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25 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,

          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.
       (Ò.:  3-15-57; 3-15-34; 3-15-36).

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

Підсумкова прес�конференція за участі представників орг�
комітету та експертів пройшла в Ратуші.

З журналістами спілкувалися керівник Мукачівського тур�
інфоцентру Максим Адаменко, туризмознавець, професор
Федір Шандор, голова Асоціації виноробів та виноградарів
Закарпаття Олександр Ковач, а також керівник асоціації ту�
ризму Одеси Оксана Кузнєцова.

Максим Адаменко зазначив, що   цього року зафіксовано
рекорд кількості туристів – 120 тисяч. Водночас зазначає –
кількість облікувати важко, тому цифри умовні. Попередньо
підраховано, що продано виноробами 120 тисяч літрів вина.
"Фестиваль третій рік поспіль проводиться за   кошти учас�
ників. З бюджету міста кошти не виділяються.  Більша части�
на коштів витрачено  на розважальну програму, призи, ко�
мунальні платежі, охорону", –  констатував Адаменко.

Напередодні фестивалю були заброньовані номери прак�
тично всіх готелів міста, околиць та  навіть, сусідніх районів.
Туристичні компанії зі всієї України організовували групові
тури для тих, хто їхав на "Червене вино 2018". Фестиваль
відвідали гості з сусідніх країн: Угорщини, Словаччини,
Польщі.

ТОВ  “АВЕ Мукачево”
ПРОВОДИТЬ  НАБІР НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ:

1.Водії автотранспортних засобів категорії С, Е.
2.Вантажники для збору твердих побутових
відходів.
3.Тракторист.
4.Прибиральник службових приміщень.
5.Прибиральник території.
6.Касир

За детальною інформацією звертатися:
м. Мукачево, вул. Тімірязєва, 78,

Тел.: 0503378371.

Ó ïîíåä³ëîê  â ïðèì³ùåíí³ ì³ñüêâèêîí-
êîìó ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é Áàëîãà çóñ-
òð³âñÿ ç ìåøêàíöÿìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè Ìóêà÷åâà. Ì³ñüêèé ãîëîâà îçâó÷èâ
ïîçèö³þ ç ïèòàííÿ, ÿêå â ö³ äí³ àêòèâíî
îáãîâîðþºòüñÿ â ÇÌ² òà ñîö³àëüíèõ ìå-
ðåæàõ – ùîäî äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿
â ðóñë³ ð³÷êè Ëàòîðèöÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ì³í³-ÃÅÑ.

Àíäð³é Áàëîãà íàñàìïåðåä ³í³ö³þâàâ
ïðèéíÿòòÿ ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüê³
ñëóõàííÿ òà çàïðîïîíóâàâ âñ³ì àêòèâ³-
ñòàì äîëó÷èòèñÿ äî éîãî ðîçðîáêè.
Â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ð³øåííÿ ï³ñëÿ îï-
ðàöþâàííÿ, áóäå îïðèëþäíåíî òà ïðèé-

ÂÈÐ²ØÓÂÀÒÈÌÅ ÃÐÎÌÀÄÀ
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà ³í³ö³þâàâ ïðîâåäåííÿ ïëåá³ñöèòó ùîäî ì³í³-ÃÅÑ

íÿòî íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè.
 Îêð³ì òîãî, áóäå ïðîâåäåíî ãðîìàäñü-

êó òà åêîëîã³÷íó åêñïåðòèçó ùîäî ïðîåê-
òó ì³í³-ÃÅÑ.

«Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ïîëîæåííÿ,
áóäå îãîëîøåíî ïðî ïîâòîðí³ ñëóõàííÿ
ïî ì³í³-ÃÅÑ. À âæå ï³ñëÿ ïîâòîðíèõ ñëó-
õàíü, ÿê ì³ñüêèé ãîëîâà, ³í³ö³þâàòèìó
ïðîâåäåííÿ ïëåá³ñöèòó ç öüîãî ïèòàííÿ.
Âñå çàëåæàòèìå âèêëþ÷íî â³ä äóìêè ãðî-
ìàäè – ÿê ìåøêàíö³ Ìóêà÷åâà âèð³øàòü,
òàê ³ áóäå ïðèéíÿòî ð³øåííÿ: àáî íàäàòè
äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî, àáî í³. Íàãîëîøóþ:
âñå âèð³øóâàòèìå âèêëþ÷íî ãðîìàäà Ìó-
êà÷åâà», – êîíñòàòóâàâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

"×åðâåíå âèíî-2018" â³äâ³äàëà
ðåêîðäíà ê³ëüê³ñòü òóðèñò³â – 120 òèñÿ÷

Про це повідомив туризмознавець,
професор Федір Шандор в Мукачеві
на заключній прес�конференції щодо
проведення фестивалю «Червене
вино�2018». «Цього року організато�
ри «Червеного вина» дали можливість
організувати винну конференцію у но�
вому форматі, яка зібрала виробників
крафтових продуктів Закарпаття.
Саме на цій зустрічі й прийнято рішен�
ня про  створення Клубу дегустаторів
Закарпаття», – зауважує туризмозна�
вець.

Щодо організації фестивалю, то
Федір Шандор як позитив відзначає
саму локацію – фестивальне містечко.
«Це найбільший винний фест країни,
адже в інших регіонах нема такої
кількості приватних виноробів. За Му�
качевом підтягуються й інші регіони.»

Â îáëàñò³ ñòâîðþþòü Êëóá
äåãóñòàòîð³â Çàêàðïàòòÿ
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НА КІНЕЦЬ  2018 року в Україні збираються за�
провадити об'єднані підрозділи  патрульної поліції
і поліції громадської безпеки під  назвою "Поліція
попередження  злочинів".

ЖИТЕЛІВ Землі у 2018 році стане  більше на
83 мільйони чоловік.

ГЕОЛОГИ виявили мінерал, аналогів  якого не
існує у природі і  у лабораторії. Мінерал назвали
батагатом. Він відрізняється тим, що має серед
мінералів найсильніше енергополе.

ЖИТЕЛЬ  штату Вісконсін Денніс Ковальськи
вирішив заморозити себе і членів  своєї сім’ї у
рідкому азоті, щоб отримати можливість через
певний час продовжити своє і членів сім’ї життя.

У ОБСЄ підбили трагічні підсумки року. У 2017
році внаслідок бойових дій у Донбасі загинуло 85
чоловік. Ще 384 отримали поранення.

ГРОМАДЯНИ України в більшості своїй  нега�
тивно ставляться до реформ, які стартували у
країні у 2017 році. Про це свідчать результати
соціологічних опитувань.

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 22 багатодітним жінкам
присвоєно звання "Мати�Героїня"

Рішення  «Про внесення змін до штатного розпи�
су Мукачівського історичного музею» прийнято
сьогодні на черговому засіданні міськвиконкому.
З відповідним клопотанням організації більш які�
сного функціонування музею до виконкому звер�
нувся директор Мукачівського історичного музею.
Згідно рішення виконкому з 1 лютого буде введе�
но в штат музею 15 працівників: 8 музейних огля�

Â «Ïàëàíêó» çá³ëüøàòü øòàò åêñêóðñîâîä³â òà ìóçåéíèõ äîãëÿäà÷³â
дачів, 3 касири, екскурсовод, адміністратор, зас�
тупник з туристично�інформаційного розвитку, бух�
галтер.

Нагадаємо, що за минулий рік “Паланок” відвіда�
ло майже 283 тисячі туристів

Щороку древня архітектурна пам’ятка міста – за�
мок “Паланок”, збирає все більше і більше відвіду�
вачів.

СВІТЛА  ПАМ’ЯТЬ!
Із сумом повідомляємо, що після важкої хвороби,  22

січня 2018 року,  помер колишній заступник начальни=
ка управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Мукачівської міської ради

ФЕДЕЛЕШ Ілля Юрійович.
Мукачівська міська рада та її виконавчий комітет,

колишні колеги по роботі  висловлюють глибокі та щирі
співчуття рідним та близьким покійного. Розділяємо з
вами всю гіркоту непоправної втрати.

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНИХ ПОСАД

Виконавчий комітет Мукачівської міської
ради  оголошує  конкурс  на  заміщення  ва=
кантної  посади:

= Провідний спеціаліст відділу планування до�
ходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та
з питань нових форм господарювання фінансо�
вого управління.

� Вимоги до кандидатів: громадянство України,
вільне володіння українською мовою, повна вища
освіта відповідного професійного спрямування
за освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціаліста
або магістра, стаж роботи за фахом на службі в
органах місцевого самоврядування  або  дер�
жавній службі  на  посаді  спеціаліста I або II кате�
горії  не  менше  1  року  або  стаж  роботи за
фахом  в  інших сферах управління не менше 2
років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі
документи:

�заяву про участь у конкурсі ;
�особову картку форми П�2 ДС з відповідними

додатками, автобіографію;
�копії документів: про освіту з додатками, підви�

щення кваліфікації, присвоєння вченого звання,
присудження наукового ступеня;

�копію документа, який посвідчує особу;
=копію військового квитка (для військовос=

лужбовців або військвозобов’язаних);
�електронну декларацію особи, уповноваженої

на виконання функцій держави або місцевого са�
моврядування, за минулий рік (згідно Закону Ук�
раїни “Про запобігання корупції”), за встановле�
ною формою, що визначається Національним
агентством з питань запобігання корупції (далі –
НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб�
сайті НАЗК за адресою: www.nazk.gov.ua та роз�
друковану з офіційного веб�сайту у паперовому
вигляді. Е�декларація заповнюється власноруч
за допомогою власного електронного цифрово�
го підпису (ЕЦП).

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

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

мацію  стосовно  своєї освіти,  досвіду роботи,
професійного рівня і репутації (характеристики,
рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи для участі у конкурсному
відборі приймаються   протягом 30 календар=
них днів з дня опублікування в газеті “Мука=
чево”  за адресою:  м.Мукачево пл. Духнови=
ча, 2,  каб.№ 34.

Òðèâàþòü çèìîâ³ íå-
ïîâòîðí³ äí³ Ð³çäâÿíèõ
Ñâÿò. Ç ðàä³ñòþ ³ íàéê-
ðàùèìè ïîáàæàííÿìè
çóñòð³÷àþòü ¿õ ³ äîðîñë³
³ ä³òè, ñâÿòêóþòü â ðîäè-
íàõ, äàðóþ÷è îäèí îäíî-
ìó ÷àñòî÷êó òåïëà, ëþ-
áîâ³, ìèðó, áàæàþ÷è çäî-
ðîâ’ÿ ³ ùàñòÿ.

14 ñ³÷íÿ 2018 ð. òàêå
ñâÿòî – Ôåñòèâàëü
“Ð³çäâ’ÿíà êîëÿäêà”
â³äáóëîñÿ â ãðåêî-êàòî-
ëèöüêîìó õðàì³ “Óñï³ííÿ
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³”.
Ñïðàâæíº ðîäèííå ñâÿòî
õðèñòèÿí, àäæå ðîäçèí-
êîþ öüîãîð³÷íîãî Ôåñòó
áóëè âèñòóïè ðîäèí ïàðî-
õà î. Éîñèïà Ëîâñêè òà
î. Îëåêñàíäðà Ïëèñêè.
×àð³âí³ ãîëîñè þíèõ êðà-
ñóíü Ðåáåêè òà Ëó÷³¿ ³
¿õíüî¿ ìàìè Â³êòîð³¿ çà-
âîðîæóâàëè ïðèñóòí³õ,
ÿê³ ùèðî àïëîäóâàëè
ó÷àñíèêàì êîíöåðòó.
Ñïðàâæí³ì ñþðïðèçîì
äëÿ ïðèñóòí³õ áóâ âèñòóï
â³äîìîãî Àðõ³ºðåéñüêîãî
õîðó ³ìåí³ Òåîäîðà
Ðîìæ³ Óæãîðîäñüêîãî
Õðåñòîâîçäâèæåíñêîãî
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó,
ÿêèé î÷îëþº íîâèé êåð³-
âíèê î. Ñâÿòîñëàâ Çàäî-
ðîæíèé. Çîâñ³ì íåäàâíî
ñàìå â³í íà òàêîìó êîí-
öåðò³ âèêîíóâàâ Ð³çäâÿ-

Ð²ÇÄÂßÍÀ ÊÀÇÊÀ
íó ï³ñíþ “Ñâÿòâå÷³ðíÿ
ñâ³÷å÷êà” ðàçîì ç
Ìàð’ÿíîþ Õîìèí-
×îâð³é, ÿêà òåïåð º êåð³-
âíèêîì õîðó “Áàç³ëåóñ”.
Óæãîðîäñüê³ ãîñò³ íà âè-
ñîêîìó ïðîôåñ³éíîìó
ð³âí³ âèêîíàëè ñòàðîâèíí³
òà ³òàë³éñüê³ êîëÿäêè.

À êàçêà ïðîäîâæóâà-
ëàñÿ... Ñï³âàþòü ìîëîä³
ä³â÷àòà ³ õëîïö³ ï³ä êåð³-
âíèöòâîì ÷àð³âíî¿ Ìàð-
’ÿíè ×îâð³é ç Ñâÿòî-Ìè-
êîëà¿âñüêîãî ìîíàñòèðÿ
îòö³â Âàñèë³ÿí. Õîð “Áà-
ç³ëåóñ” í³æíî âèêîíàâ êî-
ëÿäêè ³ ùåäð³âêè òà çäè-
âóâàâ óñ³õ âèêîíàííÿì
â³äîìî¿ êîëÿäêè “Òèõà
í³÷” ï³ä ñóïðîâ³ä ã³òàðè
ó âèêîíàíí³ Îëåêñ³ÿ Òó-
ëþêà, ùî íàãàäàâ ïðè-
ñóòí³ì ïåðøå âèêîíàííÿ
öüîãî òâîðó 200 ðîê³â
òîìó â Àâñòð³¿.

Àæ îñü âèõîäÿòü ìà-
ëÿòà íîâîñòâîðåíîãî äè-
òÿ÷îãî õîðó. Çâîðóøëè-
âî, ÷èñòåíüêî çâó÷àòü êî-
ëÿäêè, ¿ì äîïîìàãàþòü
äçâ³íî÷êè â äèòÿ÷èõ ðó÷-
êàõ ï³ä îï³êîþ íàñòàâ-
íèê³â Ì. Òåë³íãåð ³ ².
Ä³ïô òà Í.Äîáðè. ×àð³â-
íà ðîäèíà î. Îëåêñàíä-
ðà ó ñêëàä³ äðóæèíè
Àííè-Ìàð³¿, äî÷êè-êðà-
ñóí³ Êàòåðèíè òà ñòàòå÷-
íèõ ñèíî÷ê³â Ïàâëà, Ñòå-

ïàíà òà Ñàøêà ç Â³ôëåº-
ìñüêîþ ç³ðêîþ ùèðî
â³íøóâàëè ³ ñï³âàëè äëÿ
â³ðíèê³â. Âîíè ïðèíåñëè
äóõ ðîäèííîãî òåïëà òà
íàãàäàëè ïðî íå-
îáõ³äí³ñòü çáåðåæåííÿ
ñ³ìåéíèõ òðàäèö³é, ÿê³
ïåðåäàþòüñÿ ç ðîäó â
ð³ä. Ñâ³é âèñòóï ó÷àñíè-
êè õîðó õðàìó “Óñï³ííÿ
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³”
ðîçïî÷àëè óðî÷èñòèì
ã³ìíîì “Ç íàìè Áîã”. ßê
çàâæäè, ïðîôåñ³éíî çâó-
÷àëè òâîðè ó âèêîíàíí³
õîðó, à áëàãîäàòí³ ñëîâà
êîëÿäêè – îñîáëèâî¿ ìî-
ëèòâè, âèêëèêàëè áóðõ-
ëèâ³ îïëåñêè òà óòâåðä-
æóâàëè âåëè÷ íàðîäæå-
íîãî ²ñóñà Õðèñòà.

“Íåáî ³ çåìëÿ íèí³ òîð-
æåñòâóþòü” – ñï³âàþòü
ó÷àñíèêè õîðó ÓÃÙ Êè¿-
âñüêîãî ïàòð³àðõàòó ðà-
çîì ç íàñòîÿòåëåì õðà-
ìó î. Ñåðã³ºì ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Î. Êàðï³íñüêî-
ãî. Óðî÷èñòî çâó÷èòü
òðîïàð Ð³çäâà, áî íèí³
äåíü âåëèêèé íàðîäæåí-
íÿ Áîæîãî Ñèíà, ñâÿòî,
ÿêå ùèðî ïîâàæàþòü âñ³
óêðà¿íö³. Ïðèºìíî
â³äçíà÷èòè ãàðíå âèêî-
íàííÿ êîëÿäîê õîðîâèì
êîëåêòèâîì “Â³äãîì³í”
ï³ä êåð³âíèöòâîì Íàòàë³¿
Äîáðè, ìàéñòåðí³ñòü

ÿêîãî ùîð³÷íî çðîñòàº.
Îñîáëèâî ñïîäîáàëèñü
ïðèñóòí³ì êîëÿäêà “Àí-
ãåëè â íåá³” òà ùåäð³âêà
“Ùåäðèé âå÷³ð”. Ùèðè-
ìè â³íøóâàííÿìè ïîðà-
äóâàëè ÷îëîâ³êè Ä. Áîã-
äàí òà Ð. Êîëîä³é, ÿê³ ïî-
áàæàëè ïðèñóòí³ì â Íî-
âîìó ðîö³ ëþáîâ³, äîáðà,
ÿñíèõ, ùàñëèâèõ äí³â òà
ùîá íàø óêðà¿íñüêèé
íàðîä íàðåøò³ æèâ ó
ìèð³. Âæå 10 ð³ê â öåðêâ³
"Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãî-
ðîäèö³" ï³ä ÷àñ Ð³çäâÿíèõ
ñâÿò ïàíóº ÷óäîâà àò-
ìîñôåðà ìèëîñåðäÿ,
ëþáîâ³, ãàðìîí³¿ ðàçîì ç
óêðà¿íñüêîþ ìîëèòâîþ-
êîëÿäêîþ. Íà çàâåðøåí-
íÿ, î. Éîñèï ïðèâ³òàâ
âñ³õ ïðèñóòí³õ ç ñâÿòîì
Ð³çäâà, ìàëåíüêà Ëó÷³ÿ
çàñï³âàëà "Ï³ñíþ ïðî àí-
ãåë³â" òà âñ³ºþ ðîäèíîþ
âèêîíàëè ñòàðîâèííó êî-
ëÿäêó "Áîæèé Ñèí äíåñü
íàðîäèâñÿ ". Ç ðàä³ñòþ ³
çàäîâîëåííÿì òà ïî÷óò-
òÿì ºäèíî¿ ðîäèíè ï³ä
Áîæèì áëàãîñëîâåííÿì
³äóòü ó Íîâèé, 2018 ð³ê,
â³ðíèêè, ÿê³ ïîáóâàëè â
Ð³çäâÿíèé êàçö³ íà ñâÿò³
â õðàì³ "Óñï³ííÿ Ïðå-
ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³".

Ïðèñóòí³ íà ñâÿò³
â ãðåêî-êàòîëèöü-

êîìó ñîáîð³.

ÍÎÂÈÕ ÂÀÌ ÓÑÏ²Õ²Â ² ÇËÅÒ²Â!
Öèìè äíÿìè ñâ³é  ÷åðãîâèé, 71-é

Äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà÷àº äîáðå çíà-
íèé ³  øàíîâàíèé ó íàøîìó ì³ñò³  äè-
ðåêòîð ÒçÎÂ “Ëå-Ãî” ³ “Åäåëüâåéñ-
Ìóêà÷åâî”, Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì.
Ìóêà÷åâà

Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷
ÁÀÑÀÐÀÁ.

Øàíîâíèé Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷!
Ïðèéì³òü ç òàêî¿ ïðèºìíî¿ íàãîäè

íàø³ ùèðîñåðäå÷í³ â³òàííÿ.
Áàæàºìî Âàì ³ íàäàë³ çáåðåãòè ñâîº çàâçÿòòÿ  â ðîáîò³  òà

æèòò³. Íåõàé Âàø âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ³ îðãàí³çàòîðñü-
êèé òàëàíò áóäóòü  íàä³éíîþ çàïîðóêîþ óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
à ëþäñüêà  øàíà ³ âäÿ÷í³ñòü õàé   äîäàþòü Âàì  ñèëè, îïòèì³ç-
ìó ³ íàòõíåííÿ.

Ñòâîðåí³ Âàøèìè çóñèëëÿìè  øâåéí³ ï³äïðèºìñòâà ó Ìó-
êà÷åâ³ òà ðàéîí³ ñëóæèòèìóòü ïðåêðàñíèì  ïðèêëàäîì ñó-
÷àñíîãî ãîñïîäàðþâàííÿ äëÿ ð³äíîãî ì³ñòà, îáëàñò³, êðà¿íè…

 Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ³ ðîäèííîãî ùàñòÿ,
çä³éñíåííÿ óñ³õ Âàøèõ æèòòºâèõ ïëàí³â ³ ñïîä³âàíü.

ª.ÔÅÄ²Â – ãîëîâà ì³ñüêî¿ ðàäè Ïî÷åñíèõ
ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà  â³ä ³ìåí³ êîëåã.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÂÄß×Í²ÑÒÞ!
Ùèðîñåðäå÷íî â³òàº-

ìî ç äíåì íàðîäæåííÿ
íàøîãî øàíîâíîãî ãåí
äèðåêòîðà

Ïåòðà
Ìèõàéëîâè÷à
ÁÀÑÀÐÀÁÀ –

ëþäèíó ç ÷óéíèì ³ ùåä-
ðèì íà äîáðî ñåðöåì, òàëàíîâèòîãî, òóðáî-
òëèâîãî ³ íåâòîìíîãî ó òðóäîâ³é ³ ãðî-
ìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà. Ùèðî âäÿ÷í³
Âàì, øàíîâíèé Ïåòðå Ìèõàéëîâè÷ó, çà âñå
äîáðå, ùî Âè ðîáèòå äëÿ íàøîãî ï³äïðèºì-
ñòâà, éîãî êîëåêòèâó ³ ñåðäå÷íî áàæàºìî ùå
íà áàãàòî-áàãàòî ðîê³â  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
îïòèì³çìó, íåâè÷åðïíî¿  åíåðã³¿  ñèë ³ òâîð-
÷îãî çàâçÿòòÿ íà Âàø³é  íåñïîê³éí³é ïîñàä³,
îñîáèñòîãî ³ ðîäèííîãî ùàñòÿ,  à òàêîæ
Áîæî¿ áëàãîäàò³.

Øàíóþ÷³ Âàñ òðóäîâ³ êîëåêòèâè
øâåéíèõ ï³äïðèºìñòâ “Ëå-Ãî”

³  "Åäåëüâåéñ-Ìóêà÷åâî"



Öå áóëî äóæå äàâíî, – êîëè êîìï’þòåðè áóëè âåëèêèìè... (NN)Öå áóëî äóæå äàâíî, – êîëè êîìï’þòåðè áóëè âåëèêèìè... (NN)Öå áóëî äóæå äàâíî, – êîëè êîìï’þòåðè áóëè âåëèêèìè... (NN)Öå áóëî äóæå äàâíî, – êîëè êîìï’þòåðè áóëè âåëèêèìè... (NN)Öå áóëî äóæå äàâíî, – êîëè êîìï’þòåðè áóëè âåëèêèìè... (NN)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333325 ñ³÷íÿ 2018 ð.

3 (1207)3 (1207)3 (1207)3 (1207)3 (1207)

ñò.

Ñîáîðí³ñòü, ÿêó ìè ïîâèíí³ óòâåðäæóâàòè
íàøèìè ùîäåííèìè ñïðàâàìè!

22 січня 2018 року, у ма
лому залі виконавчого ком
ітету Мукачівської міської
ради відбулося урочисте за
сідання “круглого столу”, за
участі керівництва Мукачі
вської міської ради та її ви
конавчого комітету, керів
ників ветеранських, про
світницьких, національно
культурних, молодіжних
громадських об`єднань
міста, учасників АТО, при
свяченого Дню Соборності
України та 72й річниці утво
рення Закарпатської об
ласті у складі України.

“Соборність України ми повинні  ут�
верджувати нашими щоденними спра�
вами, конкретними прикладами нашої
роботи спрямованої на вирішення най�
важливіших справ нашої громади,
справ, які стосуються кожного мукачі�
вця”, – підкреслив міський голова Му�
качева Андрій Балога, вітаючи при�
сутніх із знаменними подіями в житті
нашої країни, міста та краю. Він висло�
вив щирі слова вдячності учасникам ан�
титерористичної операції на Сході Ук�
раїни,  які боронять  Соборність, Сво�
боду та Незалежність нашої Батьківщи�
ни зі зброєю в руках, виявляючи при
цьому самовідданість, мужність та  ге�
роїзм.

Оплесками зустріли присутні слова
міського голови про те, що він бере під
свій особистий контроль справу з рекон�
струкцією пам‘ятника та площі Тараса
Шевченка, які  повині стати окрасою
нашого міста.

Секретар Мукачівської міської ради
Іван Маняк та заступник міського голо�
ви, керуючий справа Олександр Галай у
своїх виступах звернули увагу присутніх
на роботі Мукачівської міської ради та її
виконавчого комітету, на конкретних
справах у царині благоустрою міста,
соціального захисту та медицини, осві�
ти та культури, турботі про ветеранів та
учасників АТО тощо.

За активну участь у громадському
житті міста, патріотично�виховну та
культурно�просвітницьку роботу, участь
у захисті свободи та територіальної
цілісності України, а також у зв‘язку з
відзначенням Дня Соборності України
та 72�ї річниці утворення Закарпатської
області у складі України міський голова
Мукачева Андрій Вікторович Балога вру�
чив Почесну відзнаку виконавчого
комітету Мукачівської міської ради
“ЗНАК  ПОШАНИ” Федіву Євгену Тео
доровичу — голові Мукачівської міської
громадської організації “Рада Почесних
громадян м.Мукачева “, Почесному гро�
мадянину міста Мукачева. Почесну
відзнаку виконавчого комітету Мука
чівської міської ради “За заслуги пе
ред містом Мукачево” було вручено
Шпенику Василю Івановичу — Почес
ному громадянину міста Мукачева,

який протягом багатьох років очолю
вав Мукачівський завод “Точпри
лад”.

Почесні грамоти виконавчого комі
тету Мукачівської міської ради були
вручені Батіній Марії Іванівні — члену
Мукачівського міського осередку Всеук�
раїнського громадського об‘єднання
“Союзу Українок”, активну учасницю хору
“Відгомін”, Карпінському Олегу Леон
ідовичу  члену міського осередку Все�
українського товариства “Просвіта”
ім.Т.Шевченка, зав.амбулаторією за�
гальної практики — сімейної медицини
№1 Центру первинної медико�санітар�
ної допомоги м.Мукачево, Кудимову
Сергію Михайловичу  — члену ГО
“Спілка учасників антитерористичної
операції міста Мукачево та Мукачівсь�
кого району”, майору, начальнику відділу
бойової підготовки 128�окремої гірсько�
піхотної бригади, Пиринцю Михайлу
Михайловичу – члену ГО “Спілка учас�
ників антитерористичної операції міста
Мукачево та Мукачівського району”, пра�
порщику, інспектору прикордонної служ�
би 2�ї категорії мобільної прикордонної
застави, Риковському Сергію Михай
ловичу — секретарю ГО “Спілка учас�
ників антитерористичної операції міста
Мукачево та Мукачівського району”.

Вітали присутніх зі святом та ділили�
ся своїми думками про сьогодення де�
путат Мукачівської міської ради Олек�
сандр Переста, керівник міської управи
ВО “Союзу Українок” Людмила Оленуши�
нець, голова  Мукачівської міської гро�
мадської організації “Рада Почесних гро�
мадян м.Мукачева”, Почесний громадя�
нин міста Мукачева Євген Федів та інші.

Керівник ветеранської єврейської
організації міста Мукачева Алла Агафо�
нова нагадала присутнім, що за кілька
днів, 27 січня — світ вшановуватиме па�
м‘ять жертв Голокосту і запропонувала
вшанувати їхню пам‘ять хвилиною мов�
чання, що і було підтримано всіма при�
сутніми.

Після завершення “круглого столу”
його учасники здійснили покладання
віночків у національних синьо�жовтих ко�
льорах до меморіальних дощок Михай�
лу Грушевському та Августину Волоши�
ну.

Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà â åëåêòðîííîìó âàð³àíò³
ðîçðîáèëà ïðîåêò ðåãóëÿòîðíîãî àêòó

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ  Ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñü-
êèõ ñëóõàíü ç ïèòàíü ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ì³ñò³ Ìóêà÷åâî».

Ç ïðîåêòîì ðåãóëÿòîðíîãî àêòó òà àíàë³çîì ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó
ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ www.mukachevo-rada.gov.ua â
ðîçä³ë³ «Â³äêðèòå ì³ñòî» – «Ðåãóëÿòîðíà ä³ÿëüí³ñòü»  – «Ïðîåêòè ðå-
ãóëÿòîðíèõ àêò³â òà ÀÐÂ»

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â çà
òåëåôîíîì 2-23-74, àáî çà àäðåñîþ ïëîùà Äóõíîâè÷à Îëåêñàíäðà,2 ì.Ìóêà-
÷åâî, Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.

Управління комунальної власності та архітектури
Виконавчого комітету Мукачівської міської ради

У 2017 році в Мукачеві
коштом  програми “До�
даткового соціально�ме�
дичного захисту му�
качівців”  на матеріальну
допомогу містянам було
виділено 15 млн.  817 тис.
грн. В тому числі 510 важ�
кохворих мукачівців отри�
мали 11 млн. 773 тис.
гривень.

Також коштом програ�
ми закуплялися гігієнічні
підгузки (в різний період
скористалося близько

Ó ì³ñò³ íà ë³êóâàííÿ âàæêîõâîðèõ
ìèíóëîð³÷ âèä³ëèëè ìàéæå 12 ìëí. ãðèâåíü

двохсот сімей) на суму
508 тис. грн.

1557 мукачівців, які опи�
нилися в складних життє�
вих обставинах отримали
майже 3 млн. гривень до�
помоги.  В тому числі 108
родин отримали 701 тис.
компенсації внаслідок
збитків завданих грудне�
вим підтопленням  дворо�
господарств.

Також 13 учасників бой�
ових дій отримали майже
130 тис. на ремонт житла.

Наразі, розпочато
фінансування програми
“Додаткового соціально�
медичного захисту му�
качівців” на 2018 рік. Уп�
равління праці та соціаль�
ного захисту населення
підготувало два розпо�
рядження міського голови
про надання матеріальної
допомоги і одне рішення
виконавчого комітету на
загальну суму 785 тис.
гривень.

Êîìïàí³ÿ «Flex Óêðà¿-
íà» îðãàí³çóâàëà Äåíü
â³äêðèòèõ äâåðåé íà
çàâîä³ «Ôëåêñòðîí³êñ»
â Ìóêà÷åâ³ ç íàãîäè çà-
âåðøåííÿ áóä³âíèöòâà
ïåðøî¿ ÷åðãè áóä³âë³
çàâîäó ïî ëèòòþ ïëàñ-
òìàñè. Íà çàõîä³ ïîáó-
âàâ ³ ì³ñüêèé ãîëîâà
Àíäð³é Áàëîãà. Ï³ä ÷àñ
çàõîäó ãîñò³ ìàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ
ç ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºì-
ñòâà òà áóëî îçâó÷åíî
ïëàíè ç ðîçâèòêó.

Êîìïàí³ÿ «Flex» óñï-
³øíî ïðàöþº íà ðèíêó
Óêðà¿íè ç 2000 ðîêó, à
â Ìóêà÷åâ³ – ç 2012
ðîêó.

Öå êîìàíäà ïðîôåñ³-
îíàë³â, ç á³ëüø í³æ  200
òèñÿ÷ ïðàö³âíèê³â ó
ö³ëîìó ñâ³ò³, íå çóïè-
íÿºòüñÿ ïåðåä æîäíè-
ìè âèêëèêàìè òà çàâ-
æäè ãîòîâà äî ðîçðîá-
êè ³ííîâàö³éíèõ
ð³øåíü, ùîá ìàêñè-
ìàëüíî çàäîâîëüíèòè
âèìîãè çàìîâíèê³â.

Â Ìóêà÷åâ³ «Flex» çàâåðøèâ áóä³âíèöòâî
ïåðøî¿ áóä³âë³ íîâîãî çàâîäó ïî ëèòòþ

ïëàñòìàñè: ñòâîðåíî òèñÿ÷ó ðîáî÷èõ ì³ñöü

Âîëîä³þ÷è âåëè÷åç-
íèì äîñâ³äîì â áàãàòü-
îõ ãàëóçÿõ ïðîìèñëî-
âîñò³, «Flex Óêðà¿íà»
íàäàº ï³äòðèìêó ïðî-
â³äíèì ñâ³òîâèì áðåí-
äàì.

Íàðàç³ êîìïàí³ÿ ïðà-
öþº ó 30 êðà¿íàõ ñâ³òó.

² ñàìå â Ìóêà÷åâ³ êîì-
ïàí³ÿ âêëàäàº ³íâåñ-
òèö³¿ â ðîçâèòîê ³ ðîç-
áóäîâó ï³äïðèºìñòâà.
Çàâäÿêè çá³ëüøåííþ
îáñÿã³â âèðîáíèöòâà
òà íîâ³é ÷åðç³ áóä³â-
íèöòâà çàâîäó áëèçüêî
1000 êðàÿí îòðèìàëè
ðîáî÷å ì³ñöå.

Àíäð³é Áàëîãà çàçíà-
÷èâ ³íâåñòîðàì, ùî
âëàäà ì³ñòà é íàäàë³
ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó
ï³äïðèºìñòâà, àäæå
ìîâà éäå ïðî äîäàòêîâ³
³íâåñòèö³¿ ó ì³ñòî, íîâ³
ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ³ çðåøòîþ
ïîçèòèâíèé ³ì³äæ
âñüîãî Çàêàðïàòòÿ.



Þâ³ëåé – öå êîëè áàãàòî êâ³ò³â, à òè ùå æèâèé. (NN)Þâ³ëåé – öå êîëè áàãàòî êâ³ò³â, à òè ùå æèâèé. (NN)Þâ³ëåé – öå êîëè áàãàòî êâ³ò³â, à òè ùå æèâèé. (NN)Þâ³ëåé – öå êîëè áàãàòî êâ³ò³â, à òè ùå æèâèé. (NN)Þâ³ëåé – öå êîëè áàãàòî êâ³ò³â, à òè ùå æèâèé. (NN) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 25  ñ³÷íÿ  2018 ð.
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ÙÀÑÒß ÍÀ ÁÀÃÀÒÎ
ÐÎÊ²Â!

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî  ç þâ³ëåé-

íèì Äíåì íàðîäæåííÿ øàíîâàíó êî-
ëåãó

Ëþäìèëó Ñåðã³¿âíó
ÄÎÌÀ.

Ç òàêî¿ çíàìåííî¿ íàãîäè áàæàºìî:
Íåõàé Âàøå æèòòÿ  áóäå  çàâæäè

ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì, à  ùèð³ ïðèâ³òàí-
íÿ  â³ä ð³äíèõ ³ êîëåã ïî ðîáîò³  äîäàþòü æèò-
òºâî¿ íàñíàãè.

Ëþäñüêà  øàíà  íåõàé  áóäå  ïîäÿêîþ  Âàì
çà ïë³äíó  ïðàöþ, çà ìóäð³ñòü, óì³ííÿ  òâî-
ðèòè  ³ äàðóâàòè  ëþäÿì äîáðî.

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ  áàæàºìî Âàì, äîðîãà
þâ³ëÿðêî, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îïòèì³çìó,
Áîæî¿ áëàãîäàò³.

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

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Øàíîâàíó  ó ì³ñò³ ëþäèíó, âåòåðàíà
ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè ìàéîðà ó â³äñòàâö³

²ÃÍÀÒÀ
ßíîøà Äüîðä³ºâè÷à
ùèðî â³òàºìî ç éîãî 77-ì

äíåì íàðîäæåííÿ!
Õàé ïîâíèòüñÿ  ð³äíà îñåëÿ äîáðîì,
Ëþáîâ’þ, ùàñòÿì, äóøåâíèì òåïëîì.
Õàé çàâæäè âåäåòüñÿ  ç ëåãêî¿ ðóêè,
Çäîðîâ’ÿ  áàæàºì íà äîâã³ ðîêè.
Õàé ðàä³ñòü ó ñåðö³ Âàø³ì  áóÿº,
Õàé ùàñòÿ  ñ³ÿº,
À ëèõî é íåçãîäè õàé ä³ì îìèíàþòü.
Ùàñòè Âàì ó âñüîìó.

Ç ïîâàãîþ ñâàòè Ãóçèíö³ ç Êîëü÷èíî.

Як ми уже повідомля�
ли, у зв‘язку з національ�
ною традицією відзна�
чення свята Хрещення
Господнього, а також з
метою організованого
та безпечного прове�
дення святкових за�
ходів, враховуючи звер�
нення поважного духо�
венства, міський голова
Мукачева Андрій Балога
видав розпорядження,
відповідно до якого
місцем обрядового ку�
пання було визначено те�
риторію міського пляжу
біля комплексу “Гавань”.

Тож 19 січня 2018
року, архієпископ Мука�
чівський і Ужгородський
Феодор разом  з духо�
венством Української
Православної Церкви
здійснили велике освя�
чення води, а  мукачівці,
які зібралися на березі
Латориці мали гарну на�

У Мукачеві відбулося велике освячення води,
а для  багатьох сміливців води Латориці стали

на мить священним Йорданом

З нагоди відзначення 100
річчя незалежності Украї�
нської Народної Республі�
ки та Дня Соборності Ук�
раїни в Мукачівській РДА
провели урочисте зібран�
ня.

У сесійній залі адмін�
будівлі Мукачівської РДА та
Мукачівської районної
ради за участю керівників
району, очільників уп�
равлінь, відділів, структур�
них підрозділів, держав�
них установ та відомств згадували про події
100 літньої давності, ідейна концепція яких
ніколи не втратить актуальності. Участь у
заході взяли ветерани Мукачівщини на чолі
з головою Ради ветеранів Мукачівського
району Іваном Дмитровичем Качуром.

За незмінною традицією, урочисте
зібрання розпочали з виконання Гімну Ук�
раїни.

До присутніх звернувся голова Мукачівсь�
кої РДА Сергій Гайдай, який відзначив, що
Україна споконвіків прагнула до незалеж�
ності, боролася за неї, не шкодуючи сил.
Триває ця боротьба й понині, але нація ста�
ла сильною, свідомою та навчилася цінува�
ти цінності, що заповідали великі діячі,
творці державності.

Національний стяг урочисто розгорнули
в Мукачівській РДА

Перед учасниками зібрання виступив го�
лова Мукачівської районної ради Іван Ми�
хайло та голова Ради ветеранів Іван Качур,
який підкреслив патріотичну позицію закар�
патських українців у буремну добу, ювілей
якої сьогодні відзначаємо.

Відтак, 21 січня 1919 року в Хусті відбуло�
ся засідання Всенародного Конгресу
(Зборів) українського населення Закарпат�
тя, під час якого було ухвалене рішення про
злуку з Українською Народною Республікою.
У Конгресі взяли участь 420 делегатів і по�
над тисячу запрошених.

Після виступів всі присутні взяли участь в
урочистому розгортанні прапору України, що
уособлював єдність націй у Соборній неза�
лежній Україні.

Власне, хто, як не духовенство ?!
Хто, як не найповажніша частина
суспільства повинні власним при�
кладом вести громаду, місто, край
та країну до миру, злагоди та лю�
бові ?!

Дійсно, духовне єднання це по�
тужний крок до омріяної єдності,
якої нам так бракує останнім часом
і  відсутність якої спричинила
стільки страждань кожному, хто вбо�
ліває за нашу країну та її народ.

Цьогорічне  екуменічне Богослу�
жіння у Мукачівському кафедраль�
ному костелі святого Мартина під промови�
стою назвою “За єдність християн 2018”
засвідчило, що у багатонаціональному краї
та багатонаціональному місті, наші високо�
поважні владики та священики власним
прикладом можуть показати нам вірникам
дорогу до миру, злагоди та любові.

Зібравшись разом, під одним священним
куполом, вони возвели свої молитви та про�
повіді до Всевишнього, просячи від нього
всього того, що так не вистачає нам сьо�
годні.  І  вони були почуті не тільки тим, до
кого були звернені, вони були почуті і

ЧЕРЕЗ ДУХОВНЕ ЄДНАННЯ ДО МИРУ,
ЗЛАГОДИ ТА ЛЮБОВІ...

году стати не тільки учас�
никами  духовної події,
але й пірнути у хвилі
річки, води якої були
щойно освячені Висо�
копреосвященним вла�
дикою.

Велике освячення
води та  святкові бого�

служіння відбулися у
православних та греко�
католицьких храмах  на�
шого міста.

Христос Хрещається !

Відділ інформаційно5
аналітичних комплексів
виконавчого комітету Му5
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Черговий прийом грома�
дян провів міський голова
Андрій Балога, на який прий�
шли містяни з своїми про�
блемами. Мешканка вулиці
Сільвая, яка опалює кварти�
ру електричними камінами,
скаржилася, що невзмозі
оплатити рахунки за елект�
роенергію. Начальник управ�
ління праці та соціального
захисту населення Наталія
Зотова поінформувала заяв�
ницю, що вона має право на
оформлення субсидії на опа�
лення. Громадянці надано
допомогу з оформленням
субсидій. Представники
громадської організації
«Безмежна любов» просили
сприяння в додаткових при�
міщеннях реабілітаційного
центру для дітей з обмеже�
ними можливостями.  Це
питання буде розглянуто фа�
хівцями виконкому.

Учасник бойових дій з ву�
лиці Ринкова просив допо�
могу з ремонтом житла. В
місті коштом програми «До�
даткового соціально�медич�
ного захисту»  торік 13 учас�
ників бойових дій отримали
майже 130 тис. на ремонт
житла.

Також на прийом прийш�
ли представники громадсь�

Åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè: çà ð³ê ñóäàìè ñêàñîâàíî âñüîãî
0,4% ïðîòîêîë³â ñêëàäåíèõ «Ìóí³öèïàëüíîþ ì³ë³ö³ºþ»

ких організацій, які скаржи�
лися на роботу працівників
КП «Муніципальна міліції».
На їх думку працівники
підприємства виносять не�
законні за їх словами прото�
коли. Натомість статистика
кардинально різниться з  їх
словами. За рік судами ска�
совано всього 0,4% прото�
колів, які складено працівни�
ками «Муніципальної
міліції».  Згідно інформації
юридичного відділу
виконкому за період  період
з 01.11.2016 р. по 01.11.2017
було розглянуто  1247 про�
токолів про адміністративні
правопорушення, за резуль�
татами розгляду яких було

винесено 1235 постанов.
За вказаний період до суду

було оскаржено всього 23
постанови адміністративної
комісії, що становить 1,9 %
від загальної кількості вине�
сених постанов. І лише 0,4%
постанов скасовано.

Влада міста пропонує гро�
мадськості долучатися до
обговорення роботи
підприємства шляхом обго�
ворення на депутатській
комісій та інших публічних
майданчиках. Також, у зв’яз�
ку з прийняттям законодав�
ства щодо паркування і ева�
куацію автомобілів функції
та структуру «Муніципальної
міліції» планують змінити.

тими, хто їх хотів почути, смиренно слуха�
ючи цього святкового у багатьох відношен�
нях дня.

Тож чому б і ні! Через духовне єднання –
до миру, злагоди та любові по всій країні.
Адже є у нас ті, хто власним прикладом по�
казуює, що це можливо і є ті, які готові сліду�
вати цьому прикладу.

Тож від Соборності у душах до Соборності
в країні!

Відділ інформаційно5аналітичних
комплексів виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

Äîðîãà íàøà
ÊÀÒÐÈ×

Ëàðèñà Ñòåïàí³âíà!
 Ó öå ïðåêðàñíå ñâÿòî êîëåêòèâ

ÖÏÇ ¹ 1 ÇÄ ÏÀÒ "Óêðïîøòà"  â³òàº
Âàñ ç þâ³ëåºì!

Áàæàºìî çàëèøàòèñÿ òàêîþ æ ïðå-
êðàñíîþ æ³íêîþ, ìóäðîþ, âñ³ìà øà-

íîâàíîþ ëþäèíîþ ÿêîþ ìè Âàñ çíàºìî!
Áóäüòå çäîðîâ³ ³ æèòòºðàä³ñí³.
Íåõàé æèòòºâ³ íåãàðàçäè íå òîðê-

íóòüñÿ Âàøî¿ îñåë³.
Áàæàºìî Âàì äîñòàòêó,   ïðîöâ³òàííÿ

òà ïðèõèëüíîñò³ äîë³.
Áóäüòå ïðèêëàäîì äëÿ  ä³òåé ³ êîæåí íî-

âèé äåíü õàé ðàäóº Âàñ.
Êîëåêòèâ ÖÏÇ ¹ 1
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Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
1 (142)  25 ñ³÷íÿ 2018 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555525 ñ³÷íÿ 2018 ð.
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Ãîñïîäü ëþáèò íàñ áîëüøå, íåæåëè ìû ñàìèõ ñåáÿ. (Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò)Ãîñïîäü ëþáèò íàñ áîëüøå, íåæåëè ìû ñàìèõ ñåáÿ. (Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò)Ãîñïîäü ëþáèò íàñ áîëüøå, íåæåëè ìû ñàìèõ ñåáÿ. (Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò)Ãîñïîäü ëþáèò íàñ áîëüøå, íåæåëè ìû ñàìèõ ñåáÿ. (Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò)Ãîñïîäü ëþáèò íàñ áîëüøå, íåæåëè ìû ñàìèõ ñåáÿ. (Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò)

Ñðåòåíèå Ãîñïîäà Áîãà
è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà     (15 ôåâðàëÿ)

Ñëîâî "Ìàìà" äîðîãîå,
Åþ íàäî äîðîæèòü,
Ñ åå ëàñêîé è ñîâåòîì
Ëåã÷å íàì íà ñâåòå æèòü.

Ïðèïåâ:
Åñëè ìàòü åùå æèâàÿ,
Ñ÷àñòëèâ òû, ÷òî íà çåìëå,
Åñòü êîìó ïåðåæèâàÿ,
Ïîìîëèòüñÿ î òåáå.

Â ðàííåì äåòñòâå áåççàáîòíîì
ß íå çíàë êàê òðóäíî æèòü.
Ìàòü òðóäèëàñü, ÷òîáû áûëî,
×åì êîðìèòü íàñ è ïîèòü!

Ïðèïåâ.
Êîãäà áûë åùå ìëàäåíöåì
È îíà â òèøè íî÷íîé,
Ñëîâíî Àíãåë, ó ïîñòåëè,
Îõðàíÿëà ìîé ïîêîé.

Ïðèïåâ.
Ïîìíþ òèõèå áåñåäû ...
Ìàòü âíóøàëà ìíå î òîì,
×òîá áûë óìíûì è ïðèìåðíûì,
Æèçíü ñâîþ ñâÿçàë ñ Õðèñòîì.

Ïðèïåâ.
Êîãäà áûëî â æèçíè òðóäíî,
Âñïîìèíàë ÿ òå ñëîâà,
×òî ìíå ìàìà ãîâîðèëà,
Êàê åùå áûëà æèâà.

Ïðèïåâ.
×àñòî ìàìó ìû íå ëþáèì,
Íå æàëååì è íå ÷òèì,
È ïîìî÷ü, êîãäà åé òðóäíî
Â ñòàðîñòè ìû íå õîòèì.

Ïðèïåâ.

Ñîãëàñíî ñêàçàíèþ ñâÿòè-
òåëÿ Äèìèòðèÿ Ðîñòîâñêîãî,
Ñâÿòàÿ Äåâà Ìàðèÿ ïðåäà-
âàëà Ìëàäåíöà Áîãó ñî ñëî-
âàìè: “Ñå, Ñûí Òâîé, Ïðå-
âå÷íûé Îò÷å, Êîòîðîãî Òû
ïîñëàë âîïëîòèòüñÿ îò
Ìåíÿ äëÿ ñïàñåíèÿ ðîäà ÷å-
ëîâå÷åñêîãî! Òû Åãî ðîäèë
ïðåæäå âåêîâ áåç Ìàòåðè, à
ß ïî Òâîåìó áëàãîâîëåíèþ,
ïî èñïîëíåíèè ëåò, ðîäèëà
Åãî áåç ìóæà. Âîò ïëîä ÷ðå-
âà Ìîåãî ïåðâîðîæäåííûé,
Äóõîì Ñâÿòûì âî Ìíå çà÷à-
òûé, è íåèçðå÷åííî, êàê Òû
Îäèí âåäàåøü, îò Ìåíÿ ïðîèñ-
øåäøèé. Îí Ïåðâåíåö Ìîé,
ðàíåå æå âñåãî Òâîé, Òåáå ñî-
ïðèñíîñóùíûé è ñîáåçíà÷àëü-
íûé, Ïåðâåíåö, Òåáå Îäíîìó

ïîäîáàþùèé, èáî Îí åñòü îò
Òåáÿ ñîøåäøèé, íå îòñòóïèâ îò
Òâîåãî Áîæåòâà. Ïðèèìè Ïåð-
âåíöà, ñ Êîòîðûì Òû âåêè ñî-
òâîðèë è ñ Êîòîðûì âìåñòå
ñâåòó âîññèÿòü ïîâåëåë.

Ïðèèìè âîïëîòèâøååñÿ îò
Ìåíÿ Òâîå Ñëîâî, Êîòîðûì
Òû óòâåðäèë íåáî, îñíîâàë
çåìëþ, ñîáðàë â ñîåäèíåíèå
âîäû. Ïðèèìè îò Ìåíÿ Òâî-
åãî Ñûíà, Êîòîðîãî ïðèíîøó
íà ñèå âåëèêîå, äà î Íåì è
Ìíå óñòðîèøü òàê, êàê Òåáå
óãîäíî. È äà èñêóïèøü ðîä
÷åëîâå÷åñêèé Åãî ïëîòèþ è
êðîâèþ,  ïðèíÿòîþ îò
Ìåíÿ”.

Ñ ýòèìè ñëîâàìè Îíà îò-
äàëà Ñâîå äðàãîöåííîå ×àäî
â ðóêè àðõèåðåþ Çàõàðèè, êàê

íàìåñòíèêó Áîæèþ, îòäàâàÿ
Åãî Ñàìîìó Áîãó.

Êàê âèäíî èç ýòèõ ñëîâ, Äåâà
Ìàðèÿ çíàëà Ñâîþ ñâÿòóþ ìèñ-
ñèþ è èñïîëíèëà åå âî âñåé
óãîäíîé Áîãó ïîëíîòå.

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
     Ãîñïîäà...

ÑËÎÂÎ "ÌÀÌÀ"
ÄÎÐÎÃÎÅ

ÂÅËÈÊÈÉ Ï²ÑÒ
     Ãîòóºìîñÿ äî Âåëèêîãî ïîñòó

Âåëèêèé ï³ñò –
íàéá³ëüø ãîëîâíèé ³
íàéá³ëüø ñóâîðèé ³ç
âñ³õ ïîñò³â. Â³í ðîç-
ïî÷èíàåòüñÿ çà ñ³ì
òèæí³â äî ïðàçíèêà
Ñâÿòî¿ Ïàñõè ³ ñêëà-
äàºòüñÿ ç ×îòèðèäå-

ñÿòíèö³  (ñîðîêà äí³â) ³ Ñòðàñíî¿ ñåäìèö³ (òèæíÿ ïå-
ðåä Ïàñõîþ). Â öüîìó ðîö³ Âåëèêèé ï³ñò òðèâàòèìå ç
19 ëþòîãî ïî 7 êâ³òíÿ ³ ñòàíîâèòèìå ðàçîì ç Ñòðàñ-
íîþ ñåäìèöåþ 48 äí³â. Ï³ñò â ×îòèðèäåñÿòíèöþ âñòà-
íîâëåíèé â íàñë³äóâàííÿ Ñàìîìó Ãîñïîäó ²³ñóñó Õðè-
ñòó, ßêèé ïîñòèâñÿ â ïóñòèí³ ñîðîê äí³â, à ï³ñò â Ñòðàñ-
íó ñåäìèöþ – íà ñïîãàä îñòàíí³õ äí³â Éîãî çåìíîãî
æèòòÿ, ñòðàæäàíü, ñìåðò³ ³ ïîõîâàííÿ.

Ïåðøà ³ îñòàííÿ  (Ñòðàñíà) ñåäìèö³ Âåëèêîãî ïîñòó
íàéá³ëüø ñóâîð³. Çà Ñòàòóòîì, â ïîíåä³ëîê ³ â³âòîðîê
ïåðøîãî òèæíÿ âñòàíîâëåíà íàéâèùà ñòóï³íü ïîñòó -
ïîâíå óòðèìàííÿ â³ä ¿æ³, ïåðøå ¿¿ âæèâàííÿ äîçâî-
ëÿºòüñÿ ò³ëüêè â ñåðåäó, à âäðóãå – â ï’ÿòíèöþ ï³ñëÿ

ë³òóðã³¿. Ïðåæäåîñâÿ÷åíèõ Äàð³â. Â ö³ äí³ ïðîïîíóºòü-
ñÿ ñóõî¿ä³ííÿ, òîáòî ¿æà áåç ìàñëà. Àëå äëÿ ñëàáèõ,
õâîðèõ, ëþäåé ñòàðøîãî â³êó, âàã³òíèõ ö³ âèìîãè, ç
áëàãîñëîâ³ííÿ ñâÿùåíèêà, ìîæóòü áóòè ïîñëàáëåí³.
Ðîïî÷èíàþ÷è ç ñóáîòè ïåðøî³ ñåäìèö³ äîçâîëÿºòüñÿ
âæèâàòè ï³ñíó ¿æó. Ðèáà äîçâîëÿºòüñÿ çà âåñü Âåëè-
êèé ï³ñò ò³ëüêè äâà ðàçè: íà ïðàçíèê Áëàãîâ³ùåííÿ
Ïðåñâÿòî³ Áîãîðîäèö³ (7 êâ³òíÿ), àëå ÿêùî â³í ïðèõî-
äèòüñÿ íå â Ñòðàñíó ñåäìèöþ, ³ ó Âåðáíó íåä³ëþ –
Âõ³ä Ãîñïîäí³é â ²ºðóñàëèì. Ó Ëàçàðåâó ñóáîòó (ñó-
áîòà ïåðåä Âåðáíîþ íåä³ëåþ) äîçâîëÿºòüñÿ ðèáíà ³êðà.
ßêùî äîòðèìóâàòèñÿ ñóâîðî Ñòàòóòó, òî ðîñëèííå
ìàñëî äîçâîëÿºòüñÿ ò³ëüêè â ñóáîòó (êð³ì ñóáîòè íà
Ñòðàñí³é ñåäìèö³) ³ â íåä³ëþ.

Â Ñòðàñíó ñåäìèöþ ïðîïîíóºòüñÿ ñóõî¿ä³ííÿ, à â
ñóáîòó ïîâíå óòðèìàííÿ â³ä ¿æ³. Ó ï’ÿòíèöþ äîçâî-
ëÿºòüñÿ  ¿ñòè ò³ëüêè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÷èíó ïîõîâàííÿ
Ïëàùàíèö³ Ãîñïîäà.

Çàê³í÷óºòüñÿ  Ñòðàñíà ñåäìèöÿ òîðæåñòâåííèì ïðàç-
íèêîì Ïàñõè – Ñâ³òëîãî Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ.

Àðõ³ìàíäðèò  ÌÀÐÒÈÍ²ÀÍ.

11 ËÞÒÎÃÎ – ÍÅÄ²Ëß Ì’ßÑÎÏÓÑÍÀ. ÏÐÎ ÑÒÐÀØÍÈÉ ÑÓÄ
Страшний Суд! Судія грядеть

на облаках, оточений безчис�
ленним множеством Небесних
Сил безплотних. Труби гласять
по всім кінцям землі і віднов�
люють померлих. Відновлені
полки полосами пропливають
на визначене місце, до престо�
лу Судії, заздалегідь відчуваю�

чи, який прозвучить у їхніх ву�
хах вирок. Адже діяння кожного
будуть написані на чолі їхнього
єства, і самий вигляд їхній буде
відповідати справам і норовам.
Розподіл десних і шуїїх
здійсниться сам собою. На�
кінець все вже визначилось.
Настало глибоке мовчання. Ще

мить – і почується рішучий ви�
рок Судії: одним – приидите,
іншим –  идите от Меня
(Мор.25:24,41).

Помилуй нас, Господи, поми�
луй нас! Буди милість Твоя, Гос�
поди, на нас! – але тоді пізно
вже буде так благати. Зараз
варто піклуватися змити з

єства свого написані на ньому
знаки, неблагоприємні для нас.
Тоді повні ріки сліз готові б були
ми випустити, щоб вмитися; але
це вже ні до чого не послужить.
Заплачемо зараз, якщо не ріка�
ми сліз, то хоча б струмочка�
ми, якщо не струмочками, то
хоча б дощовими каплями; якщо

і цього не знайдемо, сокруши�
мося в серці і, сповідавши гріхи
свої Господу, вблагаємо Його
простити їх нам, давши обіцян�
ку не ображати Його більше не
дотриманням Його заповідей, і,
ревно, потім вірно виконувати
таку обіцянку.

Святитель
Феофан ЗАТВОРНИК



Çàïèòàííÿ: – ×è çàâæäè ìîæ-
íà ïîâ³äîìëÿòè ñâîþ äóìêó
áëèæíüîìó?

Â³äïîâ³äü: – ßêùî âàøà äóìêà
â ñëàâó Áîæó, ñêàæ³òü ¿¿ – íåõàé ³
³íø³ ñëàâëÿòü Áîãà. ßêùî âîíà íà
êîðèñòü àáî âò³õó áëèæíüîìó, ñêà-
æèòü ¿¿, íåõàé áóäå êîðèñòü ³ âò³õà.
Àëå ÿêùî âè îòðèìàëè íåìèðíó
äóìêó ³ ïðîòè áëèæíüîãî, ïðèíåñ³òü
â í³é ïîêàÿííÿ Áîãó;  ïðè äîïîìîç³
Éîãî ïðîæåí³òü ¿¿ ³ç ñâîãî ñåðöÿ.

Çàïèòàííÿ: – ×è ìîæíà ¿ñòè
äî ñèòîñò³?

Â³äïîâ³äü: – Ñèòèé æèâ³ò õèëèòü
äî äð³ìîòè ³ ñíó, äî ë³íèâîñò³ ³ ñëà-
äîñò³, â³ä ÷îãî â ëþäèí³ ïîÿâëÿþòü-
ñÿ ïîãàí³ äóìêè.

Çàïèòàííÿ: – ×è ìàº çíà÷åííÿ
äëÿ â³÷íî¿ ó÷àñò³ ïîìåðëîãî
çîâí³øí³ñòü ïîõîâàííÿ?

Â³äïîâ³äü: – Ïàì'ÿòàéòå, ùî äëÿ
ó÷àñò³ ïîìåðëîãî çîâí³øí³ñòü ïî-
õîâàííÿ (äîìîâèíà, â³íêè, ïîøàíà,
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Êòî èç ó÷åíèÿ Õðèñòîâà îòâåðãàåò õîòÿ îäèí äîãìàò, òîò îòðèöàåò Õðèñòà.Êòî èç ó÷åíèÿ Õðèñòîâà îòâåðãàåò õîòÿ îäèí äîãìàò, òîò îòðèöàåò Õðèñòà.Êòî èç ó÷åíèÿ Õðèñòîâà îòâåðãàåò õîòÿ îäèí äîãìàò, òîò îòðèöàåò Õðèñòà.Êòî èç ó÷åíèÿ Õðèñòîâà îòâåðãàåò õîòÿ îäèí äîãìàò, òîò îòðèöàåò Õðèñòà.Êòî èç ó÷åíèÿ Õðèñòîâà îòâåðãàåò õîòÿ îäèí äîãìàò, òîò îòðèöàåò Õðèñòà.
(Ñâò. Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ)(Ñâò. Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ)(Ñâò. Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ)(Ñâò. Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ)(Ñâò. Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ)

ÃÎËÎÂÍ²  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍ²
ÑÂßÒÀ Ó ËÞÒÎÌÓ 2018 ð.

1. (×ò.) – Ïðï. Ìàêàð³ÿ Âåëèêîãî, ªãèïåòñüêîãî.
Çíàéäåíèÿ ìîù³â ïðï. Ñàâè Ñòîðîæåâñüêîãî.
2. (Ïò.) – Ïðï. ªâô³ì³ÿ Âåëèêîãî, ³ºðîìîíàõà.

Ìöö. ²ííè, Ï³ííè ³ Ðèììè.
3. (Ñá.) – Ïðï. Ìàêñèìà Ãðåêà.
4. (Íä.) – Íåä³ëÿ ïðî áëóäíîãî ñèíà. Ñîáîð íîâî-

ìó÷åíèê³â ³ ñïîâ³äíèê³â Öåðêâè Ðóñüêî¿.
6. (Âò.) – Áëæ. Êñåí³¿ Ïåòåðáóðçüêî¿.
7. (Ñð.) – Ñâò. Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà, àðõ³ºï³ñêîïà

Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî. Ïðï. Àíàòîë³ÿ I Îïòèí-
ñüêîãî. Ñùì÷. Âîëîäèìèðà (Áîãîÿâëåíñüêîãî),
ìèòð. Êè¿âñüêîãî. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Óòîëè ìîÿ
ïå÷àëè".
9. (Ïò.) – Ïåðåíåñåííÿ ìîù³â ñâò. ²îàííà Çëàòîó-

ñòà, àðõ³ºï³ñêîïà Êîíñòàíòèíîïîëüñüêîãî.
10. (Ñá.) – Âñåëåíñüêà ðîäèòåëüñüêà (ì'ÿñîïóñ-

íà) ñóáîòà. Ïðï. ªôðåìà Ñ³ðèíà, ³ºðîäèÿêîíà.
11. (Íä.) – Íåä³ëÿ ì'ÿñîïóñíà. Ïðî Ñòðàøíèé ñóä.

Ïåðåíåñåííÿ ìîù³â ñùì÷. ²ãíàò³ÿ Áîãîíîñöÿ, ºïèñ-
êîïà.
12. (Ïí.) – Ñåäìèöÿ Ñèðïà – ñóö³ëüíà. Ñîáîð Âñå-

ëåíñüêèõ ó÷èòåë³â ³ ñâÿòèòåë³â Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî,
Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà ³ ²îàííà Çëàòîóñòà.
15. (×ò.) – Ñòð³òåííÿ Ãîñïîäà Áîãà ³ Ñïàñà íàøî-

ãî ²³ñóñà Õðèñòà.
16. (Ïò.) – ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Óìÿã÷åíèå çëûõ

ñåðäåö".
18. (Íä.) – Íåä³ëÿ Ñèðîïóñíà. Ñïîãàäè Àäàìîâî-

ãî âèãíàííÿ. Ïðîùåíà íåä³ëÿ. Çàãîâèíè íà Âåëè-
êèé ï³ñò. Ñâò. Ôåîäîñ³ÿ, àðõ³ºï. ×åðí³ã³âñüêîãî.
19. (Ïí.) – Ïî÷àòîê Âåëèêîãî ïîñòó.
22. (×ò.) – Çíàéäåííÿ ìîù³â ñâò. Òèõîíà, ïàòð³-

àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³.
25. (Íä.) – Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâ’ÿ. ²âåðñüêî¿

³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³. Ñâò. Àëåêñ³ÿ, ìèòð. Êè¿âñüêî-
ãî, âñ³º¿ Ðóñ³ ÷óäîòâîðöÿ.
26. (Ïí.) – Ïðïï. Çî¿ ³ Ôîò³í³¿ (Ñâ³òëàíè). Ïðï.

Ìàðòèí³àíà Êåñàð³éñüêîãî.
27. (Âò.) – Ð³âíîàï. Êèðèëà, ó÷èòåëÿ Ñëîâåí-

ñüêîãî.

 Ìîëèñÿ Áîãó ç ñêðó-
øåííèì ñåðöåì; õîäè â
öåðêâó ³ óâàæíî ñëóõàé
ñï³âè, ÷èòàííÿ ³ ïîâ÷àí-
íÿ, îñîáëèâî ó íåä³ëüí³ ³

Äóõîâí³ íàñòàíîâè ñâò. Äèìèòð³ÿ Ðîñòîâñüêîãî
ïðàçíè÷í³ äí³, çàëèøàþ-
÷è âñÿê³ ñïðàâè ³ ðîáîòè.
 Øàíóé äóõîâíèõ ïàñ-

òèð³â, áàòüê³â, ñòàðèõ ³
ëþäåé áëàãî÷åñòèâèõ; ³
âñ³õ ëþáè íåëèöåì³ðíî.
 Íå çãàäóé ³ì'ÿ Áîæå

ó áðåõí³ ³ æàðòàõ. Âñÿêó
ñïðàâó, ïîäóìàâøè, ðîç-
ïî÷èíàé ç ìîëèòâîþ.
Çáåð³ãàé ï³ñò, ïåðåä÷àñ-
íî íå ¿æ, áåç ñïðàãè íå
ïèé.
 Áåðåæè â³ðó, óõèëÿé-

ñÿ â³ä ðîçêîëó ³ ºðåñ³.
 Áåðåæèñÿ îááð³õóâà-

òè ³ çàñóäæóâàòè áëèæ-
íüîãî.

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

 Í³êîìó íå çàçäðè.
 Ä³òåé â÷è äîáð³é ñïðà-

â³ ; ïîãàíå æ áåðåæèñÿ íå
ò³ëüêè ðîáèòè á³ëÿ íèõ,
àëå ³ ãîâîðèòè.
 Íå ëèõîñë³â.
 Íå çëîïàì'ÿòñòâóé ³

íå ìñòè çà êððèâäó
ñâîþ.
 Í³êîëè íå êðèâäü ³ íå

îáìàíþé, îñîáëèâî æ íå
êðàäè.
 Áóäü ïðàöüîâèòèé; ïî-

äàâàé ïðàâåäíó ìèëîñ-
òèíþ öåðêâàì ³ á³äíèì, à
íå ñêóïèñü.
 Íå áëóäîä³é, íå ïðå-

ëþáîä³é,íå âèïëÿñóé, íå
ñï³âàé ëèõîñë³âíèõ ³ ñïî-
êóñëèâèõ ï³ñåíü.
 Íå áóäü ãîðäèì ³

ãí³âëèâèì.
 Íå õîäè íà ïóñò³ ðîç-

âàãè ³ âñ³ëÿêèõ ïóñòèõ çà-
áàâ óíèêàé.
 Íå ïðèêðàøàé îáëè÷-

÷ÿ ³ ò³ëî îäÿãîì äëÿ ñïî-
êóøàííÿ.
 Á³éñÿ Áîãà, ïàì'ÿòàé

ïðî ñìåðòü, ïðî ñóä Õðè-
ñòîâèé, ïåêëî ³ Öàðñòâî
Íåáåñíå.

Ïàì'ÿòàé çàâæäè âñÿ öå
³ òâîðÿ÷è, ùàñëèâî ïî-
æèâåø òóò ³ â³÷íå áëà-
æåíñòâî îòðèìàºø.

ìóçèêà, â³äñï³âóâàííÿ ³ ³íøå) ìà-
þòü ìàëå çíà÷åííÿ. Êîæåí áóäå
ñóäèìèé çà ñâî¿ìè ñïðàâàìè.

Çàïèòàííÿ: – Ùî çàðàõîâóºòü-
ñÿ õðèñòèÿíèíó ó â³äïóùåíí³ ãð³õ³â?

Â³äïîâ³äü: – Ó â³äïóùåíí³ ãð³õ³â
íàì çàðàõîâóþòüñÿ äîáð³ ñïðàâè ³
âèïðîáóâàííÿ, õâîðîáè.

Çàïèòàííÿ: – ßê äèâèòüñÿ íà
æèòòÿ òèõ ëþäåé, ÿê³ íå â³äâ³äó-
þòü Õðàìó Áîæîãî?

Â³äïîâ³äü: – Ëþäè, ÿê³ ñòîðîíÿòü-
ñÿ Õðàìó Áîæîãî, áóâàþòü ÷óæ³ Áîãó,
÷óæ³ â³ð³ ³ äîáðî÷èííîñò³ ³ æèòòÿ ¿õíº
ïîâíå âñÿêèõ ïðèñòðàñòåé.

Çàïèòàííÿ: – ßêîþ áóäå
âàæê³ñòü ìóê?

Â³äïîâ³äü:  – Ïðåïîäîáíèé
ªôðåì Ñ³ðèí êàæå, ùî êîëè
ãð³øíèê áóäå âèãíàíèé â³ä ëèöÿ
Áîæîãî, òîä³ çîéê³â, âîëàííÿ éîãî
íå âèòðèìàþòü îñíîâè âñåñâ³òó.

Çàïèòàííÿ: – ßêà äîáðà ñïðà-
âà äîñêîíàë³øà ³ ÿêèé ãð³õ íàé-

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãîâ³ñòó»
â³äïîâ³äàº àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.

     Çàïèòóºòå – âiäïîâiäàºìî

âàæ÷èé?
Â³äïîâ³äü: – Âñÿêà äîáðà ñïðà-

âà òèì êðàùà ³ äîñêîíàë³øîþ
áóâàº, ÿêùî ðîáèòüñÿ ç âåëèêîþ
íàïðóãîþ äóøåâíèõ ñèë, à ãð³õ íàé-
âàæ÷èé òîé, ÿêèé ðîáèòüñÿ ³ç îá-
äóìàíèì íàì³ðîì, í³æ äîïóùåíèé
íåîáäóìàí³ñòþ àáî ñëàáê³ñòþ.

Çàïèòàííÿ: – ßêà äóìêà ñòðàø-
íà äëÿ äèÿâîëà?

Â³äïîâ³äü: – Äóìêà, çàéíÿòà
ïðåäìåòàìè Áîæåñòâåííèìè,
ñòðàøíà äëÿ äèÿâîëà.

Çàïèòàííÿ: – Íà ÿêèõ ëþäÿõ
íàì òðåáà çóïèíÿòè ñâî¿ äóìêè?

Â³äïîâ³äü: – Ñâ. Îòö³ â÷àòü íàñ
íå çóïèíÿòè äóìîê íàøèõ íà òèõ
ëþäÿõ, ÿê³ çàéìàþòü êðàùå ç íàñ
ñòàíîâèùå (êðàùå æèâóòü), à íà
òèõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â á³ëüø íå-
ïðèºìíîìó ñòàíîâèù³, í³æ ìè. Ïåð-
øå ïðèâîäèòü äî çàâèñò³ ³ íàð³êàí-
íÿ, à îñòàííº äàº ìîæëèâ³ñòü áóòè
çàäîâîëåíèì íàøèì ñòàíîâèùåì.

Ñâÿòèòåëü ²îàíí Çëàòîóñò
(Äåíü íà ïàì’ÿò³ – 9 ëþòîãî)

Áåç Öåðêâè íå ñòÿæàòè Áîãà

Øëþá íå äëÿ òîãî, ùîá
ìè íàïîâíþâàëè áóäèíîê
âîðîæíå÷åþ ³ íåíàâèñòþ,
ùîá ìàëè ñâàðêè ³ íåçãî-
äè, ùîá çàâîäèëè íåïîðî-
çóì³ííÿ îäèí ç îäíèì ³ ðî-
áèëè æèòòÿ  íå â æèòòÿ,
àëå äëÿ òîãî, ùîá íàì êî-
ðèñòóâàòèñÿ äîïîìîãîþ,
ìàòè ïðèñòàíü, ïðèòóëîê ³
âò³õó â á³äàõ, ÿê³ òðàïëÿ-
þòüñÿ, ùîá çíàõîäèòè çàäîâîëåííÿ ó ðîçìîâ³ ...
Ñê³ëüêè áàãàòèõ, ÿê³ ìàëè áàãàòèõ æ³íîê, çá³ëüøèâ-
øè ñâîº ñòàíîâèùå, çàëèøèëèñü ³ çàäîâîëåííÿ ³ çãî-
äè, ìàþ÷è ùîäåíí³ ñâàðêè çà ñòîëîì, âñòóïàþ÷è â
ñóïåðå÷êè? Ñê³ëüêè á³äíèõ, ÿê³ âçÿëè íàéá³äí³øèõ
æ³íîê, ³ íàñîëîäæóþòüñÿ ìèðîì, ³ ç âåëèêîþ ðàä³-
ñòþ ñïîãëÿäàþòü íà öå ñîíöå; à áàãàò³ ïðè âñüîìó
íàâêîëèøíüîìó ³õíüîìó áàãàòñòâ³, ³ç-çà æ³íîê âè-
ìàãàþòü ñîá³ ñìåðò³ ³ çâ³ëüíåííÿ â³ä ä³éñíîñòåé òà-
êîãî æèòòÿ. Íåìàº í³ÿêî¿ êîðèñò³ â³ä áàãàòñòâà, ÿêùî
ìè íå çíàéäåìî äîáðî¿ äóø³.

Ñâÿòèòåü ²îàíí Çëàòîóñò.Â Öàðñòâî Íåáåñíå
íåìàº âõ³äíèõ á³ëåò³â,
âêëþ÷àþ÷è äèïëîì äîê-
òîðà áîãîñëîâ’ÿ, àëå º
ÿêèéñü òàºìíè÷èé çíàê
õðèñòèÿíèíà, íàñë³äíèêà
Öàðñòâà Íåáåñíîãî, ïå-
ðåä ÿêèì õåðóâèì, ÿêèé
îõîðîíÿº âîðîòà ðàþ,
îïóñêàº ñâ³é âîãíåííèé
ìå÷. Öåé çíàê – áëàãî-
äàòü Äóõà Ñâÿòàãî, ÿêó
ëþäèíà ñòÿæàº, çäîáóâàº
ó ñâîºìó æèòò³; öå Ñâ³òëî
Õðèñòîâå, ÿêå â³äð³çíÿº ³ç
âñ³õ çâàíèõ íà ïèð
Àãíöà âèáðàíèõ. Íà-
ëåæí³ñòü äî Ïðàâîñëàâ-
íî¿ Öåðêâè – öå ùå íå
ñïàñ³ííÿ, à ìîæëèâ³ñòü
ñïàñ³ííÿ ÷åðåç ñòÿæàííÿ,
çäîáóòòÿ áëàãîäàò³ Äóõà
Ñâÿòàãî. Öå â÷åííÿ, çàâ-

æäè âëàñòèâå
Öåðêâ³, ïðîðîêà-
ìè ÿêîãî áóëè ó
íàø ÷àñ ïðï. Ñå-
ðàôèì Ñàðîâñü-
êèé ³ ïðàâ. ²îàíí
Êðîíøòàäòñüêèé.

Â íàñòóïíîìó
â³ö³ â³äêðè-ºòüñÿ
òå, ùî ìè ñòÿæàëè òóò,
íà çåìë³, ³íàêøå çåìíå
æèòòÿ  ÿê ïåð³îä ñàìî-
âèçíà÷åííÿ áóëî á áåç-
ãëóçäèì. Áåç â³äðîäæåí-
íÿ áëàãîäàòòþ Äóõà Ñâÿ-
òàãî, ÿêà ïåðåáóâàº â
Öåðêâ³, íåìîæëèâî ìàòè
áîãîñï³ëêóâàííÿ – “âíóò-
ð³øíüîãî ðàþ ó ñâî¿é
äóø³”. Ì³æ ³íøèì, Ãîñ-
ïîäü â³ääàñòü êîæíîìó
çà éîãî çàñëóãè, òîìó çà
ìèëîñåðäÿ ³ äîáðîòó íå

çàëèøèòü äåÿêèõ âò³õ ³
òèõ, ÿê³ íå íàëåæàòü äî
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè,
àëå íå äàñòü ¿ì Ñåáå
Ñàìîãî.

Ñïàñ³ííÿ – ïðîöåñ
â³÷íîãî áîãîñï³ëêóâàííÿ
³ îçàð³ííÿ Ôàâîðñüêèì
ñâ³òëîì, ÿê³ ðîáëÿòü
äóøó ëþäèíè õðàìîì
Áîæåñòâà. Áåç âíóòð³ø-
íüîãî ðàþ ëþäèíà íå
çìîæå ââ³éòè ó çîâí³øí³é
ðàé, âêëþ÷èòèñÿ ó

ì³ñòè÷íó ºäí³ñòü àíãåë³â
³ ñâÿòèõ. Öàðñòâî Íå-
áåñíå ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç
äóø³ ëþäèíè íà çåìë³ ³
ðîçêðèâàºòüñÿ ó â³÷íîñò³.

Ó ïðîïîâ³ä³ ñâò. Ãðèãî-
ð³ÿ Áîãîñëîâà “Íà õðå-
ùåííÿ” ìîæíà çíàéòè
â³äïîâ³ä³ ïðî òå, ùî áóäå
ç ëþäüìè, ÿê³ íå çíàëè
Áîãà. Íå âñ³ âîíè áóäóòü
ó â³÷íèõ ìóêàõ, îäíàê
ñïàñ³ííÿ äëÿ íèõ, ÿê
ºäíàííÿ ç Áîãîì, íåìîæ-
ëèâå.

Ò³, õòî çíàõîäÿòüñÿ
ïîçà Öåðêâîþ, ìîæóòü
îòðèìàòè çà ñâî¿ äîáð³
ñïðàâè íàãîðîäó â³ä
Áîãà, àëå íå Ñàìîãî
Áîãà.

Àðõ³ìàíäðèò
ÐÀÔÀ¯Ë (Êàðåì³í)

     Ñëîâî ïàñòèðÿ
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ñò.

Є люди, з якими не потрібно, як
мовиться, і пуд солі з’їсти, аби
вони стали для тебе справжніми
друзями. Таких у автора матеріа�
лу добрий десяток. Серед них і
неординарна людина, яка все
своє свідоме життя присвятила
Праці та Футболу. Саме наполег�
лива праця у майбутньому стане
тим основним важелем, котра з
простого сільського хлопця із Не�
ліпино, що на Свалявщині, Іллі, а
зараз Іллі Івановича Левка, зро�
била знаного на Донбасі шахта�
ря–героя, який даватиме «на
гора» стільки вугілля, що перекри�
ватиме рекорди знаних героїв
праці Стаханова та Ізотова. Він
навіть з Ізотовим знявся у доку�
ментальному фільмі «Микита Ізо�
тов», поставленому режисером М.
Левковим.

Ілля Іванович має своє життєве
кредо — це сім’я, праця, по�
рядність і завжди доводить будь�
яку розпочату справу до логічного
завершення.

Видати за зміну «на гора» 110
тон вугілля — це цифра переви�
щувала рекорди Стаханова–Ізото�
ва. Але і в будні наш земляк пра�
цював за двох–трьох гірників.
Закарпатця шанували, його порт�
рет красувався на міській Дошці
пошани, депутата Горлівської
міської ради впізнавали в місті.
Коли бригадир забійників І. Лев�
ко у середині 70�их років минуло�
го століття вирішив повернутися
на рідну батьківщину, то керівниц�
тво шахтоуправління й міськради
все робило для того, щоб той за�
лишився у Горлівці. Навіть пока�
зали документ, в якому був лист–
клопотання про присвоєння йому
Героя праці. Але велике бажання
повернутися до рідного батьково�
го порогу взяло верх.

…Ми сидимо з ювіляром у його
затишному кабінеті на мукачівсь�
кому СОК «Харчовик». На стінах —
сотні грамот, дипломів, на стела�
жах — кубки, м’ячі, шарфи та фут�
болки, подаровані керівництвом
різних команд. Невеличка
спортивна бібліотечка. Серед
книг — більшість цінних для Іллі
Івановича. Ось хоча б взяти книгу
«Атака» нашого славного форвар�
да та тренера київського «Дина�
мо» Михайла Комана з Виногра�
дова із яким Ілля Іванович підтри�
мував тісні зв’язки. Більше 10
років поспіль Михайло Михайло�
вич, коли працював з ФК «Дина�
мо–3» Київ, приїжджав сюди з
гравцями на навчально�трену�
вальні збори. Тут кілька книг про
київське «Динамо», автором яких
був мій давній товариш і колега
зі столиці, літописець цього клу�
бу Максим Максимов. Тут часто
можна було зустріти нашого олі�
мпійського чемпіона Йожефа Бецу,
екс�гравців київського «Динамо»
Тиберія Поповича, Василя Напу�
ду, Василя Турянчика...

А найдорожчим сувеніром у ка�
бінеті Іллі Івановича є подарунок
на 60�річчя від шахтарів із його
бригади, де на вугільній «брилі»
виведене вітання «З 60�літтям,
шановний і дорогий наш брига�
дире». І підпис: «Гірники брига�
ди І. Левка із шахти ім. Гагаріна».

Чим старшими ми стаємо, тим
частіше повертаємося у наше ди�
тинство. Це зробив і наш ювіляр.

ËÞÄÈÍÀ-ËÅÃÅÍÄÀ, ßÊÀ ÆÈÂÅ ÑÅÐÅÄ ÍÀÑ
ÞÂ²ËßÐ

Йому слово.
Левко:  «Воєнне лихоліття у

мене, семирічного хлопця з бідної
сільської родини, в якій було дев�
’ять осіб, залишилося в пам’яті.
Наше село Неліпино було окупо�
вано німцями та угорцями. При�
гадую, як забирали євреїв на
візках з дітьми, у кожного на гру�
дях були наклеєні ярлики.

Згадується і такий епізод. Взим�
ку у селі на лижах із гір спустили�
ся розвідники�партизани й опи�
нилися навпроти нашої солом’я�
ної хати і запитали, чи є у селі
німці. У цей час майже в кожному
селі були зрадники. У нас був
один циган, який служив агентом
в окупантів. Його будиночок був
крайнім у селі. У нього відповідь
була проста: «Німців нема». Мо�
жете спокійно переночувати, а я
тим часом побіжу й куплю вам
хліба і сала». Тому мати і тітка по�
передили розвідників про небез�
пеку. Через 30�40 хвилин німецькі
та угорські солдати були на око�
лиці села, але розвідники встиг�
ли піти в ліс. Пригадую звільнен�
ня нашого села в жовтні 1944 року.
Лавина радянських солдатів спус�
калася з гір. Це був великий на�
ступ. І через 3�4 дні велика
кількість полонених німців,
угорців колонами йшли по нашій
вузькій сільській вулиці.

Після звільнення нашого села
багато моїх односельчан пішли на
фронт. Серед них була і моя сест�
ра Марія.

У нашій солом’яній хатині була
одна кімната та сіни, але ми жили
дружно, ніколи не сварилися. Роки
йшли, ми підростали. Повернула�
ся сестра з війни і вийшла заміж.
Братів забрали на дійсну військо�
ву службу. Я був найменшеньким і
навчався у місцевій школі. Поки
було тепло ходив босоніж, а взим�
ку доношував старе взуття стар�
ших братів і сестричок. З горем

закінчив 7 класів. Була одна відра�
да. Мене тимчасово взяли на ро�
боту в місцевий лісопильний цех
на місце сестри, яка пішла в дек�
рет. Повернулися брати з арм�
ійської служби, а роботи — кат�
ма. Троє моїх братів подалися на
Донбас з надією знайти роботу і
тим самим допомогти грошима
нашій сім’ї.

У 17 років я із своїм 18–річним
товаришем вирішив теж подати�
ся до братів на Донбас. Про те, як
їхали на Донбас можна говорити
півдня. Ми трохи розжилися на

дорогу салом і хлібом, а у мене у
кишені було ще 5 рублів. На дах
потяга викарабкалися на станції
«Санаторій «Карпати». Їхали з
пригодами. Коли тепер про них
згадую, то інколи сміюся, або чу�
хаю долонею потилицю. Від диму
з потягів, а попереду їх було два,
ми були схожими на негрів або
кочегарів вищого ґатунку. І коли в
Алчевську зайшли до гуртожитку,
де проживав середульший  брат
Андрій, то він мене спочатку не
впізнав, а потім були обійми і дов�
га розмова. Він працював на шахті
№10 імені Артема. Брат найпер�
ше відвів нас у душову. Поки ми
милися він приніс нам одіж, а
наше лахміття викинув у мусорне
відро. Мимоволі подумав: «На�
решті і ми стали білими людьми
— помилися, нормально поїли,
одяглися пристойно й лягли у чи�
сте ліжко.

Зранку з братом подалися на
шахту. Зайшли до його начальни�
ка. Після короткого інструктажу
директор шахти нам підписав за�
яви на роботу учнями до забій�
ників, а саме оформлення провів
начальник відділу кадрів. Після
10�денного навчання та здачі
відповідних екзаменів мого това�
риша взяли у шахту, а мені запро�
понували роботу на лісовому
складі, пояснивши це тим, що мені
нема 18 років, а до цього віку

юнаків працювати у шахті не до�
пускають.

У той час на шахтах працювало
приблизно половина тих, хто ще
вчора сидів у військових таборах,
кожен третій був учорашній сол�
дат, який згідно наказу змушений
був відпрацювати 3 роки в шахті і
лише потім — дембель, правда,
якщо залишився живим. (Арм�
ійську службу і шахтарську по�
винність пройшов і батько автора
матеріалу — В. Гаджега). Шахтарі
зі стажем запропонували мені
«набавити» рік. Я віддав їм свій

паспорт і один із них акуратно
«зняв» цифру 8 на одному листку,
а замість неї написав майже тим
же почерком цифру сім. Але тра�
пилася осічка, коли цю саму опе�
рацію робили на іншому листку.
Через необережність вони замість
цифри «7» поставили жирну чор�
нильну пляму. Паспорт був зіпсо�
ваний. А за підробку паспорта
можна було «загриміти» в тюрягу.
Я попрощався з братом Андрієм і
подався до старшого брата, який
проживав у Ровеньках. Із ним ми
теж зайшли до начальника відділу
кадрів, якому розповів про всі свої
походеньки з паспортом і той по�
радив мені, якщо мене припишуть
на приватній квартирі на рік стар�
ше, то він прийме мене на роботу.
Я так і зробив. Через 5 днів я став
шахтарем. Після 10–денних курсів
уперше опустилися в шахту, яка,
за словами інструктора, була на
глибині 850 метрів, а довжина її
була до 3 кілометрів. Працював у
бригаді, де було 60 чоловік. Че�
рез три роки став бригадиром і
оператором вугільного комбайну
«Донбас». Правда, на іншій шахті
«Капітальна» добували вугілля
лише відбійним молотком. Нор�
ма за зміну складала 8�9 тон. Я
уже тоді протягом зміни міг легко
видати «на гора», як мінімум три
норми.

— Армійська служба теж
запам’яталася?

— Мені було 20
років, коли мене
призвали на
військову службу. Із
Донбасу аж на Да�
лекий Схід Росії
добиралися доп�
ризовники у ва�
гоні–телятнику аж
17 діб. У Новосибі�
рську нам влашту�
вали банний день,
потім через бурх�
ливу річку Амур пе�
реправили на по�
ромі й остаточна
зупинка — станиця
Совгань. Звідти ще
три дні пішки йшли
вглиб тайги. Так
добралися до по�

льового госпіталю, де лікарі та оф�
іцери розподілили допризовників
в армійські частини. Хлопців не�
високого росту відправляли на
підводні човни, інших – на ко�
раблі, в авіацію і будівельний ба�
тальйон. Я попав на корабель. У
навчальному центрі отримав
військову спеціальність. Сама
служба була цікавою, бо були мо�
лодими і сильними.

Після армійської служби знову
повернувся на попередню роботу
на Донбас. Були перемоги, рекор�
ди, нагороди… Та були й дні про

які не хочеться і згадувати. Мені,
скажімо, після аварії довелося з
іншими двома гірниками майже
три доби перебувати під землею
на глибині майже один кілометр.
Слава Богу, що нас рятувальники
спасли. Але були і жахливі факти.
Скажу відверто, що протягом 9
років з моєї бригади майже ко�
жен 4�5 гірник не піднявся на по�
верхню землі живим. Такі факти
непоодинокі і тепер. Скажімо,
торік на шахті «Степова», що на
Львівщині, відразу загинуло 8 чо�
ловік. А ще більше залишилося
калік на все життя.

– Про це тепер не годиться
говорити, адже у Вас такий чу�
довий ювілей. Ви не лише були
передовиком на Донбасі, але і
вдома. Ви успішно працювали
на Мукачівському пивзаводі, де
відразу були начальником
трьох цехів, при цьому
підприємстві створили ФК
«Харчовик», де спочатку були
гравцем, а відтак стали керів�
ником і спонсором цієї коман�
ди. Але найбільше Вас знають
мукачівці, а відтак і в області,
як директора спортивно–оздо�
ровчого комплексу «Харчовик».
Будь ласка, кількома словами
розкажіть про Ваше останнє
дітище, тобто про стадіон?

— За пивзаводом було велике
звалище. Мій хороший цімбора
Тиберій Попович, який свого часу
грав за київське «Динамо» і пра�
цював начальником відділу фут�
болу при Центральній раді ДСТ
«Колос», запропонував мені там
побудувати футбольне поле, адже
наша команда не мала свого ста�
діону, де могла приймати гостей.
До того ж, Тиберій Ладиславович
пообіцяв, що знайде і певну суму
коштів для того, щоб розпочати
роботи. Тепер таких стадіонів, як
мій, в області, думаю, що набе�
реться 3�4. Адже на «Харчовику»
є два футбольні поля, готель та
їдальня на 100 місць, сауна, тре�
нажерний та тенісний зали. На
ньому проводяться не лише фут�
больні поєдинки, але й тренують�
ся члени збірної команди України
з легкої атлетики, команди
майстрів з багатьох регіонів про�
водять навчально–тренувальні
збори тощо.

Перевага цього стадіону над
іншими ще і у тому, що він розта�
шований у самому Мукачеві, але
від гомінкої траси він далеченько
— 450�500 метрів. Тому повітря тут
чисте, п’янке, а зранку на зарядку
усіх будить не годинник, а горла�
стий півень. Я тримаю живність з
тим, щоб моїм гостям на стіл по�
давали лише екологічно чисті
продукти.

Ілля Іванович, як у тій приказці:
«І жнець, і швець, і на дуді гра�
вець». Одне слово, він на всі руки
майстер, а на Закарпатті про та�
ких людей кажуть: «Справжній
ґазда». Він не лише зі своєю пра�
целюбною сім’єю (донькою
Лілією, зятем Іваном та двома
внучками Наталією та Тетяною)
дає лад на спорткомплексі, але
подбав і про свій сімейний затиш�
ний будинок�теремок, де всім ве�
село й гарно, де завжди тепло,
зручно й затишно.

Шановний ювіляре, нехай і на�
далі у Вашій оселі панує злагода,
добробут, благополуччя, завжди
лине милий серцю дитячий лепіт.
Щастя, добра, здоров’я, надійних
друзів Вам нині, завтра і завжди.

Василь ГАДЖЕГА,
 голова обласного осередку

Асоціації спортивних жур�
налістів України

19 січня, унікальній людині, рекордсмену з ви�
добутку вугілля, футболісту, президенту
ФК «Харчовик» Мукачево, а тепер директору му�
качівського спортивно�оздоровчого комплексу
(СОК) “Харчовик” І. І. Левку — 80.
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 Продаю терміново 1�кімн. вар�

тиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.

 Продається  в Ужгороді 2�
кімн. квартира на 4�му по�
версі чотириповерхового
цегляного будинку. ЗАГАЛЬ�
НА ПЛОЩА – 61 КВ.М. в ЗЕ�
ЛЕНІЙ ЗОНІ МІСТА БІЛЯ  ОБ�
ЛРАДИ.Автономне опален�
ня, металопластикові вікна,
лоджія, підвал. Можлива до�
будова мансарди. Ціна дого�
вірна.
Тел.:  050�6761171

 Терміново продаю 1�кімнатну
квартиру в центральній частині
міста. Тел.: 099 764 7952.
  Продається 3�кiм. квартира

без ремонта, на 2�му поверсі
цегляного будинку по вул. Бе�
регівській, 66.Тел. 050 2338777
 ПРОДАЮ 3�кімнатну квартиру

на другому поверсі 5�поверхового
цегляного будинку  у Росвигові. Інд
опалення, балкон засклений. Звер�
татися: 050�9667376.
 Продається будинок (валька�

цегла) 80 кв.м., підвал, гараж, гос�
подарські прибудови, земля 6 со�
тин, доглянутий сад та город, пом�
па, всі комунікації в районі Підгоря�
ни, навпроти пивзаводу. Ціна 40
тис. у.о. Можливий торг.

Тел.: 067 849 62 61.

 Продається будинок з при�
садибною ділянкою (загальна
площа 0,0572 га по вул. Станіс�
лавського. Звертатися
0507689031.
     Продається будинок по вул.

Набережній, двоповерховий
особняк 150 кв.м., камінна зала,
літня веранда, 2 ванни, 3 кімна�
ти, сад, город 5 соток. Ціна 99
тис. ум.од. Тел.: 099 028 76 44.
 Продається під забудову зе�

мельна ділянка 10 сотин на вул.
Великогірній. Від зупинки авто�
буса до дачі 350 м . Є своя вода,
поруч електрика, газ,є дозвіл на
будівництво жилого будинку.
Деталі – по тел.  050�203�6778,
099�208�66�78
 Продається  під забудову ділян�

ка 10 сотин, приватизована по вул.
Ів. Франка, до дачі 3 50 метрів. Своя
вода, поруч еелктрика, газ, є дозвіл
на будівництво жилого будинку, на�
впроти ділянки удується спортивний
комплекс з басейнами. Тел. 050 203
67 78, 099 208 66�78
 Продається будинок по вул. Бог�

дана Хмельницького в м. Мукачеві.
Чеська побудова. Високі стелі � біля
4м. Загальна площа 100 м кв. Зе�
мельна ділянка 12 сот. Державний
акт. Лічильники на ком. послуги.
Потребує ремонту. До будинку при�
лягає новозбудований фундамент
для добудови на 2 поверхи (є проект
архітектора). В наявності також де�
рево (під проект) та якісна багато�
шарова метало черепиця руукі (під
проект). Ціна договірна. (Власник).
тел. 0955128177

 Продається дачний участок
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 дачний дво�
поверховий цегляний будинок.За�
гальна площа 84 кв.м.1 поверх�га�
раж ,підсобні приміщення, 2 поверх�
дві кімнати,кухня,санузел�все от�
дільно,є електрика,приватизована
земля б сот,є сад,виноград в районі
вул.Великогірної на квартиру в
м.Мукачево . Подробиці по домовле�
ності за номером.
Т. 0958241649,0979698177.
 Продається  дача в районі вул.

Північної (є сад, виноградник, коло�
дязь). Тел. 3�85�97.
  Продається  будинок на вул.

Набережній. Двоповерховий особ�
няк 150 кв. м., камінна зала, літня
веранда, дві ванни, 3 кімнати, сад,
город, земельна 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. площа 9 га.) на
території озера, через територію
протікає гірська річка, є лісок.
Ціна однієї  сотини – 1300 ум.
один. Площа та розташування –
на вибір покупця.  Можливе ство�
рення рекреаційно�відпочиваль�
ного комплексу або котеджного
містечка.
Тел. 0997293340 (з 9.00 до 18.00)

 Продається дачна ділянка 5 со�
тин, рівнина. Будинок, газ ,світло,
вода у дворі. Район г. Ловачка (по�
чаток дороги на Лавки) Ціна догові�
рна. Тел. 095 573 36 47.
 Продаєтьс я дачний будинок

на Павловій горі (2 кімнати та
кухня, веранда, внизу гараж, 6
сотин землі. Є всі документи.

Тел. 0664894214.
 Дачна ділянка 6 сотин на вул.

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

ка під  будівництво та обслуго�
вування жилого будинку пло�
щею 28сотин в с. Пістрялово,
поряд озеро, є Державий акт.
Тел.: 098 6833007, 095 6140068
 Продається земельна ділянка 7

сот (14*50) по вул. Червоноармійсь�
ка, позаду 7 училища, cт. ціна 23000
ум. од. тел. 0509425800.

Дача з цегляним будинком
в районі  монастиря (коопе�
ратив “Схід”. (Участок 20
соток, проведена електри�
ка, поруч вода) зручне
місце з красивим видом.
Ціна договірна:

Зверт. 0997293571,
0669513492.

 Продається 2�х кімн. квартира в
р�ні ДОСИ, перший поверх, в стадії
ремонта, придатна як під житло так і
під комерційне використання.ст.ці�
на 14000, можливий торг.

Т. 0509425800
 Продається земельна ділян�

ка 17 сот з нежилим приміщен�
ням по вул. Миру ,(центр) ст.
ціна 49000 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 1�кім. квартира

по вул. Яр. Мудрого, біля Барі�
Барса, пл. 25м.кв, з повним ре�
монтом, новою кухнею,новими
мнецями, та побутовими при�
ладами,є великий сарай пл.10
м.кв. ст.ціна 13700 ум. од., мож�
ливий торг. 0509425800
 Продається 1�кім. квартира

в центрі по вул.Ярослава Муд�
рого, дворова система, всі кому�
нікаціі, повний євроремонт, нові
кухонні меблі, побутова техні�
ка. Є місто для машини. Придат�
не під житло, або  комерційне
використання. Ст. ціна 15500
ум.од. можливий торг.

Т. 0509425800
 Продається одно кім. Квар�

тира по вул. Першотравневій
наб., площею 35 кв.м, з повним
євроремонтом, зручним пере�
плануванням, автономним
опаленням, зручне розташу�
вання. Ст.ціна 15200 ум.од.,
можливий торг,  т. 0509425800
 В центрі, по вул.Недецеї,

продається земельна ділянка
площею 2 сот. ст.ціна 29000
ум.од.  можливий торг.  Т
0509425800
 Продається однокімнатна

квартира, по вул.Франка 144,
площею 26 кв.м, 1 поверх, квар�

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

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå

  Êóïëþ

25 ñ³÷íÿ 2018 ð.
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     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. Дзвонити
по тел. 0669513492,
0997293571

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

  Îðåíäà

ПРОДАЄТЬСЯ:
 гостинна меблева

«стінка» у хорошому стані,
швейная машинка ножная
“KOHLER” , 2 портативні дру�
карські машинки.

Зверт. 0997293571,
0669513492.

 Продаються саджанці неко�
лючої обліпихи у необмеженій
кількості. А також –обліпиховий
джем у півлітрових скляних  бан�
ках. Звертатися  по тел.
0964695785.
 ПРОДАЄТЬСЯ Дитяче

автокрісло Chicco             (5�13 кг.
у відмінному станці. Ціна –
1290 грн.). Тел.
0997293571, 0669513492.

 Продається парабола
плюс чотири головки.; зеркало
у ванну кімнату, настінна поли�
ця з тумбою,  настінна  инталев�
па кована лам па на кронш�
тейні, книжкова шафа горіхова,
і шафа одежна.

Дзвонити: 066�5912383
 Метал кутик різного профіля,

труби різного діаметра і довжини,
плита газова 2�камфорна у хорошо�
му стані, бляха цинкова, шифер,
бочка дубова. Ціна договірна.

Дзвонити 066�8927407
 Продаються будматеріа�

ли  і побутові речі:  Продається
шіфер 115х175 см (30 шт.); Прес
для давки винограда; бляха
цинкова 1х2 м, 0,8 мм; труби
водогазрві різної довжини діа�
метром: 60 мм х9мх3 мм � 5 шт.;
50 ммх9 мх3мм � 5 шт, 40 ммх4
мх3 мм � 3 шт.; Цемент марки 500
� 2 тонни; пиломатеріали, об�
різна дошка різної довжини і
ширини; пісок сірий 4 куб.м.;
"коцка" � 1 куб. м.; балона газо�
вий великий � 2 шт; телевізор
"Фотон" кольоровий діагональ
60 см; Плита 2�х камфорна га�
зова в хорошому стані; бочка
для вина дубова � 150 л, б/к;
опалювальний котел для на�
гріву води на твердому паливі
К.Ч.М � 2 (вугілля, дрова). Ціна
договірна.

Тел.:  066�822�74�07.
 Продається набір меблів

для кухні «Парма» у хорошому
стані по договірній ціні.  Зверт.
050�23�63�584.
 Продається меблевий

комплект — рекаме і два крісла
(Б/У). Крісло�ліжко також Б/У у
хорошому стані. Ціна договірна.
Зверт. 0665912383
 ПРОДАЄТЬСЯ 1�спальне пу�

хове одіяло і 2�сп альні  шовкові
покривала. Тел.: 066�8227407
 «ЯВА». Двигун 350 куб.см.

1973 року випуску, двоцилінд�
ровий Насос  з етапною продук�
тивніцстю (Двигун 4 квт). Млин
господарський.

Дзвонити 066�8328498
 Продається кухонний  меб�

левий коплекст у хорошому
стані . Зверт. 0507110356,
0672524579

     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

тира суха, є балкон, стан се�
редній. Ст. ціна 6900 ум. од.
т.0509425800
 Грошові позики під заста�

ву, без довідки про доходи
0958116559
 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
 Ділянка 10�15 сот. прива�

тизована, є дозвіл на буді�во
житлового будинку по вул. Ве�
ликогірній. Від зупинки автобу�
са по вул. І.Франка до дачі 350
м. Є своя вода, поруч газ, елек�
трика. Навпроти ділянки бу�
дується спортивний комплекс.
Тел: 0502036778, 0992086678

Àâòî
     Продається  “Таврія”

"пікап" 2002 р випуску у робо�
чому стані.

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

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

 Зварювальники   Обвальщики на м’ясокомбінат

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

Í²ÌÅ××ÈÍÀ

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

ÏÎËÜÙÀ
 Будевельники  Зварювальники   Працівники

на меблеві фабрики  Швачки  Кухарі

ÏÎËÜÙÀ
 Монтажники металоконструкцій на завод

     Продається  б/к етерніт
для покрівлі дахів — 150 кв.м.
Зверт 0954229962.

     Продається  б/у етерніт
для покрівлі дахів – 150
кв.м. Ціна 50 грн./ кв.м.
Зверт 0954229962.

     Здається в  оренду на півро�
ку однокімнатна квартира у
Мукачеві. Подробиці телефо�
ном: 099 375 5221
     ЗНІМЕМО В ОРЕНДУ  квар�

тиру. Зверт. 050�900�75�25).
     ЗДАМ В ОРЕНДУ  по цент�

ральній вулиці (Яр. Мудрого)
приміщення  пл. 450 кв. м. при�
датне під склад, автомайстер�
ню, іншого виду діяльності за
ціною 11000 грн. на місяйць.

Зверт 095�8562229.
     Здам в оренду на цент�

ральні вулиці  Яр. Мудрого каб�
інет у дворовій системі, придат�
ний під масажний, або багато
інших видів діяльності за ціною
2500 грн. у місяць. Оплачуєтьяс
тільки електроспоживання
Тел.: 095 856 22 29.
     Зніму 1�кімн. квартиру в

Мукачеві на тривалий час.
Тел. 099 37 55 221.

     Здається в  найм на три�
валий термін 3�х кімнатна квар�
тира по вул. Д. Галицького.

Звертатися: 050 5153540
     2�кімн. квартира на 1�му

поверсі з входом у двір (напро�
ти поліклініки)  на вул. Грушевсь�
кого під офіс або медичний цен�
трю. Тел 0677320842 (після
17.230).
     ЗДАЮТЬСЯ У МУКАЧЕВІ

2�3�кімнатні квартири на трива�
лий термін. Тел: 050�9007525
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  15.01.2018 р.  по  21.01.2018 р.
1. Бабаян Іван Дмитрович –1933 р.н.
2. Данканич Марія Михайлівна –1928 р.н.
3. Прошек Катерина Дежівна –1958 р.н.
4. Єрмольченко Валерія Олександрівна –1957 р.н.
5. Сойма Сергій Іванович –1963 р.н.
6. Тима Віра Іванівна –1953 р.н.
7. Мондик Іболя Дьордьовна –1944 р.н.
8. Комарова Тетяна Вікторівна –1958 р.н.
9. Михайлова Марія Павлівна –1948 р.н.
10. Штолцел Вероніка Федорівна –1931 р.н.
11. Перевузник Олена Юріївна –1932 р.н.
12. Ярема Єва Іванівна –1951 р.н.
13. Луца Юрій Дмитрович –1936  р.н.
14. Бабич Олексій Єфремович –1940 р.н.
15. Яблонська Ірина Іллічна –1942 р.н.
16. Яковлева Зінаїда Іванівна –1923 р.н.
17. Варга Юрій Золтанович –1990 р.н.
18. Надажди Ернест б/б – 1948 р.н.
19. Моргун Лідія Іванівна –1930 р.н.

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ  ВАНТАЖНИКІВ
та водіїв автонавантажувача (кара)

Заробітна плата від 5000 грн.
(Торговий комплекс з продажу будматерівалів

“Беркут Буд”) Зверт:  050 372 85 11.

     Продається б/к
пральна машина ARDO
(з боковим завантажен�
ням – 6 кг.). Ціна – 2700
грн. Т.: 050 550 62 45.

     Втрачений Державний акт на право приватної влас�
ності на землю Серія ЗК 014�01160, виданий на ім’я Шикура
Ірина Ярославівна Мукачіською міською радою народних де�
путатів за № 43 від 01 березня 2001 р. на земельну ділянку пло�
щею 0,0424 Га за адресою: м. Мукачево, вул. Вокзальна, 32,
вважати недійсним.
     Втрачений Атестат про середню освіту, видану у 2016�му

році Мукачівською ЗОШ № 10 на ім’я Слободенюк Сергій Рус�
ланович, вважти недійсним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

За даними міського Комбінату благоустрою.

 Продається будинок в Мукачеві
(по вул.Станіславського) поряд  з
залізничним вокзалом. Ціна за до�
мовленістю. Зверт.: 050 76 88 939,
050 76 89 031

ОГОЛОШЕННЯ
Шановні абоненти ПП “Тур�Медіа”. З 1

лютого 2018р.вартість послуг за кабельне
телебачення  ПП “Тур�медіа” становить:

� базовий пакет 65 грн.,
� пільговий та соціальний пакет  35 грн.

Тел.: 050 611 89 16

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ НА  АЗС
товарознавець, оператори,

працівники на автомийку
Автозаправка “ANP”  в Мукачеві,
по вул. Ерделі, 39, (під замком)

Тел.: 050 317 8000

ПОТРІБНІ  НА  РОБОТУ
водії, вантажники, прибиральниці,

охоронці.  Тел.: 066 342 64 74



Ó ñâ³ò³ á³ëüøå ³íñòðóìåíò³â, àí³æ ìàéñòð³â. (Ï’ºð Ëàìþð).Ó ñâ³ò³ á³ëüøå ³íñòðóìåíò³â, àí³æ ìàéñòð³â. (Ï’ºð Ëàìþð).Ó ñâ³ò³ á³ëüøå ³íñòðóìåíò³â, àí³æ ìàéñòð³â. (Ï’ºð Ëàìþð).Ó ñâ³ò³ á³ëüøå ³íñòðóìåíò³â, àí³æ ìàéñòð³â. (Ï’ºð Ëàìþð).Ó ñâ³ò³ á³ëüøå ³íñòðóìåíò³â, àí³æ ìàéñòð³â. (Ï’ºð Ëàìþð).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999925  ñ³÷íÿ 2018 ð.

3 (1207)3 (1207)3 (1207)3 (1207)3 (1207)

ñò.

À ÷è çíàºòå âè, ùî âñ³ ö³
ðîçðåêëàìîâàí³ ïðåïàðàòè
— íå á³ëüøå í³æ “ôóôëîì³-
öèíè”, ë³êè, åôåêòèâí³ñòü
ÿêèõ íå äîâåäåíî? Çàïèòàº-
òå, òîä³ ÷îìó òàê³ ïñåâäîë³êè
íå çàáîðîíÿþòü, à, íàâïàêè,
ðåêëàìóþòü?

Ãîâîðèìî ïðî öå ç Ðà¿ñîþ
Àðòþõ, çàâ³äóâà÷êîþ â³ää³ëó
àóäèòó ÿêîñò³ ë³êóâàëüíîä³àã-
íîñòè÷íîãî ïðîöåñó áëàãî-
ä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, òà Îëü-
ãîþ Ñòåôàíèøèíîþ, âèêî-
íàâ÷îþ äèðåêòîðêîþ áëàãî-
ä³éíîãî ôîíäó “Ïàö³ºíòè
Óêðà¿íè”.

— Ùî öå çà ïñåâäîë³êè?
  Ð. Àðòþõ:
—  Öå ïðåïàðàòè, ë³êó-

âàëüíó ä³þ ÿêèõ íå äîâåëè.
Õòî á öå ìàâ ðîáèòè? Äî-
êàçîâó áàçó íà âñ³ ë³êè ðîç-
ðîáëÿº äåê³ëüêà íàóêîâèõ
³íñòèòóò³â. Çîêðåìà, ó Âå-
ëèê³é Áðèòàí³¿, Àâñòðàë³¿ òà
ÑØÀ. Ë³êè, ÿê³ ìàþòü äîêà-
çîâó áàçó, âõîäÿòü ó Ïðîòî-
êîëè ë³êóâàííÿ Óêðà¿íè òà
Äåðæàâíèé ôîðìóëÿð
ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, Íàö³î-
íàëüíèé ïåðåë³ê îñíîâíèõ

Запам’ятайте, це – ФУФЛОміцини
Або як фармацевти обманюють українців. МОЗ вкотре застерігає нас від купівлі ліків

з  недоведеною  ефективністю

Ç 9 ïî 12 ñ³÷íÿ ó Òðóñêàâö³ ïðîõîäèâ ²Õ Âñåóêðà¿íñüêèé â³äêðèòèé ôåñòè-
âàëü-êîíêóðñ äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ «ßÑÊÐÀÂÀ ÊÐÀ¯ÍÀ» Â ÒÐÓÑ-
ÊÀÂÖ² – 2018». Ïðèºìíî â³äì³òèòè, ùî ñåðåä ïåðåìîæö³â êîíêóðñó ó íîì³-
íàö³¿ «Åñòðàäíèé âîêàë» ³ þí³ âèõîâàíö³ Ìóêà÷³âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ
¹ 1 ³ì. Ñ. Ìàðòîíà – Àíàñòàñ³ÿ ÁÀËÎÃ – I ïðåì³ÿ ó ñòàðø³é â³êîâ³é êàòåãîð³¿
14-17 ðîê³â, Þð³é ÏÅÒÀÕ - I ïðåì³ÿ â ñòàðø³é êàòåãîð³¿ 14-17 ðîê³â, Òèìîô³é
ÊÎÐÎÁÅÉÍ²ÊÎÂ – II ïðåì³ÿ â ìîëîäø³é êàòåãîð³¿ äî 9 ðîê³â, Â³êòîð³ÿ ÊÐÈÂ-
ËßÊ – III ïðåì³ÿ, ñåðåäíÿ â³êîâà êàòåãîð³ÿ 10-13 ðîê³â.

Ìóêà÷³âö³ ñåðåä âîêàë³ñò³â-ïåðåìîæö³â
ôåñòó  «ßÑÊÐÀÂÀ ÊÐÀ¯ÍÀ»

30 ñ³÷íÿ â³äáóäåòüñÿ
óðî÷èñòà çóñòð³÷ 128

Çàêàðïàòñüêî¿ îêðåìî¿
ã³ðñüêî-ï³õîòíî¿ áðèãàäè

Урочиста зустріч 128
Закарпатської окремої
гірсько�піхотної брига�
ди відбуватиметься         в
Мукачеві, на території
розміщення бригади у
вівторок, 30 січня. Про
це повідомляють у кері�
вництві бригади. Про
час події буде повідом�
лено додатково.

ÏÓÍÊÒ ÏÐÎÏÓÑÊÓ
«ÄÇÂ²ÍÊÎÂÅ» ÇÌ²ÍÞª

ÐÅÆÈÌ
ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß
Міжнародний пункт про�

пуску для автомобільного
сполучення «Дзвінкове � Ло�
нья», що на кордоні з Угор�
щиною змінює режим функ�
ціонування.

З 1 лютого 2018 року про�
пуск осіб та транспортних
засобів через кордон
здійснюватиметься з 8.00 до
19.00.

Просимо громадян враху�
вати дану інформацію під
час планування закордон�
них поїздок.

 Прес'служба
Мукачівського прикор'

донного загону

Кашель, біль у суглобах, простатит, безсон'
ня, грибок, проблеми з печінкою, пам’яттю,
імунітетом, травленням? Та навіщо йти в по'
ліклініку, якщо реклама вже давно “прописа'
ла” ліки майже проти всього! Багато хто так і
робить –  іде в аптеку й просить дати “таку
мазь” чи “такі таблетки”, як у рекламі. І по'
годьтеся, рідко який провізор у такому про'
ханні відмовляє...

ë³êàðñüêèõ çàñîá³â ³ âèðîá³â
ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ
Óêðà¿íè. Ïåâíà ð³÷, óñ³ëÿêèõ
“ôóôëîì³öèí³â” òàì íåìà.

—  ×è ìàþòü âîíè
ïîá³÷í³ åôåêòè?

  Ð. Àðòþõ:
—  Ñïðàâæí³ ë³êè ä³þòü ³

äîïîìàãàþòü îäóæàòè. À
íåñïðàâæí³ íå ë³êóþòü ³ ìî-
æóòü ñïðîâîêóâàòè àëåð-
ã³÷í³ ðåàêö³¿ — â³ä ïðîñòîãî
âèñèïó äî àíàô³ëàêòè÷íîãî
øîêó.

— ßê³ ïðåïàðàòè ìîæíà
íàçâàòè “ôóôëîì³öèíà-
ìè”? Íà ùî íå âàðòî âèò-
ðà÷àòè ãðîø³ òà ë³êóâàòè-
ñÿ ïî-ñïðàâæíüîìó?
 Ð. Àðòþõ:

—  Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ íàçâàëî ïðåïàðà-
òè, åôåêòèâí³ñòü ÿêèõ ó ë³êó-
âàíí³ íå ï³äòâåðäæåíî. Òèì
á³ëüøå íèìè íå âàðòî ë³êó-
âàòè ä³òåé. Îòîæ ó öüîìó
ñïèñêó ÌÎÇ — â³äîì³ íàì ç
ðåêëàìè àíòèá³îòèêè,
³íòåðôåðîíè, àíòè-
ã³ñòàì³íí³, ïðîòèâ³ðóñí³ ïðå-
ïàðàòè, ³ìóíîìîäóëÿòîðè,
ñèðîïè ïðîòè êàøëþ, êîì-

á³íîâàí³ ë³êè ïðîòè çàñòóäè,
â³òàì³íè òà ðîñëèíí³ ïðåïà-
ðàòè.

Òàêîæ ñåðåä ïðåïàðàò³â,
åôåêòèâí³ñòü ÿêèõ äîñ³ íå
äîâåäåíî, — àðá³äîë, åñåí-
ö³àëå, êîðâàëîë (³íøà íàçâà
— âàëîêîðäèí, âàëîñåðäèí,
ì³ñòèòü ôåíîáàðá³òàë, íå-
áåçïå÷íèé áàðá³òóðàò ç ÿñ-
êðàâî âèðàæåíîþ íàðêî-
òè÷íîþ ä³ºþ); ï³ðàöåòàì,
öèíàðèçèí (ìîæå ïðèçâåñ-
òè äî ãîñòðî¿ ôîðìè ïàðê³-
íñîí³çìó), âàë³äîë, íîâîïà-
ñèò (ºäèíà ä³éñíà ôóíö³ÿ –
â³äõàðêóâàëüíèé åôåêò, àëå
àæ í³ÿê íå çàñïîê³éëèâèé),
ãåäåë³êñ (åêñòðàêò ëèñòÿ
ïëþùà íååôåêòèâíèé ó
ë³êóâàíí³ êàøëþ), ãë³öèí,
ñèíóïðåò, òðîêñåâàçèí, àì-
³çîí, àðìàäèí, ì³ëäðîíàò,
àêòîâåã³í, òèâîðòèí, êîðàê-
ñàí, öèòîôëàâ³í, êîðòåêñèí.

—  Íåéìîâ³ðíî! Óñ³ ïå-
ðåë³÷åí³ ë³êè — äóæå ïî-
ïóëÿðí³ ñåðåä óêðà¿íö³â!

  Ð. Àðòþõ:
—  Òàê! Êð³ì òîãî, óæå

äàâíî ñêîìïðîìåòóâàëè
ñåáå ïðîá³îòèêè ³ “æèâ³”
éîãóðòè, áî íàñïðàâä³ äî-
ñèòü ñêëÿíêè êåô³ðó, ùîá çà-
áåçïå÷èòè îðãàí³çì ïî-
òð³áíèìè êèñëîìîëî÷íèìè
áàêòåð³ÿìè. À â êàïñóëàõ —
¿õ íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü. Ìå-
çèìôîðòå — ïîïóëÿðíèé
ïðåïàðàò äëÿ ïîë³ïøåííÿ
òðàâëåííÿ: äîâåäåíî, ùî
éîãî ôåðìåíòè ðîç÷èíÿ-

þòüñÿ êèñëîòîþ ùå â øëóí-
êó, òîìó íå äàþòü æîäíîãî
åôåêòó. Äî òîãî æ áðàê êîí-
êðåòíîãî ôåðìåíòó ë³êóþòü
êîíêðåòíèì ôåðìåíòîì, à
íå ôåðìåíòîì, ÿêèé ï³äõî-
äèòü óñ³ì.

Ñëàâíîçâ³ñí³ àíàôåðîí,
àíòèãðèï³í, àôëóá³í, ãàë-
ñòåíà, ã³íêãî á³ëîáà, ïóì-
ïàí, ðåìåíñ, òîíçèïðåò,
òðàóìåëü — öå âñå ãîìåîïà-
òè÷í³ çàñîáè, ÿê³ íå ì³ñòÿòü
æîäíèõ ä³þ÷èõ ðå÷îâèí, íå
ìàþòü ïîçèòèâíîãî âïëèâó
íà îðãàí³çì ëþäèíè.

— ×îìó æ ö³ ïðåïàðàòè
³ äîñ³ ïðîäàþòü â àïòåêàõ
âñóïåðå÷ çàñòåðåæåííÿì
ÌÎÇ?

   Î. Ñòåôàíèøèíà:
—  Ó íàñ ðåãóëþâàííÿ çà-

êóïîê ïðåïàðàò³â êîøòîì
äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâèõ
áþäæåò³â çä³éñíþþòü íà
îñíîâ³ Íàö³îíàëüíîãî ïåðå-
ë³êó îñíîâíèõ ë³êàðñüêèõ
çàñîá³â ³ âèðîá³â ìåäè÷íî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ Óêðà¿íè.
Åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº
ñïèñîê ä³ºâèõ ïðåïàðàò³â,
ùî óíåìîæëèâëþº çàêóïêó
ë³ê³â ³ç íåäîâåäåíîþ åôåê-
òèâí³ñòþ. À îò â àïòå÷íî-
ìó ñåãìåíò³ ìîæíà ïðîäà-
âàòè áóäü-ÿêèé ïðåïàðàò,
çàðåºñòðîâàíèé Äåðæàâ-
íèì åêñïåðòíèì öåíòðîì
(ÄÅÖ). Éîãî îáîâ’ÿçîê —
äîïóñêàòè íà ðèíîê ò³ëüêè
ÿê³ñí³, áåçïå÷í³ òà ä³ºâ³ ë³êè.
Òîæ ïîÿâà íà ðèíêó íååôåê-

òèâíèõ ïðåïàðàò³â —
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÄÅÖ.

  Ð. Àðòþõ:
—  Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ çðîáèëî ò³ëüêè
îäèí êðîê — îïóáë³êóâàëî
ñïèñîê íåñïðàâæí³õ ë³ê³â.
Àëå ïîòð³áíî çðîáèòè ³ íà-
ñòóïíèé êðîê — çàáîðîíè-
òè ïðîäàæ â àïòå÷í³é ìå-
ðåæ³ òàêèõ ïðåïàðàò³â íà
çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³. ßê ³
ðåêëàìó, êîòðà çàáåçïå÷óº
÷èìàë³ ïðèáóòêè, àëå âîä-
íî÷àñ çàâäàº âåëèêî¿ øêîäè
çäîðîâ’þ òèõ, õòî â íå¿
â³ðèòü.

— À ùî ñêàæåòå ïðî ãå-
íåðèêè — äåøåâ³ çàì³ííè-
êè äîðîãèõ ³ìïîðòíèõ àíà-
ëîã³â?

    Î. Ñòåôàíèøèíà:
—   Ãåíåðèê — öå ïðåïà-

ðàò, ÿêèé ìàº àíàëîã³÷íó
ä³þ÷ó ðå÷îâèíó, ùî é â îðè-
ã³íàëüíîìó ïðåïàðàò³. Òîá-
òî éîãî òåðàïåâòè÷íà ä³ÿ
åêâ³âàëåíòíà ä³¿ îðèã³íàëü-
íîãî ïðåïàðàòó. Íàé÷àñò³øå
ãåíåðèê äîïóñêàþòü ó ïðî-
äàæ ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàê³í÷èòü-
ñÿ òåðì³í ïàòåíòíîãî çàõè-
ñòó îðèã³íàëüíîãî ïðåïàðà-
òó. Éîãî âèðîáëÿþòü ó ÷³òê³é
â³äïîâ³äíîñò³ ç ÷èííèìè
þðèäè÷íèìè íîðìàìè, à
òàêîæ ñòàíäàðòàìè ÿêîñò³.
Äî “ôóôëîì³öèí³â” âîíè,
çâ³ñíî, íå ìàþòü æîäíîãî
ñòîñóíêó.

Êàòåðèíà
Ë²ÑÊÎÂÑÜÊÀ

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення  вакантної посади

ДИРЕКТОРА
Мукачівського  гуманітарно'
педагогічного коледжу МДУ

 Вимоги до кандидатів:
� громадянство України;
� вільне володіння українською мовою;
� вища освіта;
�   стаж педагогічної (науково�педагогічної) ро�

боти у вищих навчальних закладах  не менш як
10 років.

Термін подання заяв та документів – місяць від
дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по�
дають такі документи: заява на ім’я ректора, осо�
бовий  листок  з  обліку кадрів, дві фотокартки
розміром 4 х 6 см, копію паспорта громадянина
України (с.1, 2 і 11), копії документів про освіту,
науковий ступінь, вчене звання (за наявності),
засвідчені в установленому законодавством по�
рядку, копію трудової книжки, засвідчену за ос�
новним місцем роботи, список наукових, на�
вчально�методичних праць та публікацій (за на�
явності), копію документів про підвищення квал�
іфікації, стажування за останні 5 років.

Документи подаються за адресою:
89600,  м. Мукачево, вул. Ужгородська,

26, відділ кадрів.
тел. (03131) 2'11'09.



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”  Òåë.: 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

3 (1207)3 (1207)3 (1207)3 (1207)3 (1207)
1010101010 25 ñ³÷íÿ 2018 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ïðàöÿ ïåðåòâîðèëà ìàâïó íà âòîìëåíó ìàâïó. (NN)Ïðàöÿ ïåðåòâîðèëà ìàâïó íà âòîìëåíó ìàâïó. (NN)Ïðàöÿ ïåðåòâîðèëà ìàâïó íà âòîìëåíó ìàâïó. (NN)Ïðàöÿ ïåðåòâîðèëà ìàâïó íà âòîìëåíó ìàâïó. (NN)Ïðàöÿ ïåðåòâîðèëà ìàâïó íà âòîìëåíó ìàâïó. (NN)

Ô³ðìà îãîëîøóº íàá³ð äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ
â ì. Áóäàïåøò Óãîðùèíà.

Âàêàíñ³¿ âèêëþ÷íî äëÿ ãðîìàäÿí  Óêðà¿íè.
 Ìàëÿð, øòóêàòóð, ïëèòî÷íèê, êàìåíùèê, êðîâåëüùè-

ê,ñòðîïîëüùèê. Ðîáèòüñÿ ðîáî÷à â³çà íà 2-3, ðîêè, â
ì³ãðàö³éí³é ñëóæá³ ïðîòÿãîì 30 áàíê³âñüêèõ äí³â ç
ïðîëàíãàö³ºþ. Îïëàòà  çà âèãîòîâëåííÿ ðîáî÷î¿ â³çè
300,00 ºâðî â ìîìåíò îòðèìàííÿ â³çè, áåç ïåðåäî-
ïëàò, ç ïåðøî¿ çàðïëàòí³ äîäàòêîâî îïëà÷óºòüñÿ 200,00
ºâðî.

Íàäàºòüñÿ êîìôîðòíå æèòëî (áåçêîøòîâíî, ãàç,
âîäà, ñàíâóçîë, äóø), àâòîáóñ íà áðèãàäó. Ðîáî÷èé
äåíü ç 7.00 äî 17.00, âèõ³äíèé – ÍÅÄ²Ëß.  Â ñóáîòó
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáî÷îãî ÷àñó íàäàºòüñÿ àâòîáóñ äëÿ
ïî¿çäêè â Óêðà¿íó ì.Ìóêà÷åâî (îïëàòà çà ïàëèâî).

Çàðîá³òíà ïëàòà 1-é ì³ñÿöü 800 ºâðî, äàë³ ìîæ-
ëèâå çðîñòàííÿ. Çàëåæèòü â³ä íàâèê³â òà âì³íü.

Íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè; êîï³ÿ çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà,
(íå îáîâ’ÿçêîâî – á³îìåòðè÷íèé), ò³ëüêè, ùîá ìàâ
òåðì³í ä³¿ íå ìåíüøå 1 ðîêó, êîï³þ àòåñòàòà àáî äèï-
ëîìà (ÿêùî º), àäðåñ ïðîïèñêè,íîìåð òåëåôîíà.
Âñ³  êîï³¿ äîêóìåíò³â, â³ä ñïåö³àë³ñò³â, íåîáõ³ä-

íî â³äïðàâëÿòè íà  åëåêòðîíó  àäðåñó:
blisshuenergy@gmail.com

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.:
+36 309485597 – Viber 050 5067302 – Viber

ËÅÃÀËÜÍÀ ÐÎÁÎÒÀ Â ÓÃÎÐÙÈÍ²

ÙÈÐÎ ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Âñåóêðà¿íñüêå Ãâàðä³éñüêå Ãåòüìàíñüêå Êî-

çàöòâî  ãëèáîêî ñóìóº ç ïðèâîäó ïåðåä÷àñ-
íî¿ ñìåðò³ Ïî÷åñíîãî ãåíåðàëà Êîçàöòâà

Â³êòîðà  Îëåêñàíäðîâè÷à  ÄßÄ×ÅÍÊÀ
³ âèñëîâëþº  ñâî¿   ùèð³ ñï³â÷óòòÿ  éîãî ðî-
äèí³.                      Âåðõîâíà Êîçàöüêà Ðàäà.

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.00 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 10.55
Àíòèçîìá³. 11.55, 13.15 Õ/ô
"Êîðàáåëü "Ì³ñÿ÷íèé ãîíùèê"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.00, 16.15 Ò/ñ "Âîëîäè-
ìèðñüêà, 15" (16+). 17.35, 21.25
"Íà òðüîõ". 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.40 Õ/ô "Ò³ëüêè äëÿ
òâî¿õ î÷åé" (16+). 2.00 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë"
(16+). 3.20 Êðàùå íå ïîâòîðþé.
4.05 Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðèêà!.
4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
5.55 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 7.50
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 8.45 "Õàòà
íà òàòà". 12.15 "ÌàñòåðØåô -
5". 15.25 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-7 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 17.30,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 20.00 "Íàðå÷åíà äëÿ
òàòà". 22.40 "Äàâàé ïîãîâîðè-
ìî ïðî ñåêñ 4". 0.35 "Îäèí çà
âñ³õ"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30, 2.55 Ç³ðêîâèé øëÿõ. 10.30
Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.20,
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30, 4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+). 15.50, 21.00 Ò/ñ
"Íà ë³í³¿ æèòòÿ" (16+). 18.00 Ò/
ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 23.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî-
÷èíó" (16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê ³âêà.  6 .45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Òðè
ãîð³øêè äëÿ Ïîïåëþøêè".
11.00, 3.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00 Êàçêè Ó. 14.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 14.30, 3.50
Â³òàëüêà.  16.00 Ðÿò³âíèêè.
17.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 18.00 Îä-
íîãî ðàçó â  Îäåñ³ .  19.00,
20.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 19.30, 20.30 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 22.00 Êðà¿íà
Ó. Íîâèé ð³ê. 23.00 Êðà¿íà Ó.
0.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè".
1.00 ÎÎÍ. 1.30 Òåîð³ÿ çðàäè.
2.30 ÁàðÄàê

 «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" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.40 - Òåëåñåð³àë. 15.30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.05 -  Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18:05 -  Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.05, 2.00 Çîíà íî÷³. 5.00 Àá-
çàö. 6.49, 8.39 Kids Time. 6.50
Ì/ñ "Äðàêîíè: Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.40 Ñåðöÿ òðüîõ.
10.30 Ðåâ³çîð. 13.30 Ñòðàñò³
çà Ðåâ³çîðîì. 16.30 Òàºìíèé
àãåíò. 17.40 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 19.20 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.
21.00 Àôåðèñòè. 22.00 Õ/ô
"Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ" (16+).
23.50 Õ/ô "Áóäèíîê âîñêîâèõ
ô³ãóð" (18+)

ÑÅÐÅÄÀ, 31 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  16.45 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 18.05, 21.00, 1.55 Íîâè-
íè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîá-

ðîãî ðàíêó,  Êðà¿íî! .  9.40,
19.25 Ä/ñ "1000 äí³â äëÿ ïëà-
íåòè". 10.50 Ò/ñ "Áîäî". 11.55
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìàêè
Êóëüòóð. 12.20 Äîêóìåíòàëü-
íèé öèêë Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿. 13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.10 Ðàä³î. Äåíü.
13.55 Íàø³ ãðîø³. 14.30 52
â³êåíäè. 15.15 Äî ñïðàâè.
15.50 Òâ³é ä³ì. 17.50, 1.10
Íîâèíè. Ñâ³ò. 18.20, 21.30,
1.25, 2.20 Òåìà äíÿ. 18.35,
1.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.00
Ä/ô "Ïë³÷-î-ïë³÷". 20.25, 0.10
Ðîçäÿãàëêà. 21.50, 2.35 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 22.15 Ñâ³òëî. 23.15
Â³éíà ³ ìèð. 0.40 Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè. Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë. 2.50 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê". 3.20 Ä/ñ "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 3.50 Ä/ô
"Óêðà¿íñüêà Ãåëüñ³íñüêà
ñï³ëêà-âåêòîð âèçíà÷åíî".
4.40 Ä/ô "Ìèêîëà Ðóäåíêî.
Ôîðìóëó æèòòÿ çíàéäåíî" ³ç
öèêëó "Äèñèäåíòè". 5.10 Ðîç-
ñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20
ÒÑÍ. 9.30, 10.50 "×îòèðè âåñ-
³ëëÿ".  12.20, 13.40, 14.50
"Ì³íÿþ æ³íêó". 16.00 Êîìåä³ÿ
"ß çíîâó òåáå êîõàþ". 17.10
Ìåëîäðàìà "Íåñê³í÷åííå êî-
õàííÿ". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè".  21.00 Ìåëîäðàìà
"Øêîëà".  22.00 "Îäðóæåííÿ
íàîñë³ï 4". 23.35, 0.25, 1.35
Ò/ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ
çà óáèâñòâî-2". 4.45 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.40 Ì/ô. 6.10, 22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Ìå-
ðåæèâî äîë³" (16+). 12.45 Õ/ô
"Ñì³øí³ ëþäè". 14.50, 15.45,
16.45, 3.05 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00, 3.50 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.25,
4.35 "Ïîäðîáèö³" .  0.25 Õ/ô
"Âàðåíüêà". 5.15 "TopShop"

ICTV
5.35,  10.05 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 11.00 Àíòèçîìá³. 12.00,
13.15 Õ/ô "Ò³ëüêè äëÿ òâî¿õ
î÷åé" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè.  Äåíü.  15.05,  16.15 Ò/ñ
"Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
17.35,  21.30 "Íà òðüîõ" .
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
23.40 Õ/ô "Âîñüìèí³æêà"
(16+). 2.00 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 3.20
Êðàùå íå ïîâòîðþé.  4 .10
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4.20 Åâðèêà!.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+).

ÑÒÁ
5.55 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 7.15
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 8.10 "Õàòà
íà òàòà". 11.55 "ÌàñòåðØåô -
5". 15.25 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-7 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 17.30,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 19.55, 22.40 "Ìàñòåð-
Øåô". 1.05 "Îäèí çà âñ³õ"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óê-

ðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30, 2.55 Ç³ðêîâèé øëÿõ. 10.30
Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.20,
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30, 4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+). 15.50, 21.00 Ò/ñ
"Íà ë³í³¿ æèòòÿ" (16+). 18.00
Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 23.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî-
÷èíó" (16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà. 6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Áðóäí³
òàíö³ 2: Ãàâàíñüê³ íî÷³". 11.00,
3.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00
Êàçêè Ó. 14.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 14.30, 3.50 Â³òàëüêà.
16.00 Ðÿò³âíèêè. 17.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 18.00 Îäíîãî ðàçó â
Îäåñ³. 19.00, 20.00, 21.00 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 19.30,
20.30 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 22.00
Êðà¿íà Ó. Íîâèé ð³ê. 23.00 Êðà¿-
íà Ó. 0.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 1.00 ÎÎÍ. 1.30 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 2.30 ÁàðÄàê

âîþ. 19.30, 20.30 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 22.00 Êðà¿íà Ó. Íîâèé
ð³ê. 23.00 Êðà¿íà Ó. 0.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 1.00 ÎÎÍ.
1.30 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.30 Áàð-
Äàê

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10:30 - Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î.
9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 -
ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 10.30 - Ð³çäâÿí³ êî-
ëÿäêè. 11.15-  Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:25 - Òåëåñåð³àë.
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
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 ñåð³-
àë. 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" . 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà . 20.00 - ïðîãðàìà "Äó-
õîâíå äæåðåëî" . 20.45 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 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-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.40 Àáçàö.
6.39, 7.39 Kids Time. 6.40 Ì/ñ
"Äðàêîíè: Ïåðåãîíè áåç-
ñòðàøíèõ". 7.40 Õ/ô "Çåìëÿ
ìàéáóòíüîãî: Ñâ³ò çà ìåæàìè"
(16+). 10.00 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè. 15.50 Òàºìíèé àãåíò.
17.20 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-
øîó. 19.00 Ðåâ³çîð. 21.30
Còðàñòè çà Ðåâ³çîðîì. 0.30 Õ/
ô "Çíàðÿääÿ ñìåðò³:  Ì³ñòî
ê³ñòîê" (16+)

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 30 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  17.10 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 18.05, 21.00, 1.55 Íî-
âèíè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05
Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.40,
19.25 Ä/ñ "1000 äí³â äëÿ ïëà-
íåòè". 10.50 Ò/ñ "Áîäî". 11.55
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìàêè
Êóëüòóð. 13.00, 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10,
14.30 Ðàä³î.  Äåíü.  13.55,
22.15 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
15.15 Ôîëüê-music. 16.30 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 16.45 Ä³òè
Z. 17.50, 1.10 Íîâèíè. Ñâ³ò.
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Òåìà
äíÿ. 18.35, 1.40 Íîâèíè. Êóëü-
òóðà. 19.00 Ïåðøèé íà ñåë³.
20.25 Íàø³ ãðîø³. 21.50, 2.35
Íîâèíè.  Ñïîðò.  22.45
#@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
23.25 Ä/ñ "Çóñòð³÷ Ëóâðó òà
Çàáîðîíåíîãî ì³ñòà" .  0.10
Ðîçäÿãàëêà. 0.40 Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè.  Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë. 2.50 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê". 3.20 Ä/ñ "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 3.50 Ä/
ô "Áîãäàí Ãàâðèëèøèí.Ì³ñ³ÿ-
Ñâîáîäà". 4.40 Ä/ô "Ëåâêî
Ëóê'ÿíåíêî. Éòè çà ñîâ³ñòþ"
³ç öèêëó "Äèñèäåíòè".  5.10
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20
ÒÑÍ. 9.30, 10.50 "×îòèðè âåñ-
³ëëÿ". 12.20, 13.40, 14.50
"Ì³íÿþ æ³íêó". 16.00 Êîìåä³ÿ
"ß çíîâó òåáå êîõàþ". 17.10
Ìåëîäðàìà "Íåñê³í÷åííå êî-
õàííÿ". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè". 21.00 Ìåëîäðàìà
"Øêîëà". 22.00 "²íñïåêòîð.
Ì³ñòà". 23.35, 0.25, 1.35 Ò/ñ
"ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
óáèâñòâî-2". 4.45 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.35 Ì/ô. 6.10,  22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Ìå-
ðåæèâî äîë³" (16+). 12.50 Õ/ô
"Ãóñàðñüêà áàëàäà". 14.50,
15.45, 16.45, 3.00 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 3.45 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.20, 4.30 "Ïîäðîáèö³". 0.25
Ò/ñ "Ãåíåðàëüñüêà íåâ³ñòêà".
5.10 "TopShop"

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 29 Ñ²×Íß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.00 Ä/ô "Óêðà¿íñüêà ðåâî-
ëþö³ÿ". 6.30 Ä/ô "Âîíè áî-
ðîëèñü  äî  çà ãèíó " .  7 .30 ,
16 .50  Ä /ô "Ãåðî ¿  Óêðà ¿íè .
Êðóòè. Ïåðøà Íåçàëåæí³ñòü".
8.45 Ä/ô "Àâãóñòèí Âîëîøèí.
Ìåòåîðèò  íåçàëåæíîñò ³  -
íàä Ñð³áíîþ çåìëåþ". 9.40,
16 .25  Ä /ô "Êðóòè" .  10 .00 ,
19.30, 3.55 Ñïåöïðîåêò" Á³é
ï ³ä  Êðóòàìè .  100  ðîê ³â " .
12 .00  Ä /ô "Àåðîïîðò
01 .10 .2014ð .  Òîé  äåíü" .
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 13.10, 14.30
Ðàä³î .  Äåíü.  13 .55 Ïåðøà
øïàëüòà. 15.15, 22.15 Ðîç-
ñåêðå÷åíà  ³ ñ òîð ³ÿ .  17 .50 ,
1 .10  Íîâèíè .  Ñâ ³ ò.  18 .05 ,
21.00,  1.55 Íîâèíè. 18.20,
21.30, 1.25, 2.20 Òåìà äíÿ.
18.35, 1.40 Íîâèíè. Êóëüòó-
ðà. 19.00 Äî ñïðàâè. 21.50,
2.35 Íîâèíè.  Ñïîðò.  23.10
²íòåðìàð³óì. 0.10 Ðîçäÿãàë-
êà. 0.40 Íåçâè÷àéí³ êóëüòó-
ðè.  Äîêóìåíòàëüíèé öèêë.
2.50 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³-
âíèê". 3.20 Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè"

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20
ÒÑÍ. 9.30, 10.50 "×îòèðè âå-
ñ ³ëëÿ" .  12.20,  13.40,  14.50
"Ì³íÿþ æ³íêó". 16.00 Êîìåä³ÿ
"ß çíîâó òåáå êîõàþ". 17.10
Ìåëîäðàìà "Íåñê³í÷åííå êî-
õàííÿ". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð ³àëè" .  21.00 Ìåëîäðàìà
"Øêîëà". 22.00 "Ãðîø³". 23.15,
0.25 "Ãîëîñ êðà¿íè 8".  1.45
Ìåëîäðàìà "Äîìàøíÿÿ ðàáî-
òà". 4.50 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.10, 5.05 "TopShop". 5.40 Ì/
ô. 6.10, 22.30 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.00 Õ/ô
"Âåðòèêàëü". 11.40, 12.25 Ò/ñ
"×åðâîíà êîðîëåâà".  16.10
"Æäè ìåíÿ". 18.00, 19.00, 3.40
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.15, 4.25 "Ïîäðîáèö³".
20.40 Ò/ñ "Ìåðåæèâî äîë³"
(16+). 0.25 Ò/ñ "Ãåíåðàëüñüêà
íåâ³ñòêà". 3.00 "Ðå÷äîê"

 ICTV
5.00,  4 .50 Ò/ñ  "Â ³ää³ë 44"
(16+). 5.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 6.30 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.10 Õ/ô "Äîêòîð
Íîó". 12.30, 13.15 Õ/ô "Øïè-
ãóí, ÿêèé êîõàâ ìåíå". 12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  15.35,
16.15 Õ/ô "Ïîìðè, àëå íå çà-
ðàç" .  18.45,  21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå í³æ ïðàâ-
äà. 21.30 "Íà òðüîõ". 22.35
Ñâîáîäà ñëîâà. 1.00 Õ/ô "Êî-
ðàáåëü "Ì³ñÿ÷íèé ãîíùèê"
(16+). 3.00 Êðàùå íå ïîâòî-
ðþé. 4.15 Ñêàðá íàö³¿.  4.25
Åâðèêà!. 4.30 Ôàêòè

ÑÒÁ
5.40 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 8.55
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.50 "Õàòà
íà òàòà". 11.40 Õ/ô "Ìîëîäà
äðóæèíà". 13.40 Õ/ô "Ìð³ÿòè
íå øê³äëèâî". 15.25 "Ì³ñòè÷í³
³ñòîð³¿-7 ç Ïàâëîì Êîñò³öè-
íèì". 17.30, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00, 22.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 0.40 "Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.50 Ñüîãîäí³.
9.30, 3.30 Ç³ðêîâèé øëÿõ. 11.40,
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.50,
15.30 Ò/ñ "Ï³âêðîêó äî ñ³ì'¿"
(12+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³-
íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Íà
ë³í³¿ æèòòÿ" (16+). 23.30 Õ/ô
"Ðîá³í Ãóä". 1.50 Òåëåìàãàçèí.
4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà. 6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.50 Ì/ô "Ìàâ-
ïè â êîñìîñ³ - 2: Óäàð ó
â³äïîâ³äü". 11.00, 3.00 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.00, 17.00 Êàçêè
Ó Ê³íî. 14.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 14.30, 3.50 Â³òàëüêà.
16.00 Ðÿò³âíèêè. 18.00 Îäíîãî
ðàçó â Îäåñ³. 19.00, 20.00,
21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

16.25 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 5: ²íäî-
íåç³ÿ". 17.30, 23.10 "Ë³ãà
ñì³õó". 19.30, 5.00 "ÒÑÍ-òèæ-
äåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 8".
1.25 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.30 Õ/ô "Êàâêàçü-
êà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãî-
äè Øóðèêà". 8.00 "óÄà÷íèé
ïðîåêò". 9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì".
10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Ðàé ³
ïåêëî". 11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ 2" Ïðå-
ì'ºðà. 12.00 Õ/ô "Áóðêîòóí"
(12+). 14.10 Õ/ô "Âñå ìîæëè-
âî". 16.10, 20.30 Ò/ñ "Äîÿðêà
ç Õàöàïåò³âêè-2". 20.00, 1.55
"Ïîäðîáèö³". 22.10 Ò/ñ "Âà-
ðåíüêà. Íàïåðåê³ð äîë³"

 ICTV
5.00 ²íñàéäåð. 6.45 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 7.45 Õ/ô "Íà ñåê-
ðåòí³é ñëóæá³ ¯¿ Âåëè÷íîñò³".
10.35, 13.00 Õ/ô "Æèâ³ âîãí³".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.15 Õ/ô
"Çîëîòå îêî". 15.55 Õ/ô "Êàçè-
íî "Ðîÿëü" (16+). 18.45 Ôàêòè
òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.35 Õ/ô
"Êâàíò ìèëîñåðäÿ" (16+). 22.45
Õ/ô "Çàâòðà íå ïîìðå í³êîëè"
(16+). 1.00 Õ/ô "Ãîëäô³íãåð".
2.55 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
4.55 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 7.10,
15.00 "Õàòà íà òàòà". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.05 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.05 Õ/ô
"Áóëî ó áàòüêà äâà ñèíè".
17.00, 23.10 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà 5". 19.00, 22.10
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.55 "Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30 Ñüîãîäí³. 7.10 Ç³ðêîâèé
øëÿõ. 9.15 Ò/ñ "Òåñò íà ëþáîâ".
12.50 Ò/ñ "Ïðîáà÷" (16+).
17.00, 21.00 Ò/ñ "Âèíîãðàä".
19.00, 2.45 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00
Ãîëîâíà òåìà. 23.00, 2.05 Ò/ñ
"² ïàäàº ñí³ã. . ." .  1.35
Òåëåìàãàçèí. 3.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 5.45
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà. 6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.50 Ì/ô "Ïóñ-
òîòëèâå âîðîíÿ". 11.15 Õ/ô
"Îäèí íà Ð³çäâî". 13.00 Â³òàëü-
êà. Îäèí ÍÅ âäîìà. 14.00
Â³òàëüêà. Íîâèé ð³ê. 14.30
Êðà¿íà Ó. Íîâèé ð³ê. 17.00,
20.00, 21.30, 23.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 18.00 Õ/ô "Ðîìàí
³ç êàìåíåì". 19.30, 21.00,
22.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 20.30, 22.00, 23.30 Îäíî-
ãî ðàçó â Îäåñ³. 0.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 1.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 2.00 Õ/ô "Ïðèêîëüíà
êàçêà". 3.30 Â³òàëüêà

 «Ì-ñòóä³î»
 7:00 - 10.30 - Êàçêîâèé ÷àñ.
10:30 - Íîâèíè "×àñ". 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:05 -
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20" . 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî" ( ïîâòîð).
13:45 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 - Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:20 - ï³äñóìêîâà
ïðîãðàìà "7 ÄÍ²Â". 21:15 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 21:20 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î" . 23.30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 1.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.00 Çîíà íî÷³. 5.40 Ñòåí-
äàï-Øîó. 6.29, 8.09 Kids Time.
6.30 Õ/ô "Åëâ³í òà áóðóíäóêè".
8.10 Õ/ô "Çàãóáëåíå ìàé-
áóòíº" (16+). 10.00 Õ/ô "Ðàé-
îí 9" (16+). 12.10 Õ/ô "×àñ
ðîçïëàòè" (16+). 14.40 Õ/ô
"Åîí Ôëàêñ" (16+). 16.20 Õ/ô
"Çîðÿíèé äåñàíò". 18.50 Õ/ô
"Ðóéí³âíèê" (16+). 21.00 Õ/ô
"Ñóääÿ Äðåää". 23.00 Õ/ô "Ïðè-
áðàòè Êàðòåðà" (16+). 2.00
Ïðîô³ëàêòèêà

- 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"
. 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35

- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:30 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.45
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.20 Çîíà íî÷³. 3.40 Àá-
çàö. 5.20, 6.15 Ì/ñ "Äðàêîíè:
Ïåðåãîíè áåçñòðàøíèõ". 6.14,
7.44 Kids Time. 7.45 Ñåðöÿ
òðüîõ. 10.30 Ðåâ³çîð. 13.50
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 16.30
Òàºìíèé àãåíò. 18.00 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 19.20 Ñóïåð-
³íòó¿ö³ÿ. 21.00 Àôåðèñòè. 22.00
Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ 4"
(18+). 23.40 Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà-
÷åííÿ 3" (16+). 1.15 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 3 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó,
Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00, 21.00,
1.10 Íîâèíè. 9.35 Ì/ñ "Ãîí".
10.20 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.50
Ä³òè Z. 11.20 Ä/ñ "Ùîäåííèêè
êîìàõ". 12.00 Õ/ô "Åñòåð
ïðåêðàñíà". 14.00 Õ/ô
" ª ë è ç à â å ò à . Í å ç à é ì à í à
êîðîëåâà.". 18.00 Õ/ô "Ìèëèé
äðóã". 20.00 "Ãîðä³ñòü ñâ³òó".
21.35, 5.10 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ. 22.35 Â³éíà ³ ìèð. 23.20
Ä/ñ "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð³ðàíò.
Øîó". 0.15 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³.
1.35 Ä/ô "Ñåêðåòè Â³ëüíþñà".
2.25 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê". 3.20 Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè". 4.15 Ä/ô "Âîíè
áîðîëèñü äî çàãèíó".

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³".
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé". 9.45,
23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 10.45
"²íñïåêòîð. Ì³ñòà". 12.20 Ìå-
ëîäðàìà "Òàòî íàïðîêàò".
14.15 "Ãîëîñ êðà¿íè 8". 16.35,
21.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà". 20.15 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.15
"Âå÷³ðí³é êè¿â". 2.25 Äðàìà
"Ìàðãàðåò".

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 1.55 "Ïîäðîáèö³".
6.50 Ì/ô. 7.15 "Æäè ìåíÿ".
8.45 "Ïîäîðîæ³ â ÷àñ³". 9.15,
2.25 Õ/ô "12 ñò³ëüö³â". 12.30
Õ/ô "Íå ìîæå áóòè!". 14.30 Õ/
ô "Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî
Íîâ³ ïðèãîäè Øóðèêà". 16.10
Êîíöåðò "²ðèíà Á³ëèê òà ãóðò
"Ò²Ê" Êðàù³ óêðà¿íñüê³ õ³òè".
18.00, 20.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåøñÿ
- ïîãîâîðèìî". 22.15 Ò/ñ "Âà-
ðåíüêà. Âèïðîáóâàííÿ ëþ-
áîâ³". 5.00 "TopShop"

ICTV
5.20, 4.10 Ñêàðá íàö³¿. 5.30,
4.20 Åâðèêà!. 5.35, 4.30 Ôàê-
òè. 5.55 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
7.25 ß çíÿâ!. 9.20 Äèçåëü-øîó.
10.50 Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëü-
íî¿ ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 "Íà òðüîõ". 16.20 Õ/ô
"Çàâòðà íå ïîìðå í³êîëè"
(16+).  18.45 Ôàêòè.  Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Êàçèíî

«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 -
Íîâèíè "×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 -  Ìóëü-
òñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà   .
20.00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.45 Çîíà íî÷³. 3.40 Àá-
çàö. 5.40, 6.50 Ì/ñ "Äðàêîíè:
Ïåðåãîíè áåçñòðàøíèõ". 6.49,
8.59 Kids Time. 9.00 Ñåðöÿ
òðüîõ. 11.00 Ðåâ³çîð. 14.00
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 16.30
Òàºìíèé àãåíò. 17.50 Òàºì-
íèé àãåíò. Ïîñò-øîó. 19.30
Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 21.00 Àôåðèñ-
òè. 22.00 Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà-
÷åííÿ 2" (18+).  23.45 Õ/ô
"Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ" (16+).
1.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 1 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 16.45 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 18.05, 21.00, 1.55 Íîâè-
íè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîá-
ðîãî ðàíêó, Êðà¿íî!.  9.40,
19.25 Ä/ñ "1000 äí³â äëÿ ïëà-
íåòè". 10.50 Ò/ñ "Áîäî". 11.55
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷í³
³ñòîð³¿. 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).  13.10,
14.30 Ðàä³î. Äåíü. 13.55 Ðîç-
äÿãàëêà. 15.15 Íàäâå÷³ð 'ÿ.
Äîë³.  16.30 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 17.50, 1.10 Íîâèíè.
Ñâ³ò. 18.20, 21.30, 1.25, 2.20
Òåìà äíÿ. 18.35, 1.40 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.00 Äîðîãà äî
Ïõüîí÷õàíó. 20.25 "Ñõåìè" ç
Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 21.50,
2.35 Íîâèíè. Ñïîðò. 22.15 Ä/ñ
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 23.15 Ä/
ñ "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð³ðàíò.
Øîó". 0.10 ×åðåÙóð. 0.40 Íå-
çâè÷àéí³ êóëüòóðè. Äîêóìåí-
òàëüíèé öèêë. 2.50 Ä/ñ "Îðå-
ãîíñüêèé ïóò³âíèê". 3.20 Ä/ñ
"Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè".
3.50 Ä/ô "Àâãóñòèí Âîëîøèí.
Ìåòåîðèò íåçàëåæíîñò³ - íàä
Ñð³áíîþ çåìëåþ". 4.40 Ä/ô
"Îëåñü Øåâ÷åíêî. ßê íà
ñïîâ³ä³" ³ç öèêëó "Äèñèäåíòè".
5.10 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

     Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.30, 5.20 ÒÑÍ.
9.30, 10.50 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
12.20, 13.40, 14.50 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 16.00 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó
òåáå êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðà-
ìà "Íåñê³í÷åííå êîõàííÿ".
20.30, 1.35 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè". 21.00 Ìåëîäðàìà "Øêîëà".
22.00 "Ì³íÿþ æ³íêó - 13". 23.00
"Ïðàâî íà âëàäó 2018". 0.40 Ò/
ñ "ßê óíèêíóòè ïîêàðàííÿ çà
óáèâñòâî-2". 4.50 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.45 Ì/ô.  6 .10,  22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè.  7 .10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.25, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Ìå-
ðåæèâî äîë³" (16+). 13.00 Õ/
ô "Íåæäàíî-íåãàäàíî" .
14.50, 15.45, 16.45, 3.05 "Ðå÷-
äîê".  18.00, 19.00, 3.45 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî" .
20.00, 2.25, 4.35 "Ïîäðîáèö³".
0.25 Õ/ô "Çàãðàâà" (16+). 5.15
"TopShop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.00 Àíòè-
çîìá³. 12.00, 13.15 Õ/ô "Âîñü-
ìèí³æêà" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 15.05, 16.15 Ò/ñ
"Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
17.35, 21.25 "Íà òðüîõ". 18.45,

"Ðîÿëü" (16+). 23.00 Õ/ô "Çî-
ëîòå îêî". 1.30 Õ/ô "Êóëÿñòà
áëèñêàâêà". 3.10 Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.50 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 6.10
"Õàòà íà òàòà". 8.00 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 9.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.25 Õ/ô "Ñïèñîê
áàæàíü". 14.35 "ÌàñòåðØåô".
19.00 Õ/ô "Áóëî ó áàòüêà äâà
ñèíè". 22.50 "Äàâàé ïîãîâîðè-
ìî ïðî ñåêñ 4"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.20 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 4.30 Ç³ðêîâèé
øëÿõ. 9.20 Ò/ñ "ß ÷åêàòèìó íà
òåáå çàâæäè". 13.00, 15.20 Ò/
ñ "Òåñò íà ëþáîâ". 17.00,
19.40 Ò/ñ "Ïðîáà÷" (16+).
22.10 Ò/ñ "² ïàäàº ñí³ã...". 1.50
Òåëåìàãàçèí. 3.00 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà.  6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  10.40 Ì/ô
"Áàðá³ .  Ìàã ³ÿ  äåëüô³í ³â" .
12.00 Ì/ô "Ïóñòîòëèâå âîðî-
íÿ". 13.30 Â³òàëüêà. Íîâèé ð³ê.
15.00 Êðà¿íà Ó. Íîâèé ð³ê.
17.00,  20.00,  21.30,  23.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 18.00 Ì/
ô "²íäèêè: íàçàä ó ìàéáóòíº".
19.30, 21.00, 22.30 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.30,
22.00, 23.30 Îäíîãî ðàçó â
Îäåñ³. 0.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 1.00 ÎÎÍ. 1.30 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 2.30 ÁàðÄàê. 3.00
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.  3 .50
Â³òàëüêà.

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  - Êàçêîâèé
÷àñ. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55
-  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 11.05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïîâòîð). 11.35 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 11:45
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
12:55 - Ãîðîñêîï. 13.00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 14:55 - Ãîðîñêîï.
15:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 17:05 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 19:00
- Íîâèíè "×àñ". 19:35 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:45-  Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î" . 00.00 - íîâèíè "×àñ".
00:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 1:55 -
Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.45 Çîíà íî÷³. 5.05, 7.00
Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî äðóç³". 6.59,
7.59 Kids Time. 8.00 Ðåâ³çîð.
10.50 Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì.
13.30 Õ/ô "Êîòè ïðîòè ñîáàê".
15.10 Õ/ô "Êîòè ïðîòè ñîáàê:
Ïîìñòà Ê³òò³ Ãàëîð". 16.50 Õ/
ô "Åëâ³í òà áóðóíäóêè". 18.40
Õ/ô "×àñ ðîçïëàòè" (16+).
21.00 Õ/ô "Çîðÿíèé äåñàíò".
23.20 Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ
5" (18+). 1.10 Õ/ô "Ïóíêò ïðè-
çíà÷åííÿ 4" (18+)

ÍÅÄ²Ëß, 4 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00,
21.00, 1.10 Íîâèíè. 9.30 Õ/ô
"Åñòåð ïðåêðàñíà" .  11.25,
13.35, 17.20 Ä/ñ "Ùîäåííèêè
êîìàõ" .  11.40 Äîðîãà äî
Ïõüîí÷õàíó. 12.10 Ïåðøèé íà
ñåë³. 12.40 Íåçâè÷àéí³ êóëü-
òóðè. Äîêóìåíòàëüíèé öèêë.
14.30 Ôîëüê-music. 16.00 Ä/ñ
"Äèâà Êèòàþ".  16.30 Ä/ô
"Ïë³÷-î-ïë³÷". 17.40 Ò/ñ "²ìïå-
ð³ÿ". 20.00 "Ãîðä³ñòü ñâ³òó".
21.35 #@)[]?$0 ç Ìàéêëîì
Ùóðîì. 22.15 Ä/ñ "Çóñòð³÷
Ëóâðó òà Çàáîðîíåíîãî
ì³ñòà". 23.00 Ä/ñ "Æèâà ïðè-
ðîäà".  23.20 Ä/ñ "Ìóçè÷íà
îä³ñåÿ Àð³ðàíò. Øîó". 0.15
Ñâ³òëî. 1.35 Ä/ñ "Äèêà ïëàíå-
òà". 2.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÊÀ-
ÍÀËÓ 2.00-14.00. 5.05 Ìóçè-
êà

 Êàíàë «1+1»
6.10 ÒÑÍ. 7.05, 2.15 "Óê-

ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 9.50 "Ãðî-
ìàäà íà ì³ëüéîí". 11.00,
11.55, 13.00, 13.55, 15.00,

21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
²íñàéäåð. 23.40 Õ/ô "Âèä íà
âáèâñòâî". 2.00 Ò/ñ "Ìîðñüêà
ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+). 3.25
Êðàùå íå ïîâòîðþé. 4.05
Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.05 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 8.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 8.55 "Õàòà
íà òàòà". 10.50 "ÌàñòåðØåô -
5". 15.25 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-7 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 17.30,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 20.00, 22.40 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà 5". 0.00 "Îäèí
çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.20 Ñüîãîäí³.
9.30, 3.10 Ç³ðêîâèé øëÿõ.
10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà.
11.20, 3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
13.30, 15.30, 4.45 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³ (16+). 15.50,
21.00 Ò/ñ "Íà ë³í³ ¿  æèòòÿ"
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá-
³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 23.20 Êîíò-
ðîëåð. 0.00 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+). 1.50 Òåëåìà-
ãàçèí

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³  ï ³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà.  6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  9.50 Õ/ô
"Çëîä³é òà éîãî ó÷èòåëü".
11.00, 3.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00 Êàçêè Ó. 14.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò".  14.30, 3.50
Â³òàëüêà. 16.00 Ðÿò³âíèêè.
17.00 Êàçêè Ó Ê³íî. 18.00 Îä-
íîãî ðàçó â Îäåñ³ .  19.00,
20.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 19.30, 20.30 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 22.00 Êðà¿íà Ó.
Íîâèé ð³ê. 23.00 Êðà¿íà Ó. 0.00
Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 1.00
ÎÎÍ. 1.30 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.30
ÁàðÄàê

«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". 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà " Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14:40 -  Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 17:05 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:00 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòó-
ä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.40 Çîíà íî÷³. 3.20 Àá-
çàö. 5.10, 6.10 Ì/ñ "Äðàêîíè:
Ïåðåãîíè áåçñòðàøíèõ". 6.09,
7.39 Kids Time. 7.40 Ñåðöÿ
òðüîõ. 10.50 Ðåâ³çîð. 13.30
Ñòðàñò³ çà Ðåâ³çîðîì. 16.20
Òàºìíèé àãåíò. 17.30 Òàºì-
íèé àãåíò. Ïîñò-øîó. 19.20
Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 21.00 Àôåðèñ-
òè. 22.00 Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà-
÷åííÿ 3" (16+).  23.45 Õ/ô
"Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ 2" (18+).
1.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 2 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 16.45 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
18.05, 21.00, 1.55 Íîâèíè.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.40, 19.25 Ä/ñ
"1000 äí³â äëÿ ïëàíåòè". 10.50
Ò/ñ "Áîäî". 11.55 Äîêóìåí-
òàëüíèé öèêë Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿.
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 13.10, 14.30 Ðà-
ä³î. Äåíü. 13.55 "Ñõåìè" ç Íà-
òàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 15.15
Ñâ³òëî. 16.30 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 17.50, 1.10 Íîâèíè.
Ñâ³ò. 18.20, 21.30, 1.25, 2.20
Òåìà äíÿ. 18.35, 1.40 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.00 Òâ³é ä³ì. 20.25
Ïåðøà øïàëüòà. 21.50, 2.35
Íîâèíè. Ñïîðò. 22.15 Õ/ô "Äå-
ô³öèò". 23.40 Ä/ñ "Ìóçè÷íà

îä³ñåÿ Àð³ðàíò. Øîó". 0.10 ×å-
ðåÙóð. 0.40 Íåçâè÷àéí³ êóëü-
òóðè. Äîêóìåíòàëüíèé öèêë.
2.50 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³â-
íèê". 3.20 Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè". 3.50 Ä/ô
"Óëàìêè ñïîãàä³â". 4.30 Ä/ô
"Êðóòè". 4.50 Ä/ô "Ñ³÷". 5.10
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 9.30,
10.50 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 12.20,
13.40, 14.50 "Ì³íÿþ æ³íêó".
16.00 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó òåáå

êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðàìà "Íå-
ñê³í÷åííå êîõàííÿ". 20.15
"Ë³ãà ñì³õó". 0.30 Äðàìà "Ìàð-
ãàðåò". 4.55 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿"

IÍÒÅÐ
5.45 Ì/ô. 6.10, 22.00

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.15, 12.25 Ò/ñ "Ìåðåæèâî
äîë³" (16+). 12.45 Õ/ô "Ïðè-
áîðêóâà÷êà òèãð³â". 14.50,
15.45, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 3.20 "Ïîäðîáèö³ òèæ-
íÿ". 23.50 Õ/ô "Ãàíí³áàë:
Ñõîäæåííÿ" (18+). 2.10 Õ/ô
"×óæ³ òóò íå õîäÿòü". 5.00
"TopShop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00
²íñàéäåð. 10.55, 20.20 Àíòè-
çîìá³. 11.55, 13.15 Õ/ô "Âèä
íà âáèâñòâî".  12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 15.05, 16.15 Ò/ñ
"Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
17.35 "Íà òðüîõ". 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 21.25 Äèçåëü-
øîó. 0.05 Õ/ô "Æèâ³ âîãí³".
2.30 Ôàêòè. 2.50 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ. Ñïåöâ³ää³ë" (16+).
4.10 Êðàùå íå ïîâòîðþé

ÑÒÁ
5.55 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 7.10
Õ/ô "Ì³é ëàã³äíèé òà í³æíèé
çâ³ð". 9.35 Õ/ô "Ïàðôóìåðøà".
17.30, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà.
Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00, 22.40 Õ/
ô "Ñïèñîê áàæàíü". 0.40
"Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.10 Ñüîãîäí³.
9.30, 5.40 Ç³ðêîâèé øëÿõ. 10.30
Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.20,
4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+). 15.50 Ò/ñ "Íà ë³í³¿ æèò-
òÿ" (16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç
ðóá³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00,
0.00 Ò/ñ "ß ÷åêàòèìó íà òåáå
çàâæäè". 23.20 Ñë³äàìè. 1.45
Òåëåìàãàçèí. 2.15 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Áàéäèê³âêà. 6.45 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Îäèí
íà Ð³çäâî". 11.00, 3.00 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.00 Êàçêè Ó.
14.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
14.30, 3.50 Â³òàëüêà. 16.00
Ðÿò³âíèêè. 18.00 Îäíîãî ðàçó
â Îäåñ³. 19.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 21.00 Ì/ô "²íäèêè:
íàçàä ó ìàéáóòíº". 22.30 Õ/ô
"Ðîìàí ³ç êàìåíåì". 0.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 1.00 ÎÎÍ.
1.30 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.30 Áàð-
Äàê

«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
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Âèäàâåöü ³ ãîëîâíèé ðåäàêòîð
Ñ. 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. №

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

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

12 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð.
ïîìåðëî – 19 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Поставте мету та до�
магайтеся її. Небажа�
но легковажно розда�

вати обіцянки, їх виконання
буде досить проблематич�
но. Бажано зайвий раз не
попадатися на очі началь�
ству. Може прийти цікава
інформація, прийміть її до
відома.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
20.05). Результати
ваших зусиль будуть
залежати від вашої

розсудливості та вміння мит�
тєво реагувати на раптові
зміни. Небажана поспішність
у ділових питаннях, головни�
ми якостями повинні стати
акуратність і інтелект.

БЛИЗНЮКИ (21.05�
21.06). Ідуть у минуле
старі образи та непо�
розуміння, а пробле�
ми, що збиралися до�

недавна, поступово знай�
дуть свої рішення. Ваші друзі
запропонують до здійснення
привабливі перспективні
плани.

РАК (22.06�22.07).
Можуть загостритися
питання кар'єри та
влади, але колектив

вас підтримає й обстанов�
ка на роботі явно покращить�
ся. Не бійтеся приймати важ�
ливі рішення не тільки за
себе, але й за інших.

ЛЕВ (23.07�23.08).
На вас очікує вели�
кий успіх у реалізації
ідей і планів. Від�
киньте дрібні деталі,

сконцентруйтеся на найго�
ловнішому, зараз ви можете
зробити в намічених справах
відчутний крок вперед.

ДІВА (24.08�23.09).
На роботі можливі пе�
ревантаження та за�
вищені вимоги на�
чальства до вас.

Особливо будуть досаждати
несподіванки та поспіх. Імо�
вірна ситуація, коли вам до�
ведеться подбати про своє
майбутнє.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Не варто очі�
кувати яких�небудь
серйозних змін.

Амбіції будуть сприяти пол�
іпшенню фінансового стано�
вища та закріпленню успіхів
у професійній діяльності.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Найбільш
сприятлива реаліза�
ція планів вас може

очікувати в професійній і
службовій області. Ваші
знання будуть затребувані,
гумор доречний.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Постарайте�
ся вирішувати по�
сильні для вас зав�
дання, не перенапру�

жуйтеся. Є ймовірність, що
вимоги до вашої роботи мо�
жуть бути завищені, і ви
зіштовхнетеся з несправед�
ливістю стосовно себе .

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Ви притягаєте
до себе увагу та навіть
захоплені погляди. Ви

готові відкрити для себе
щось нове й вигідне в ділово�
му партнерстві, одержати
допомогу й звільнення від ми�
нулих боргів.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
20.02). Можливі не�
скінченні турботи, як
на роботі, так і вдома.

За цей час ви не раз будете
готові вибухнути, вийти з
себе, і тільки властива вам
стриманість не дозволить
цього зробити. І терпіння
принесе плоди.

РИБИ (21.02�20.03).
Остерігайтеся скоро�
пальних рішень.
Будьте уважні. Утри�

муйтеся від великих почи�
нань. Бажано не планувати
зустрічей, ні важливих, ні, тим
більше, непотрібних.

ÈÈÈÈÈ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Îäèí ìóæèê õâàñ-
òàåòñÿ äðóãîìó:

– Ìîÿ æåíà ïðîñòî
÷óäî – è äðîâ íàêî-
ëåò, è êóøàòü ñãîòî-
âèò, è ñêîòèíó íàêîð-
ìèò...

– À òû ÷òî, ñàì ïî-
æðàòü íå ìîæåøü?

Äâà îäåññèòà ïî-
øëè â ãîñòè. Ïîäõî-
äÿò ê äâåðè, è îäèí
ñòó÷èò íîãîé.

– Ñåìà, íî ïî÷åìó
òû ñòó÷èøü íîãîé?

– Ïóñòü äóìàþò,
÷òî ó íàñ ðóêè çàíÿ-
òû ïîäàðêàìè...

ß çàìåòèëà, ÷òî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ íå-
êîòîðûå ìóæ÷èíû
âñå ÷àùå îáðàùàþò
íà ìåíÿ âíèìàíèå...

– Ñîôî÷êà, ýòî âðà-
÷è!

Ïàïà ÷èòàåò ìà-
ëåíüêîìó Èçå êíèæêó
"Ìó-ìó". Èçÿ âçäûõà-
åò. Ïàïà:

– Òåáå æàëü ñîáà÷-
êó?

– Äà, åå æ ìîæíî
áûëî ïðîäàòü.

– Ôèìà, à ñëûøàë ó
âàñ ñ Öèëåé áûëè
òðåíèÿ?

–  Áûëè! Íî â õîðî-
øåì ñìûñëå.

Æåíà – ìóæó:
–  Ë¸âà, ê íàì ïðè-

øëî ìíîãî ãîñòåé è
íå õâàòàåò îäíîãî
ñòóëà. Ñõîäè ê ñîñå-
äÿì, ïîñèäè ïîêà ó
íèõ...

29.01.2018 –  4.02.2018

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

²Ç ÑÌÀÐÀÃÄÎÂÈÌ ÂÅÑ²ËËßÌ!

 Ç âåëèêîþ ëþáîâ’þ ³ ïîøàíîþ  äîíüêà Ëþäìèëà, çÿòü Âàñèëü, îíóêè Îëåã  ³ Ïàâëî
ç äðóæèíàìè Ñâ³òëàíîþ ³ Òåòÿíîþ, ïðàâíóêè  Ñîô³éêà, Ìàòâ³é÷èê, Ïàâëèê ³ Âàíþøà.

27 ñ³÷íÿ ñâÿòêóâàòèìóòü ñìàðàãäîâå âåñ³ëëÿ íàø³ äîðîã³ áàòüêè

    ÄÌÈÒÐÓÊ  Àíàòîë³é ²âàíîâè÷
³  Ãàëèíà Îëåêñàíäð³âíà!

55 ðîê³â òîìó âè ïîºäíàëè ñâî¿ äîë³ â ðàä³ñíîìó øëþá³!
Áàæàºìî âàì ùå äîâãî æèòè ó çäîðîâ’¿ ³ ùàñò³!
Îíóêàì, ïðàâíóêàì ðàä³òè ³ íå êîðèòèñÿ á³ä³.
Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ  ³ ìèðó â ðîäèí³,
Ùîá ùàñòÿ çàâæäè âàì âñì³õàëîñü!
Õàé ñì³õîì é âåñåë³ñòþ ïîâíèòüñÿ õàòà,
Õàé áóäå ñ³ì’ÿ çäîðîâà ³ áàãàòà.
Ìè ïîñèëàºìî âàì ö³ âäÿ÷í³ ñëîâà,
À Áîã õàé äàðóº âàì ìíîã³³ ë³òà!

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїде вiдомий лiкар, який вже бага�

тьом закарпатцям повернув  радiсть життя.  У  НЕ�
ДІЛЮ, 4 ЛЮТОГО, о 13�й год. в Мукачеві на пл. Миру,
26/9; (тел. 096�435�37�33; 067�422�54�74) того ж
дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель “Хуст”)  (тел. 4�31�
53, 096�435�37�33; 067�422�54�74)  лiкар�психо�
терапевт з бiльш  як двадцятирiчним стажем, про�
відний спеціаліст Кримської асоціації лікарів�психо�
терапевтів

Валерiй Михайлович СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîç-
áàâèòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæ-
íîñòåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð
ïðîâîäèòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè
ñïèðòíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ-
÷èì ñõóäíóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.
Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

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

В останні роки спостерігається
стійке погіршення здоров’я нашого
населення. Вчені пов’язують цю про�
блему з декількома причинами: деф�
іцитом життєво важливих споживчих
речовин в організмі людини, по�
гіршенням екологічного середовища,
стресами. Для вирішення цієї про�
блеми ряд ведучих вчених світу про�
понують широке застосування дієтич�
них добавок та використання нату�
ральної косметики. Дієтичні добавки
компанії «Нове життя» – це натуральні

ЗРОБЛЮ
ЄВРОРЕМОНТ

будь�якої
складності швидко
і якісно у квартирах

і будинках.
Зверт по тел.

050�8508610

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ïðåçåíòàö³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ êîìïàí³¿ «Íîâå æèòòÿ» òà ¿¿ ïðîäóêö³¿

Нещодавно у Львові проходив IV Всеукраїнський чемпіонат хореог�
рафічного мистецтва “ART�DANCE 2018”, у якому активну участь прий�
няли і хореографічні колективи Мукачівського міського Будинку куль�
тури – народний хореографічний колектив “Сучасник” (керівник �
заслужений працівник культури України Олена Яцканич) та зразко�
вий дитячий хореографічний колектив “Сучасник” (керівник � Вікто�
рія Пархуць). Приємно відзначити, що у танцювальному марафоні, де
брали участь понад 70 танцювальних колективів з різних куточків Ук�
раїни, юні танцюристи гідно представили Мукачево та вибороли при�
зові місця. Отож, учасники народного хореографічного колективу “Су�
часник” та зразковий дитячий колектив “Сучасник” стали Золотими
Чемпіонами в номінації “Сучасний танець МІХ” з танцювальною ком�
позицією “Crazy Bus”. Юніори здобули срібло за композицію “Акаде�
мія чарівниць”. Дебютанти в найменшій віковій категорії вперше ста�
ли Срібними призерами.

Ìóêà÷³âñüê³ êîëåêòèâè ç óñï³õîì âèñòóïèëè íà Âñåóêðà¿íñüêîìó
÷åìï³îíàò³ ç õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà “ART-DANCE 2018”

За більш детальною інформацією просимо звертатися до партнера компанії Кобака Георгія Андрійовича
за телефонами: 0500793853, 0678117535, або 2�23�43.

Презентація відбудеться о 13.00 годині 27 січня 2018 року за адресою: м. Мукачево, вул. Духновича, 93
(готельний комплекс «Інтурист», офіс ТОВ «Бізнес�Консалтинг», 2�ий поверх).

продукти рослинного походження,
зокрема: фітопрепарати, лікувальна
та декоративна косметика, засоби
особистої гігієни без лаурильсуль�
фату натрію, миючі та побутові засо�
би без фосфатів. Компанія викори�
стовує розсекречені технології ви�
робництва дієтичних добавок, які за�
стосовувались для підтримання здо�
ров’я космонавтів та вищого керів�
ництва країни. Продукція компанії
розповсюджується через міжнарод�
ну мережеву клубну систему «Нове

життя». Для членів клубу, як спожи�
вачів надається знижка 20%.  Для
членів клубу, як дистриб’юторів –
партнерів знижка 30% від продажної
ціни. Під торговою маркою «Нове
життя» компанія випускає понад 230
видів продукції. При наборі групи 25�
30 чоловік компанія надсилає лікаря
валеолога, який надає послуги з тес�
тування стану здоров’я клієнта та скла�
дає план оздоровлення пацієнта із за�
стосуванням продукції компанії «Нове
життя».
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