õ/ô
"Ñìåðòåëüí³  ïåðåãîíè-3"
(16+).  15.05,  16.10 Õ/ô
"Òðàíñôîðìåðè-4. ×àñ âèìè-
ðàííÿ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-2"
(16+). 22.25 Õ/ô "Ñêàæåíèé
Ìàêñ" (16+). 0.25 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ" (16+). 1.55 Ñòîï-10.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
5.45, 23.20 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 8.50, 18.30 "Çà æèâå!". 9.40
Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà". 11.40
"ÌàñòåðØåô - 4". 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 0.50
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 5.20 Àãåíòè ñïðàâåä-

ëèâîñò³. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.40 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.

3.00 Ñüîãîäí³. 16.45, 19.50 Ò/ñ
"Òåñò íà ëþáîâ". 21.00 Ò/ñ "ß
äàðóþ òîá³ ùàñòÿ" (12+). 23.45
Õ/ô "Çåëåíà ìèëÿ" (16+). 5.10
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³-
âêà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"ßê ó íàøîãî Îìåëå÷êà íåâå-
ëè÷êà ñ³ìåº÷êà". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 11.00 Ðÿò³âíèêè. 17.40
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
19.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00
Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 0.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.55 Êàçêè
Ó Ê³íî. 1.25 Øï³ë³â³ë³. 1.55 Òå-
îð³ÿ çðàäè. 2.45 Êðà¿íà Ó. 4.25
Â³òàëüêà

 «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"  (ïî-
âòîð). 11.15-Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:25 - Òåëåñåð³àë.
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13.00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15.40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð-
³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16.40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.00 - Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18.05 - Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ". 19.25 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20.00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî". 20.45 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 21.55 - ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.55 Àáçàö.
5.49, 7.39 Kids Time. 5.50 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.45 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 7.40 Ì/
ô "Ïåðåïîëîõ â Ã³ìàëàÿõ"
(16+). 9.10 Ì/ô "Ãëàä³àòîðè
Ðèìà". 11.00 Õ/ô "Ìàáóòü,
áîãè ç'¿õàëè ç ãëóçäó". 13.15
Õ/ô "Ëàðà Êðîôò: Ðîçêðàäà÷-
êà ãðîáíèöü". 15.15 Õ/ô "Ëàðà
Êðîôò: Êîëèñêà æèòòÿ" (16+).
17.30 Ì/ô "Òðè áîãàòèð³ òà
Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ" (16+).
19.00 Ðåâ³çîð Ìàãàçèíè. 21.00
Òàºìíèé àãåíò. 22.20 Òàºì-
íèé àãåíò. Ïîñò-øîó. 0.10,
2.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 1.40 Íåáà-
÷åíå ªâðîáà÷åííÿ

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 2 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 6.05, 7.05, 8.05 Åðà á³çíåñó.
6.10 ÀãðîÅðà. 6.15, 8.45 Ñâ³ò
îí ëàéí. 6.30, 8.15, 23.35 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 6.50, 7.45, 8.10
Ñìàêîòà. 7.10, 23.00 Íà ñëó-
õó. 8.35 Ïàñïîðò.Ua. 9.00 ×î-
ëîâ³÷èé êëóá. Êóáîê Óêðà¿íè ç
ôð³-ôàéòó. 10.40 Çà êðîê äî
ªâðîáà÷åííÿ. 11.25, 22.25 Ä/
ñ "Ëåãåíäè òîôó". 11.55, 17.30
ÊË²Ï ó÷àñíèêà ªâðîáà÷åííÿ-
2017 ã.. 12.05 Õ/ô "Ö³íà ñîë³"
1 ñ.. 14.00 Ä/ô "Á³é çà ãîðó
Ìàê³âêà" 2 ÷.. 15.10 Ïîçà ÷à-
ñîì. Òåëåâèñòàâà "Äâ³ ñ³ì¿".
17.40 Õ/ô "Äèòÿ÷èé ñåêðåò".
19.30 Ä/ô "Îäåñüêà òðàãåä³ÿ:
êðèâàâèé ñë³ä "Ðóññêîé âîé-
íû".  20.40 Ùîäåííèê ÏÊª-
2017 ã.. 21.00, 5.30 Íîâèíè.
21.30 Ä/ñ "Ìèñëèâö³ çà íàöè-
ñòàìè".  22.55,  5 .50 Â³÷íå.
0.00 Êîíöåðò "Øëÿãåð ðîêó".
1.20 Ò/ñ "×àñ çáèðàòè êàì³í-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 1 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.05,  8.05 ÀãðîÅðà. 6.10,
8.45 Ñâ³ò îí ëàéí. 6.25, 7.45,
8.10 Ñìàêîòà. 6.30 Æèòòº-
ëþá. 7.05 Êîíöåðò "Óêðà¿í-
öÿì -  óêðà ¿íñüêå" .  8 .15 ,
23.00 Íà ñëóõó. 8.35 Ïàñ-
ïîðòíèé ñåðâ³ñ. 9.00 Öèðêî-
âå  âîäíî-âîãíÿíå  øîó.
10.40 Çà êðîê äî ªâðîáà-
÷åííÿ. 11.25, 22.25 Ä/ñ "Ëå-
ãåíäè òîôó". 11.50 Õ/ô "Íà-
ñì³øêà". 14.00 Ä/ô "Á³é çà
ãîðó Ìàê ³âêà"  1  ÷ . .  15.10
Ôîëüê-mus ic .  16 .25  ÊË²Ï
ó÷àñíèêà  ªâðîáà÷åííÿ-
2017 ã.. 16.35 Õ/ô "Â³êòîð³ÿ ³
Àëüáåðò". 20.10 ×åìï³îíèò
Óêðà¿íè  ç  ïåðåòÿãóâàííÿ
êàíàòó. 21.00, 5.30 Íîâèíè.
21.30 Ä/ñ "Ìèñëèâö³ çà íà-
öèñòàìè" .  22 .55 ,  5 .50
Â³÷íå. 23.35 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 0.00 Êîíöåðò Ì³ëè Í³ò³÷.
1.20 Ò/ñ "×àñ çáèðàòè êàì³-
ííÿ". 2.35 Ä/ô "Ñïðàâà "áî-
æåâ ³ëüíîãî" .  À .Âåäåëü" .
3.05 Ñâ³òëî. 4.00 Ò/ñ "Òðàâ-
ìà"

Êàíàë «1+1»
7.05 Õ/ô "Êèðèëî ³ Ìåôîä³é".
8.45 Êîìåä³ÿ "²íñòðóêö³¿ íå
äîäàþòüñÿ". 11.00 Ìåëîäðà-
ìà "Ïîïåëþøêà ç ðàéñüêîãî
îñòðîâà". 12.35 Ìåëîäðàìà
"Êîõàííÿ íåæäàíå íàä³éäå".
16.20 Õ/ô "Åê³ïàæ". 19.30
ÒÑÍ. 20.15 Áîéîâèê "Ëþäè ³êñ.
Ïî÷àòîê. Ðîñîìàõà". 22.15 Õ/
ô "Â³éíà áîã³â". 0.15 Êîìåä³ÿ
"Çàêîíè ïðèâàáëèâîñò ³ " .
3.10 Õ/ô "Êèðèëî ³ ìåôîä³é".
4.50 "Åñê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè
â Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
6.00 "Ìóëüòô³ëüì". 6.20
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.50, 20.00,
3.00, 5.30 "Ïîäðîáèö³". 8.20
"Ãîòóºìî ðàçîì". 9.10 "Îðåë ³
Ðåøêà" Êðàùå. 10.10 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ". 12.00 Õ/ô "¯¿
ñåðöå". 13.50 Êîíöåðò "Âåñ-
íà íà Çàð³÷í³é âóëèö³". 16.00
"Æäè ìåíÿ". 18.00, 4.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.30 Ò/ñ "Ñïîêóñà" (12+).
22.30 Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó â Ðîñ-
òîâ³" (16+). 0.15 Ò/ñ "Ãîëîâ-
íèé êàë³áð" (16+). 3.30 "óÄà÷-
íèé ïðîåêò"

 ICTV
5.25 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 7.10 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 8.05 Õ/ô "Ôëîò
ÌàêÕåéëà". 10.05 Õ/ô "Àãåíò
Äæîí³ ²íãë³ø". 11.45, 13.15 Õ/
ô "Àãåíò Äæîí³ ²íãë³ø-2. Ïå-
ðåçàâàíòàæåííÿ".  12.45
Ôàêòè.  Äåíü.  14.00 Õ/ô
"Ñìåðòåëüí³  ïåðåãîíè"
(16+). 15.55 Õ/ô "Òðàíñôîð-
ìåðè-2. Ïîìñòà ïîëåãëèõ"
(16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
20.05 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðè-3"
(16+). 22.55 Õ/ô "Ñìåðòåëüí³
ïåðåãîíè-2" (18+). 0.50 Õ/ô
"Ïîêàðàííÿ" (18+). 2.25 Íå-
áà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ. 2.40
Ñòîï-10. 4.20 Ôàêòè. 4.50
Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.45, 18.30 "Çà æèâå!". 10.05
Õ/ô "Òåðì³íîâî, øóêàþ ÷îëî-
â³êà". 12.05 Õ/ô "Äâà áåðå-
ãè".  13.40 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â 13".  18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.35,
1.30 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 23.35 "Äàâàé ïîãî-
âîðèìî ïðî ñåêñ 3".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïà-
íþòîþ. 6.50, 6.00 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.50, 3.40 Õ/ô "Ñòåðå-
æèñü àâòîìîá³ëÿ". 10.45 Õ/ô
"Âîëîøêè äëÿ Âàñèëèíè".
12.40, 15.20 Ò/ñ "Ïîêè æèâó,
ëþáëþ" (16+). 15.00, 19.00,
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ì³øè êîì³êà 2017". 10.45 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2". 12.35
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
18.30 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
19.30, 5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
21.00 Êîíöåðò "ÁÅÍÅÔ²Ñ ÐÓÑ-
ËÀÍÀ ÊÂ²ÍÒÈ. ÍÅÁÎ- ÝÒÎ ß".
22.55 Õ/ô "Ïîâñòàííÿ ïëàíå-
òè ìàâï". 0.55 "Àðãóìåíò
êiíî". 1.55 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
2.45 "Åñê³ìîñêà - 2: ïðèãîäè â
Àðêòèö³"

IÍÒÅÐ
6.00 "Ìóëüòô³ëüì". 6.10 Õ/ô
"²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ". 8.00 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì".
10.00 "Îðåë ³ ðåøêà. Ðàé ³
ïåêëî". 11.00 "Îðåë ³ ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 12.00 Õ/
ô "Ëþáîâ áåç ïåðåñàäîê"
(16+). 13.50 Õ/ô "Ðîìàøêà,
êàêòóñ, ìàðãàðèòêà". 15.45,
20.30 Ò/ñ "ß ïîâåðíóñÿ" (16+).
20.00, 1.50, 5.30 "Ïîäðîáèö³".
22.15 Õ/ô "Äîò". 0.10 Õ/ô
"Éøîâ ÷åòâåðòèé ð³ê â³éíè".
2.20 Õ/ô "Á³ëîðóñüêèé âîêçàë".
3.55 Õ/ô "Ëþäèíà íàðîäèëàñü"

 ICTV
5.30 Ôàêòè. 6.00, 4.30 Ò/ñ
"Ñë³ä÷³" (16+). 6.45 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 10.20 Õ/ô "Â³ä÷àé-
äóøíèé" (16+). 12.15, 13.00 Õ/
ô "Ïåðøèé ëèöàð". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 15.05 Õ/ô "Áèòâà òè-
òàí³â" (16+). 16.55 Õ/ô "Ãí³â
òèòàí³â" (16+). 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.10 Õ/ô "300 ñïàð-
òàíö³â-2. Â³äðîäæåííÿ ³ìïåð³¿"
(16+). 21.00 Õ/ô "300 ñïàð-
òàíö³â" (16+). 23.20 Õ/ô "Îñ-
òàíí³ ëèöàð³" (16+). 1.20 Õ/ô
"Ñïèñîê Øèíäëåðà" (16+)

ÑÒÁ
5.50 "Âñå áóäå äîáðå!". 7.45
"Õîëîñòÿê - 7". 9.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 9.55 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 10.50 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 12.20 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè-2". 16.00, 23.15
"ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4".
18.00, 22.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 "Îäèí çà
âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50, 19.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 7.40
Çîðÿíèé øëÿõ. 10.10 Ò/ñ "Â³ðþ.
Ëþáëþ. Ñïîä³âàþñÿ" (12+).
13.50 Ò/ñ "Ñâîé÷óæîé ñèí".
17.20, 20.00 Ò/ñ "Ìîº íîâå
æèòòÿ". 22.00 Õ/ô "Ïîäðóãè"
(16+). 23.50 Ò/ñ "Â³éíà ³ ìèð"
(16+). 3.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
4.30 Ò/ñ "Ðàéñêîåìåñòî" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.35 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 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 "Äâîº
ñïðàâåäëèâèõ êóð÷àò". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 11.00 Ì/ô "Âðÿ-
òóâàòè Çåìëþ". 12.25 Ì/ô "Íà-
ðåøò³ âäîìà". 14.05 Êðà¿íà Ó.
19.50 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00
Îäíîãî ðàçó â Îäåñ³. 0.00 Õ/ô
"Ïëÿæ" (16+). 2.10 Ùîäåííèêè
Òåìíîãî. 4.45 Öå ëþáîâ

 «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
3.15 Çîíà íî÷³. 5.50, 8.39 Kids
Time. 5.55 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.10 Ì/ñ "²ñòîð³¿ Òîìà
³ Äæåðð³". 8.40 Ì/ô "Àñòåð³êñ:
Çåìëÿ Áîã³â". 10.15 Ì/ô "Ìå-
ãàìîçîê". 12.00 Õ/ô "×åðãîâèé
òàòî". 14.00 Õ/ô "²ëþç³ÿ îáìà-
íó" (16+). 16.00 Õ/ô "²ëþç³ÿ
îáìàíó 2". 18.50 Õ/ô "Îäèíàä-
öàòü äðóç³â Îóøåíà". 21.00 Õ/
ô "Äâàíàäöÿòü äðóç³â Îóøåíà".
23.20 Õ/ô "Òðèíàäöÿòü äðóç³â
Îóøåíà". 1.50 Õ/ô "Àçàðòí³
³ãðè" (16+)

- 3: îñòàíí³é êîíòàêò". 22.15 Õ/
ô "Ïåòëÿ ÷àñó". 0.30, 3.25 Õ/ô
"Óò³êà÷"

IÍÒÅÐ
6.00 "Ìóëüòô³ëüì".  6 .20,
13.50 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í ³äîì Êàíåâñüêèì".  7 .50,
20.00, 3.00, 5.30 "Ïîäðîáèö³".
8.20 "Ãîòóºìî ðàçîì". 9.10
"Îðåë ³ Ðåøêà" Êðàùå. 10.10
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 12.00,
20.30 Ò/ñ  "Ñïîêóñà"  (12+) .
16.15, 17.10 "Ðå÷äîê". 18.00,
4.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 22.30 Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó
â Ðîñòîâ³" (16+). 0.15 Ò/ñ "Ãî-
ëîâíèé êàë³áð" (16+).  3.30
"óÄà÷íèé ïðîåêò"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 11.15, 13.20 Õ/
ô "Ñêàæåíèé Ìàêñ" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.35, 16.10 Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî"
(16+). 17.40, 21.25 Ò/ñ "Ïåñ-2"
(16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 22.25 Õ/
ô "Ñêàæåíèé Ìàêñ-2. Âî¿í äî-
ðîãè" (16+). 0.25 Ò/ñ "Ëàñ-Âå-
ãàñ" (16+). 1.55 Ñòîï-10. 4.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.20
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25 Ôàêòè.
4.45 Äèâèòèñü óñ³ì!.

ÑÒÁ
6.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.50 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.05,
18.30 "Çà æèâå!". 12.35 "Ìàñ-
òåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4". 0.00
"Îäèí çà âñ³õ". 1.10 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 5.20 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.40 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 3.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+).  16.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ "Ðàé-
ñêîåìåñòî" (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "ß äàðóþ òîá³ ùàñòÿ" (12+).
23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³  ïîðÿäîê:
Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà.  7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³  êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"Êàï³òîøêà". 8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.40 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
10.10 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà
÷àð³âíèöü". 11.00 Õ/ô "Ãåíçåëü
³ ¥ðåòåëü". 12.10, 18.50 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.15, 19.55 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.20 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò".  15.25, 4.25
Â³òàëüêà. 16.40, 0.55 Êàçêè Ó
Ê³íî. 17.45 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 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" .  8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 10.55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 -
Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â..  17:05 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëåñå-
ð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:00 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î.
23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 -
Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.05 Çîíà íî÷³. 4.30, 8.00 Ò/ñ
"Äðóç³" .  5.40, 18.00 Àáçàö.
6.35, 7.55 Kids Time. 6.40 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ".  7.00 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 10.40
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 16.00,
19.00 Õòî çâåðõó?. 21.00 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 22.00 Õ/ô "Òâà-
ðèíà".  23.40 Õ/ô "Ìàáóòü,
áîãè ç'¿õàëè ç ãëóçäó". 1.50 Õ/
ô "×åðãîâèé òàòî: Ë³òí³é òàá³ð"

Ï’ßÒÍÈÖß, 5 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 21.00, 5.30
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Ñïîðò.
6.15, 8.15 ÀãðîÅðà. 6.25 Æèò-
òºëþá. 6.45, 7.45, 8.25 Ñìàêî-
òà. 7.20, 23.25 Íà ñëóõó. 8.35
Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 8.40
Ïàñïîðò.Ua. 8.45 Ñâ³ò îí ëàéí.
9.00 ×îëîâ³÷èé êëóá. Êóáîê Óê-
ðà¿íè ç ôð³-ôàéòó. 10.40 ×åì-
ï³îíèò Óêðà¿íè ç ïåðåòÿãóâàí-
íÿ êàíàòó. 11.30, 22.25 Ä/ñ "Ëå-
ãåíäè òîôó". 12.05 Ä/ô "ªâðî-
áà÷åííÿ. Äèõàé ãëèáøå". 12.30
Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ.
13.05, 21.30 Ä/ñ "Ìèñëèâö³ çà
íàöèñòàìè". 17.10, 2.10 Õî-
êåé. ×åìï³îíàò ñâ³òó 2017 ã.
(Ô³íëÿíä³ÿ - Á³ëîðóñü). 19.40
Áîãàòèðñüê³ ³ãðè. 20.40 Ùî-
äåííèê ÏÊª- 2017 ã.. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00, 0.00, 1.00
Ï³äñóìêè. 0.25 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 1.20 Ìóçè÷íå òóðíå. 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 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -  3".
10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó -
11". 14.45 Áîéîâèê "Ëþäè ³êñ
- 3: îñòàíí³é êîíòàêò". 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 20.15 "Ðîçñì³øè êîì³-
êà.  Ä³òè 2".  22.00, 3.00
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë".  0.00
"Âå÷³ðí³é êè¿â". 5.15 "ßê êîçà-
êè..."

IÍÒÅÐ
6.00 "Ìóëüòô³ëüì". 6.20,

13.50 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 7.50, 20.00,
2.00, 5.30 "Ïîäðîáèö³". 8.20
"Ãîòóºìî ðàçîì". 9.10 "Îðåë
³ Ðåøêà" Êðàùå. 10.10 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ". 12.00 Ò/ñ "Ñïî-
êóñà" (12+). 16.15, 17.10 "Ðå÷-
äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 20.30 Õ/ô "Éøîâ
÷åòâåðòèé ð³ê â³éíè". 22.15 Õ/
ô "Á³ëîðóñüêèé âîêçàë". 0.15
Õ/ô "Ëþäèíà íàðîäèëàñü".
2.30 Õ/ô "Çàïèñêè êèðïàòîãî
Ìåô³ñòîôåëÿ". 3.50 "Æäè
ìåíÿ"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.10, 13.20 Õ/ô
"Ñêàæåíèé Ìàêñ-2. Âî¿í äîðî-
ãè" (16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.35, 16.10 Ò/ñ "Í³êî-
íîâ ³  Êî" (16+).  17.40 Ò/ñ
"Ïåñ-2" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20 Àíòè-
çîìá³. 21.25 Äèçåëü-øîó. 23.45
Õ/ô "Ñêàæåíèé Ìàêñ-3. Ï³ä
êóïîëîì ãðîìó" (16+). 1.40 Ò/
ñ "Ëàñ-Âåãàñ" (16+).  3.05
Ñòîï-10. 4.55 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.20 Õ/ô³ "Ìîëîäà äðóæèíà".
8.20 Õ/ô "Ð³äíà êðîâ". 10.10
Õ/ô "Çàêîõàíi æiíêè". 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.30,
0.40 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
20.00, 22.55 "Õîëîñòÿê - 7".
22.30 "Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åí-
íÿ". 2.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè"

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" (16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Õ/ô
"Ðàéñüêèé êóòî÷îê" (16+). 0.00
Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èí-
íèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"Ïîâåðòàéñÿ Êàï³òîøêà". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.25 Õ/ô "Ð...Ðàä-
æêóìàð". 12.10, 18.50 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.15 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 14.20 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.25, 4.25 Â³òàëüêà.
16.40 Êàçêè Ó Ê³íî. 17.45 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.00
Õ/ô "Ñàì óäîìà". 22.00 Õ/ô
"Ðîìàí ³ç êàìåíåì". 0.00 Õ/ô
"Á³ëèé ïòàõ ç ÷îðíîþ îçíà-
êîþ". 1.55 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.45
Êðà¿íà Ó

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-

ãîäè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:25 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:30 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.45
- ïðîãðàìà "Ìóçè÷íèé ôàº-
òîí". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
3.25, 1.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.30, 2.00 Çîíà íî÷³. 5.40, 18.00
Àáçàö. 6.33, 7.55 Kids Time.
6.35 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 7.00
Ì/ñ "²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 8.00
Ò/ñ "Äðóç³". 9.45, 20.45 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 14.15 Ñåðöÿ
òðüîõ. 16.10, 19.00 Ñóïåð³íòó¿-
ö³ÿ. 22.00 Õ/ô "Âåëèêèé Ñòåí"
(16+). 0.00 Õ/ô "Êîðîëü âå÷³ðîê
2" (16+).

ÑÓÁÎÒÀ, 6 ÒÐÀÂÍß
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". 11.00 Ôîëüê-music.
Ä³òè. 12.00 Ò/ñ "Êðàñóí³ Åä³ò
Óîðòîí". 14.35 ×îëîâ³÷èé êëóá.
Ñïîðò. 15.40 ×îëîâ³÷èé êëóá.
16.15 Áîãàòèðñüê³ ³ãðè. 17.10,
2.35 Õîêåé. ×åìï³îíàò ñâ³òó
2017 ã. (Á³ëîðóñü - ×åõ³ÿ). 19.35
Ä/ô "49". 20.45 Ùîäåííèê ÏÊª-
2017 ã.. 21.00, 5.35 Íîâèíè.
21.30 Ä/ñ "Ìèñëèâö³ çà
íàöèñòàìè". 22.25 Ä/ñ "Ëåãåíäè
òîôó". 22.55 Ìåãàëîò. 23.00
Ñâ³ò on line. 23.25 Æèòòºëþá.
0.05 Íà ñëóõó. Ï³äñóìêè. 1.20
Ìóçè÷íå òóðíå. 4.40 Íàäâå÷³ð'ÿ.
Äîë³

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30, 4.00 ÒÑÍ. 6.55
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ. Ð³ê ãîëîñó".
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
10.00, 23.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
11.00 Ìåëîäðàìà "Âåëèêà
ð³çíèöÿ". 12.45 Ìåëîäðàìà
"Òðàâà ï³ä ñí³ãîì". 16.40, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà 2017". 20.15 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.10 "Ë³ãà
ñì³õó". 4.45 "Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô "Ìàóãë³". 7.40, 3.00
Õ/ô "²äåàëüíèé ÷îëîâ³ê". 9.30
"Óêðà¿íà âðàæàº". 10.00, 4.30
Äîê.ïðîåêò "Âîëîäèìèð Åòóø.
"Óñå, ùî íàæèòî íåïîñèëüíîþ
ïðàöåþ". 11.00 Õ/ô "²âàí Âà-
ñèëüîâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ".
12.50 Õ/ô "Ñóñ³äè çà ðîçëó÷åí-
íÿì". 14.45 Êîíöåðò Îëåãà
Âèííèêà. 17.00, 20.30 Ò/ñ "ß
ïîâåðíóñÿ" (16+). 20.00, 5.20
"Ïîäðîáèö³". 23.45 Õ/ô "Ðî-
ìàøêà, êàêòóñ, ìàðãàðèòêà".
1.30 Õ/ô "Ñìåðòåëüíèé ñïóñê"
(16+)

ICTV
5.15, 3.10 Õ/ô "Äåæà âþ". 7.05
Äèâèòèñü óñ³ì!. 8.00 Ì ³ Æ.
8.55 ß çíÿâ!. 9.50 Äèçåëü-øîó.
Äàéäæåñò. 10.55, 11.50 Â³äïó-
ñòêà çà îáì³íîì. 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.00 Ò/ñ "Íà òðüîõ"
(16+). 14.10 Õ/ô "Ñêàæåíèé
Ìàêñ-3. Ï³ä êóïîëîì ãðîìó"
(16+). 16.10 Õ/ô "Ïåðøèé ëè-
öàð". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 20.05 Õ/ô "Áèòâà òèòàí³â"
(16+). 21.55 Õ/ô "Ãí³â òèòàí³â"
(16+). 23.45 Õ/ô "Îñòàíí³ ëè-
öàð³" (16+). 1.45 Ò/ñ "Ëàñ-Âå-
ãàñ" (16+)

ÑÒÁ
5.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55 Ò/ñ

9.15, 3.30 Çîðÿíèé øëÿõ.
11.30, 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåä-
ëèâîñò³ (16+). 16.10 ²ñòîð³ÿ
îäíîãî çëî÷èíó (16+). 18.00
Ò/ñ "Ðàéñêîåìåñòî" (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "ß äàðóþ
òîá³ ùàñòÿ" (12+). 23.30 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 Áàéäèê³-
âêà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"Áðàòèê êðîëèê òà áðàòèê
ëèñ". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/
ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 10.10
Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð-
³âíèöü". 11.00 Õ/ô "Á³ëÿíî÷-
êà òà Ðîçî÷êà". 12.10, 18.50
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.15,
19.55 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 14.20 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.25,
4.25 Â³òàëüêà. 16.40, 0.55
Êàçêè Ó Ê³íî. 17.45 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 22.00,
2.45 Êðà¿íà Ó. 23.00 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 1.25 Øï³ë³â³ë³. 1.55
Òåîð³ÿ çðàäè

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14.40 - Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17.05 -  Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" 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 - Òåëåñåð-
³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.25, 7.55 Ò/ñ
"Äðóç³" .  5.40, 18.00 Àáçàö.
6.39, 7.53 Kids Time. 6.40 Ì/
ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 7.00 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 10.40
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 16.00,
19.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿí-
êè. 21.00 Êè¿â âäåíü òà âíî÷³.
22.00 Õ/ô "×îëîâ³ê çà âèêëè-
êîì 2" (18+). 23.50 Õ/ô "Íà-
çàä íà Çåìëþ". 1.35 Õ/ô "Õòî
á êàçàâ 2"

×ÅÒÂÅÐ, 4 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 21.00, 5.30
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Åðà
á³çíåñó. 6.15, 7.15, 8.15
Ñïîðò. 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 Ñâ³ò îí
ëàéí. 9.00 ×îëîâ³÷èé êëóá.
Êóáîê Óêðà¿íè ç ôð³-ôàéòó.
10.30 Çà êðîê äî ªâðîáà÷åí-
íÿ. 11.25, 22.25 Ä/ñ "Ëåãåíäè
òîôó". 11.50 ÊË²Ï ó÷àñíèêà
ªâðîáà÷åííÿ- 2017 ã.. 12.00 Õ/
ô "Ïîòàºìí³ ì³ñöÿ". 13.50 Ä/
ô "Êîìàíäàðì". 15.10, 3.05
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 16.10 Àíà-
òîë³é Ìàòâ³é÷óê. "Ïîëóñòàíîê
ëþáîâ³". 17.45 Õ/ô "Ñêàðáè
Òðî¿". 19.35 Ä/ô "Íóëüîâèé
ðóá³æ". 20.40 Ùîäåííèê ÏÊª-
2017 ã.. 21.30 Ä/ñ "Ìèñëèâö³
çà íàöèñòàìè". 22.55, 5.50
Â³÷íå. 23.00, 0.00, 1.00
Ï³äñóìêè. 1.20 Ò/ñ "×àñ çáè-
ðàòè êàì³ííÿ". 2.40 Ä/ô "×îð-
íîáèëü. 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 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3". 10.50
"Ì³íÿþ æ³íêó - 11". 12.20 Õ/ô
"Åäâàðä ðóêè-íîæèö³". 14.10
Áîéîâèê "Ëþäè ³êñ - 2". 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 20.15 Áîéîâèê "Ëþäè ³êñ

"Êîëè ìè âäîìà". 11.10 "Õîëî-
ñòÿê - 7". 13.50 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2". 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè-2". 21.50 "Íåáà-
÷åíå ªâðîáà÷åííÿ. O.Torvald".
22.50 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!
Ä³òè-2". Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ.
23.20 "Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
ñåêñ 3". 1.15 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 3.00 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.00, 15.20 Ò/ñ "ß äà-
ðóþ òîá³ ùàñòÿ" (16+). 17.30
Ò/ñ "Â³ðþ. Ëþáëþ. Ñïîä³âàþ-
ñÿ" (12+). 19.40 Ò/ñ "Â³ðþ.-
Ëþáëþ. Ñïîä³âàþñÿ" (12+).
22.00 Õ/ô "Æèëà-áóëà ëþáîâ".
23.50 Ò/ñ "Â³éíà ³ ìèð" (16+).
3.40 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"×àð³âí ³  îêóëÿðè" .  8 .00
Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 11.00 Ì/ô "Îç:
Íàøåñòÿ ëåòþ÷èõ ìàâï" .
12.35 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 13.40 Êàçêè Ó Ê³íî. 15.50
Õ/ô "Ðîìàí ³ç  êàìåíåì".
17.50 Õ/ô "Ñàì óäîìà". 19.50
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 22.00 Îäíîãî
ðàçó â  Îäåñ³ .  0 .00 Õ/ô
"Ð...Ðàäæêóìàð". 2.30 Êðà¿íà
Ó. 4.10 Â³òàëüêà

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  -
Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íîâèíè
"×àñ". 10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðàìà "Ãðî-
ìàäñüêèé êîíòðîëü" (ïîâòîð).
11.35 - ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 11:45 - ïðîãðàìà "Ìó-
çè÷íèé ôàºòîí". 12:30 -  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. 5.05 Ò/ñ "Äðóç³".
5.59, 7.49 Kids Time. 6.00 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.55 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 7.50
Ðåâ³çîð Ìàãàçèíè. 10.00 Òàº-
ìíèé àãåíò. 11.15 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 13.00 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè. 15.00 Õòî
çâåðõó?. 17.00 Ì/ô "Ìåãàìî-
çîê". 18.50 Õ/ô "²ëþç³ÿ îáìà-
íó" (16+). 21.00 Õ/ô "²ëþç³ÿ
îáìàíó 2". 23.25 Õ/ô "Àçàðòí³
³ãðè" (16+). 1.25 Õ/ô "Êîðîëü
âå÷³ðîê 2" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 7 ÒÐÀÂÍß
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, 1.20
Õ/ô "Òàðàñ Øåâ÷åíêî". 11.45
Ùîäåííèê ªâðîáà÷åííÿ.
12.00 Òåàòðàëüí³  ñåçîíè.
12.25 Ìèñòåöüê ³  ³ñòîð³ ¿ .
13.00, 16.00 Ìîòîöèêëåòíèé
ñïîðò.  ×åìï³îíàò ñâ ³ò ó.  ² ²
åòàï. 13.45 Ôîëüê-music. Ä³òè.
14.35 Ôîëüê-music. 15.40 Òâ³é
ä³ì-2. 16.50 ×ÅÐÂÎÍÀ ÄÎÐ²-
ÆÊÀ òà Öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ
ì³æíàðîäíîãî ï³ñåííîãî êîí-
êóðñó ªâðîáà÷åííÿ- 2017 ã..
21.00, 5.35 Íîâèíè. 21.30 Ä/ñ
"Ìèñëèâö³  çà íàöèñòàìè".
22.30 Ä/ñ  "Ðîçïîâ³ä ³  ïðî
Õàíñ³ê". 23.00 Ñâ³ò on l ine.
23.25 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 23.40
Âïåðåä íà Îë³ìï!. 0.05 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. Ï³äñóìêè. 3.20
Ä/ô "Ïîìèëêà íà òèñÿ÷îë³ò-
òÿ". 4.15 Òåëåâèñòàâà "×îð-
íà Ïàíòåðà òà Á³ëèé âåäì³äü"

 Êàíàë «1+1»
7.05 ÒÑÍ. 8.00 "Ñí³äàíîê.

Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 9.50 "Ðîçñ-
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
1.05.2017 –  7.05.2017

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 25
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 7
     äiâ÷àòîê – 18
     îäðóæèëîñÿ –

18 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 16 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

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�якої складності:  квартир, офісів,

торгових  приміщень за доступними цінами.
Телефон. 095�1314432.

ПОТРІБНІ  НА
РОБОТУ

 ПРАЦІВНИКИ
в новий кондитер�

ський заклад
 у центрі міста.

Зарплата висока.
Т. 050 676 50 08

ПОТРІБНА  НА РОБОТУ
 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖУ МЕТАЛОПЛАСТИ�
КОВИХ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ (молода дівчина)

Вимоги: бажання працювати, знання ПК, аку�
ратність 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

ОВЕН. Є вiрогiднiсть
змiни роботи. Доходи
збiльшаться лише
трохи. Розшириться

коло знайомств, але вiд вас
будуть потрiбнi уважнiсть i
такт. Сiмейнi вiдносини ста�
нуть гармонiйнiшими.

ТIЛЕЦЬ. На роботi
настає реорга�
нiзацiя, можете
змiнити мiсце служ�

би або навiть професiю.
Збiльшаться i доходи, i вит�
рати. Зажадають вашої
пiдтримки дiти. Придiлiть
бiльше уваги сiм`ї.

БЛИЗНЮКИ. Не
конфлiктуйте з на�
чальством i колега�
ми по роботi. Доходи
очiкуються досить

високi. Удома порадують
дiти. Нудьгувати не дове�
деться – у вихiднi чекайте го�
стей!

РАК. Професiйна
сфера зажадає на�
пруги. Доходи збiль�
шаться. Мрiї збудуть�
ся, все, що заплану�

вали, зробите. Проявiть вит�
римку i терпiння у вiдносинах
з близькими.

ЛЕВ. Робота зажа�
дає серйозного
вiдношення, макси�
мального врахуван�

ня всiх обставин. Витрати мо�
жуть бути надмiрними, але
вони необхiднi. Новi зв`язки
немiцнi i загрожують засму�
ченнями. Придiляйте увагу
близьким.

ДIВА. З`являться
хорошi перспективи
просування по
службi, пiдвищення
окладу i отримання

прибутку. Розшириться коло
знайомств. Сiмейний побут
засвiтиться новими фарба�
ми.

ТЕРЕЗИ. Можна
розраховувати на
допомогу впливових
осiб, на перспективну

дiлову спiвпрацю. Доходи
повиннi перекрити витрати i
iстотно зрости до кiнця тиж�
ня. У сiм`ї очiкується спокiй i
затишок.

СКОРПIОН. Аку�
ратнiсть, здоровий
ризик, надiйнi дiловi
партнери допомо�

жуть не тiльки залишитися
на плаву, але й домогтися
успiху. Фiнанси схильнi до
коливань. Сiмейнi вiдносини
пiд загрозою розриву.

СТРIЛЕЦЬ. У дiло�
вiй сферi небеса
обiцяють кар`єрне
зростання. Фiнан�
сове становище в

цiлому стiйке, але великi до�
ходи зажадають i значних зу�
силь. Близькi i друзi завжди
протягнуть руку допомоги.

КОЗЕРIГ. У дiловiй
сферi вiрогiднi невиз�
наченiсть i труднощi.
Начальство неод�

мiнно оцiнить вашi дiловi
якостi. Доходи нестiйкi. У всiх
конфлiктних ситуацiях
прагнiть спокiйно домовити�
ся.

ВОДОЛIЙ.  Для
професiйної сфери
тиждень сприятли�
вий, але для успiхiв

доведеться неабияк потру�
дитися. Уникайте фiнан�со�
вих афер. Доходи залежать
вiд вашої дiлової хватки.
Дружнi контакти принесуть
радiсть i користь.

РИБИ. У справах
вам не уникнути
труднощiв, можна
навiть змiнити робо�

ту. Потрiбно розсудливо
розподiляти кошти, можна
розраховувати на фiнансову
допомогу. В особистих
вiдносинах потрiбно зберi�
гати тверезiсть розуму.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Мукачівці та гості міста цими вихідними
зможуть сповна насолодитися гастрономіч�
ним фестом «Огинь і мнясо», який прово�
диться в місті вдруге. Концепція фестивалю
– страви на вогні.

І цьогорічний, ІІ Мукачівський міський фес�
тиваль “Огинь і мнясо”, буде гарною нагодою
змістовно провести відпочинок у місті над
Латорицею, поринути в атмосферу не тільки

Цими вихідними в Мукачеві пройде гастрономічний
фест «Огинь і мнясо»

закарпатської кулінарії, але й цікавої, як
завжди концертної програми, долучитися
до 10�річного ювілею мукачівських бай�
керів, і, можете повірити на слово, стати
свідками � нового кулінарного рекорду.
Тож, з 29 квітня по 2 травня 2017 року у пар�
ку “Перемога”, 11.00 до 21.00 год. прохо�
дитиме ІІ Мукачівський міський фестиваль
“Огинь і мнясо”.

Ç ÞÂ²ËÅÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ!

ÈÈÈÈÈ
Ïðîäàº ìóæèê æèâîãî

ï³âíÿ íà áàçàð³.
Ï³äõîäèòü æ³íêà ³

ïèòàº:
– Õîðîøèé ï³âåíü?
–  Õîðîøèé.
– Êóðåé òîï÷å?
–  ² êóðåé, ³ ãóñåé, ³ ³íäè-

÷îê òîï÷å.
 – Òàê íàâ³ùî ïðîäàº-

òå?
–  Íà ìåíå ïîãëÿäàòè

ñòàâ.

Çóñòð³÷àþòüñÿ äâà
áàíê³ðè:

–  ßê ñïðàâè?
–  Òà ñïàâ ñüîãîäí³, âæå

ÿê íåìîâëÿ…
–  À ÿê öå?
– Òà ï³âíî÷³ ïëàêàâ ³ äâà

ðàçè îáêàêàâñÿ.

☺ ☺ ☺

Ïðèéøëà âåñíà! Â äåíü
Ïåðøîòðàâíÿ íàøà ðîäèíà
â³òàº íàéäîðîæ÷îãî  âåëü-
ìèøàíîâíîãî

ÁÀÊÓÙÈÊÀ
Åììàíó¿ëà
²âàíîâè÷à

ç ïðåêðàñíèì þâ³ëåéíèì
äíåì íàðîäæåííÿ.

Ïðèéì³òü, äîðîãèé íàø þâ³ëÿðå, ñåðäå÷í³
â³òàííÿ, ïîáàæàííÿ çäîðîâ’ÿ ³ ðàäîñò³ â³ä æèò-
òÿ. Àäæå Âàì º ÷èì ïèøàòèñÿ: çðîáëåíî äëÿ
ì³ñòà Ìóêà÷åâà ³ âñ³õ ÷ëåí³â âåëèêî¿ ðîäèíè
áàãàòî äîáðèõ ñïðàâ. Âè êîðèñòóºòåñÿ áåç-
çàïåðå÷íèì àâòîðèòåòîì ó íàø³é ðîäèí³ òà
ñåðåä óñ³õ, õòî ìàâ íàãîäó ïðàöþâàòè ïîðó÷.

Âàøà ñàìîâ³ääàíà ïðàöÿ êîíñòðóêòîðà ³
âèíàõ³äíèêà íà çàâîäàõ «Ìóêà÷³âïðèëàä» òà
«Òî÷ïðèëàä» º çðàçêîì äëÿ áàãàòüîõ ïîêîë³íü
ìîëîäèõ ëþäåé. Âè î÷îëþâàëè ïåðøèé â
ì³ñò³ Ìóêà÷åâ³ ³íñòèòóò òåëåâ³ç³éíî¿ òåõí³êè
(ÌÎÍ²ÒÒ²) ³ âèõîâàëè ö³ëó ïëåÿäó òàëàíîâè-
òèõ ³íæåðåí³â, âèíàõ³äíèê³â ñó÷àñíèõ òåëå-
â³çîð³â. Ìè ïèøàºìîñÿ Âàìè, äîðîãèé íàø
þâ³ëÿðå, çè÷èìî òåïëà ³ ðàäîñò³ â³ä ð³äíèõ ³
äðóç³â, ìèðó ³ ñïîêîþ â äóø³ ï³ä ïîêðîâîì Âñå-
âèøíüîãî.
Õàé ùåäðîþ êðàñîþ êâ³òíå ñâ³ò.
Ñòàþòü æèòòÿì
                     óñ³ íàéêðàù³ ìð³¿,
Íåõàé äàðóº äîëÿ ñîòíþ ë³ò,
Ó ùàñò³, ðàäîñò³, ëþáîâ³ òà íàä³¿.


