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22 ëþòîãî 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.

ЦЬОГОРІЧ політичні партії в Україні отри�
мають  півмільярда з Державного бюджету
для фінансування  своєї  статутної діяльності у
2018�му році.

У ДАНІЇ, Ірландії, Японії та Китаї діють не�
абиякі податки і штрафи на використання
поліетиленових пакетів, а в Кенії за їх викори�
стання можуть навіть ув'язнити.

КОЖНІ три  хвилини в Україні  відбуваються
ДТП. Впродовж минулого року на автошляхах
трапилося понад 162 тисяч аварій. Загинуло
3432  людини – тобто кожних 2,5 години  гине
людина.

ГЕОЛОГІЧНА служба США виявила у вічній
мерзлоті  Аляски поклади ртуті, які за обся�
гом перевершують  всі світові запаси цієї ре�
човини майже у два рази.

ВЛІТКУ  ц.р. відкривається новий  курорт
на острові поблизу Фінляндії, на який  буде
закрито доступ чоловікам. Це буде розкішне
місце для оздоровчого відпочинку  виключно
у жіночій компанії.

СТАРІЄМО. Згідно з прогнозами до 2025
року кожен четвертий  житель України буде
пенсіонером за віком.

Â Ìóêà÷åâ³ â³äêðèëè
ìåìîð³àëüíó äîøêó
ãåíåðàë-ïîëêîâíèêó
Ãåííàä³þ Âîðîáéîâó

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.

Ïðåäñòàâèâ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ êî-
ëåêòèâó çàêëàäó Ìóêà÷³âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Àíäð³é Áàëîãà.

Ì³ñüêèé ãîëîâà ï³äïèñàâ íàïåðå-
äîäí³ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðèçíà÷åí-
íÿ Íàòàë³¿ Ãàðñåâàí³øâ³ë³ íà öþ ïî-
ñàäó. Äî öüîãî ÷àñó âîíà îá³éìàëà
ïîñàäó çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî ë³êà-
ðÿ ç àìáóëàòîðíî-ë³êóâàëüíî¿ ðîáî-
òè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË. Ïîïåðåäí³é
êåð³âíèê çàêëàäó – ßðîñëàâ
Ëóï’ÿê, â ÿêîãî çàâåðøèâñÿ êîí-
òðàêò, ïåðåâåäåíèé íà ïîñàäó çàñ-
òóïíèêà ç ë³êóâàëüíî¿ ðîáîòè.

Àíäð³é Áàëîãà òàêîæ îáãîâîðèâ ç êîëåêòèâîì ïèòàííÿ ìåäè÷-
íî¿ ðåôîðìè â ì³ñò³. 

Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêðàäà

Â Ìóêà÷³âñüê³é ÖÐË ïðåäñòàâèëè
íîâîãî ãîëîâë³êàðÿ

Її відкрили на території Мукачівського
гарнізону, штабу військової частини. Участь
в заході взяли представники міської влади
– міський голова Андрій Балога, близькі
родичі генерал�полковника, його друзі,
бойові побратими, святі отці.

Відкрив захід командир військової час�
тини Олег Гончарук.

Урочисто відкрив дошку батько генерал�
полковника Петро Михайлович.

До присутніх звернулися генерал�лейте�
нант Михайло Куцин та інші військові по�
братими Геннадія Воробйова.

Цьогоріч в Мукачеві одна з вулиць перей�
менована на честь генерал�полковника Во�
робйова Геннадія Петровича. Життя ге�
нерал�полковника Геннадія Воробйова тісно
пов‘язане з містом Мукачевом. Протягом
чотирьох років, з 1998 по 2002 рік, він ко�
мандував дивізією, військові частини якої
дислокувалися, у тому числі, в нашому місті.
Він особисто та його підлеглі надали вели�
ку допомогу мукачівцям під час
трагічного паводку 1998 року.

Генерал Геннадій Воробйов брав участь у
розробці багатьох військових операцій під
час неоголошеної війни із Росією на Дон�
басі. Будучи першим заступником началь�
ника Генерального штабу Збройних Сил,
понад два роки прослужив безпосередньо
на передовій. Був нагороджений орденами
Богдана Хмельницького всіх ступенів, ор�
деном “За мужність”, багатьма медалями
та відзнаками Міністерства оборони Украї�
ни та інших силових структур.

У лютому 2017 року життя начальника На�
ціонального університету оборони України
ім.Івана Черняховського, генерал�полковни�
ка Г. Воробйова обірвалося.

Військовослужбовці зазначають, що він
завжди займав активну громадянську по�
зицію, докладав великих зусиль для роз�
витку Збройних Сил України та підготовки
висококваліфікованих офіцерських кадрів.

Мукачівський об’єднаний міський військовий комісаріат проводить
роботу по відбору кандидатів до вступу у вищі військові навчальні
заклади України у 2018 році.

Вищі військові навчальні заклади здійснюють підготовку громадян
на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служ�
би у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утво�
рених відповідно до законів України. Підготовку для проходження
військової служби за контрактом на посадах сержантського (стар�
шинського) складу здійснюють військові коледжі сержантського (стар�
шинського) складу.

На навчання приймають осіб, які здобули повну загальну середню
освіту.

Випускники військових коледжів сержантського (старшинського)
складу отримують військову освіту та диплом державного зразка ос�
вітньо�кваліфікаційного рівня – “молодший спеціаліст”. Термін на�
вчання 2,5 роки.

Випускники вищих військових навчальних закладів отримують вищу
освіту освітнього ступеню “бакалавра” (“магістра”) та відповідну
військово�професійну кваліфікацію. Термін підготовки на посади оф�
іцерів командного складу – 4 роки, офіцерів інженерного, гуманітар�
ного, юридичного та адміністративного складу – 5…5,5 років.

Прийом на навчання до вищих військових навчальних закладів та
військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти здійснюється
на конкурсній основі, виключно за кошти державного бюджету.

Â³éñüêîâ³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ÷åêàþòü íîâèõ
êóðñàíò³â ó 2018 ðîö³, àáî ÿê ñòàòè îô³öåðîì!

Читайте у наступному номері ...

БУДЕМО ПАМ’ЯТАТИ
На 84Gму році життя  після триG

валої і важкої хвороби помер
Іван Іванович НАЦИК – добG
ре знана і шанована у  нашому
місті людина – колишній наG
чальник  управління  міського
господарства, Почесний шахG
тар України, почесний громадяG

нин М.Мукачева. Глибоко сумуємо від такої
тяжкої втрати

І висловлюємо щирі співчуття рідним і
близьким покійного. Світла пам’ять про
Івана Івановича назавжди залишитьс я у наG
ших серцях.

Виконком Мукачівської  міської ради,
рада Почесних громадян м.Мукачева.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
По вул. Пушкіна (навпроти ЗОШ N1 ) здається при�

міщення, 40 кв. м. Сучасний євроремонт. Придатне під
приватну школу, курси візажу, офіс. Ціна 250 у.о. міс.
Поруч здається приміщення 25 м.кв. також придатне
під офіс. Ціна 200 у.о. Можлива здача цілого 1� го по�
верху зі знижкою. Тел: 0509007525
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Більшість наших читачів знає,
що таке громадські організації: є
культурологічні, історичні,
спортивні, дитячі, чоловічі,
жіночі… Одним словом, різно!
манітні. Одних підтримає фінан!
сово місцева  влада, інші вижи!
вають за рахунок спонсорських
чи власних коштів. Вони, ці осе!
редки, потрібні, адже відволіка!
ють народ від ресторанів, пив!
барів тощо. А якщо ще й допома!
гають людям переживати
нинішнє «процвітання», то і ціни
їм немає.

Торік відзначило свої 30!річчя
одне з найбільших громадських
об’єднань Мукачівщини – район!
на організація ветеранів України.
Понад три десятиліття вона об!
’єднує в своїх лавах людей похи!
лого віку. І не обов’язково це ма!
ють бути ветерани війни або
праці – просто пенсіонери, люди
похилого віку. І об’єднання стоїть
на варті дотримання соціального
законодавства. Саме цьому пи!
танню і було присвячене недавнє
засідання президії об’єднання

ÊÎËÈ ª ÏÎÐÎÇÓÌ²ÍÍß ² ÂÇÀªÌÎÄ²ß
ветеранів району. Із звітом про
соціально!медичне забезпечення
ветеранів і пенсіонерів селища
Кольчино виступив голова тери!
торіального осередку райоргані!
зації ветеранів Василь Удут. Зва!
жаючи на нинішню економічну си!
туацію в державі, важко повірити
в те, що оприлюднив доповідач.
З бюджету селищної ради виді!
ляються десятки тисяч гривень
допомоги ветеранам та пенсіо!
нерам на лікування, сотні тисяч (!)
на санаторне обслуговування. Усі
без винятку ювіляри від 80 і до
100 років отримують  ювілейні
подарунки і грошові презенти.
Всі люди похилого віку проходять
диспансеризацію в ЦРЛ, місцевих
фельдшерсько!акушерських пун!
ктах. Промовець, зрозуміло,
відзначав важливу роль голови
селищної ради Василя Дуба,
адже без його  підтримки, й, зро!
зуміло, депутатів селищної ради
за великим рахунком ветеранам
багато б не світило. Отож, коли є
порозуміння і взаємодія між гро!
мадською організацією і місце!

вою владою, в плюсі залишають!
ся незахищені соціально люди.

А те, що ця зустріч була не про!
сто формальністю, засвідчили
промови її учасників. Своїми
дімками ділилися голова соц!
іально!медичної комісії ради Ва!
силь Сидоран, народний депутат
України 1 скликання, член пре!
зидії ради Дмитро Кельман, го!
лова профкому ЦРЛ Омелян Ре!
шетар, голова Ракошинського
осередку  об’єднання ветеранів
Михайло Делеган, начальник
відділу охорони здоров’я Мукач!
івської райдержадміністрації
Вікторія Лані, керівник Верхньо!
коропецького осередку об!
’єднання Іван Коровський, а також
помічник голови Райорнної ради
Віктор Дерев’яник і заступник го!
лови райдержадміністрації Олек!
сандр Богів.

Учасники зібрання зійшлися на
думці, що досвід кольчинців по!
трібно поширювати й пропагува!
ти, всі люди похилого віку мають
отримувати належну їм допомо!
гу й підтримку.

Микола РІШКО

Â²ÒÀÍÍß ÏÎÁÐÀÒÈÌÓ
22 ëþòîãî íàøîìó êîëåç³, äðóãó

 ³ ùèðîìó ïîáðàòèìó

ßðîñëàâó
ÏÅÒÐÈØÀÊÓ

âèïîâíþºòüñÿ 75 ðîê³â.
Ïðèéìè, äðóæå, íàéñåðäå÷í³ø³

â³òàííÿ ç òàêèì ïîâàæíèì Þâ³-
ëåºì.

Âàøà íåâòîìíà â³éñüêîâà ñëóæáà âïðîäîâæ   27-
ìè ðîê³â áóëà çðàçêîì âèêîíàííÿ îô³öåðñüêîãî îáî-
â'ÿçêó. Âîíà çàëèøàºòüñÿ ã³äíèì ïðèêëàäîì ó âèõî-
âàíí³ ìîëîäèõ çàõèñíèê³â Óêðà¿íè. Áàæàºìî îïòè-
ì³çìó, ñèëè ³ åíåðã³¿, äîñòàòêó òà çëàãîäè.

Ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ Âàì, ùàñòÿ, ëþáîâ³ ð³äíèõ ³
áëèçüêèõ ëþäåé.

Õàé ìàòè Áîæà Âàñ îõîðîíÿº,
Äàé Áîæå ëèõà Âàì íå çíàòè
É îíóê³â âñ³õ ùå îäðóæèòè,
² ñîòó çèìó ç íàìè çóñòð³÷àòè
² ïðàâíóê³â íà ñâ³ò áëàãîñëîâèòè.

ÄÐÓÇ², ì.Ìóêà÷åâî

ÍÀÒÕÍÅÍÍß ÐÀÄÎÑÒ²  ² ÙÀÑÒß!

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Íà æàëü, ðîêè – íå æóðàâë³. Âîíè íå ïîâåðòàþòüñÿ

³ç âèð³þ. À òàê õîò³ëîñÿ á, ùîá æóðàâëèí³ êðèëà í³æíî
òîðêíóëèñÿ ³ ñòåðëè ñë³äè ÷àñó íà îáëè÷÷³, à ³íêîëè é
ó äóø³ ïîðÿäíèõ ëþäåé, òðóä³âíèê³â, ñàìîâ³ääàíèõ
ìàòåð³â.

16  ëþòîãî 2018 ðîêó  â³äçíà÷èëà ñâîº 90-ð³÷÷ÿ æè-
òåëüêà ñ. Ïóçíÿê³âö³

  Ìàð³ÿ  ²âàí³âíà ÒÎÐÎÍ².
Íåëåãêà äîëÿ âèïàëà ö³é æ³íö³. Ïîçàäó çàëèøèëèñÿ

ðîêè, ñïîâíåí³ ðàäîùàìè ³ áîëÿìè, íåâäà÷àìè ³ óñï-
³õàìè.    ̄ ¿ æ³íî÷³ ðóêè í³êîëè íå çíàëè âòîìè: ñ³ÿëè,
æàëè, ïåêëè ñìà÷íèé óêðà¿íñüêèé õë³á, êîëèõàëè ä³òåé,
âíóê³â. Ñüîãîäí³ þâ³ëÿðö³ º ÷èì ïèøàòèñÿ, âîíà ëþá-
ëÿ÷à ìàìà, áàáóñÿ, áåðåãèíÿ äîáðà, ùàñòÿ ³ ñ³ìåéíî-
ãî çàòèøêó ó ñâî¿é ðîäèí³.  Â³÷í³, ÿê æèòòÿ, Áîæ³ çà-
ïîâ³ä³, ÿê³ â÷àòü íàñ øàíîáëèâî  ñòàâèòèñÿ äî áàòüêà,
ìàòåð³, â÷èòåëÿ, ñòàðøèõ çà â³êîì. Ñòàð³ñòü – öå çèìà
íàøîãî æèòòÿ. Ï³çíüîþ áóâàº âîíà, àëå äóæå ÷àñòî –
áåçïîðàäíîþ ³ îäèíîêîþ. Â Ìàð³¿  ²âàí³âíè  âîíà
ç³ãð³òà óâàãîþ, ëþáîâ'þ ³ òåï-
ëîì. Áàæàºìî  þâ³ëÿðö³ òà ¿¿
ðîäèí³ ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ íà
äîâã³ ðîêè, äîñòàòêó, ëþáîâ³ ³
ïîâàãè â³ä ä³òåé,  îíóê³â, ïðàâ-
íóê³â ³  îáîâ’ÿçêîâî äîæèòè
äî  100. Ç ïîâàãîþ Ïóçíÿêîâåöüêèé

 ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Î. ÕÎÕÎË

Ç² ÑËÀÂÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè â³äçíà÷èëà ñâ³é þâ³ëåé

ïðàö³âíèöÿ  øâåéíî¿ ôàáðèêè, ÷àð³â-
íà ³ âèñîêîïîðÿäíà ó âñ³õ â³äíîøåííÿõ

Ñ³ëüâ³ÿ Ïàâë³âíà
ÌÈÒÐÈÊ.

Ñâîºþ íàïîëåãëèâîþ ïðàöåþ,
ùèð³ñòþ, óâàæíèì ñòàâëåííÿì  äî
ëþäåé Âè, øàíîâíà þâ³ëÿðêî, çàâî-
þâàëè  ïîâàãó ³ àâòîðèòåò  ó êîëåã. Ç íàãîäè  ñëàâíî-
ãî þâ³ëåþ. Áàæàºìî Âàì  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, æ³íî-
÷îãî ùàñòÿ, ðîäèííîãî çàòèøêó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ íà
äîâã³-äîâã³ ðîêè.

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.

Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àëà  ñâ³é ÷óäî-
âèé þâ³ëåé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà
çâ³òíîñò³ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìó-

êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ËÈÑÀÊ

Îëåíà Çîëòàí³âíà.
Øàíîâíà Îëåíî Çîëòàí³âíî!
Ç íàãîäè ñëàâíîãî þâ³ëåþ,

ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ òà
íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ â³ä êîëåêòèâó âèêîíàâ÷îãî êî-
ì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ðîäèííîãî çà-
òèøêó òà òåïëà, äîáðîáóòó òà áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Íåõàé ùàñëèâîþ òà áëàãîñëîâåííîþ áóäå Âàøà
æèòòºâà  ñòåæèíà,  à Ãîñïîäü äàðóº ñèë, íàòõíåííÿ,
ðàäîñò³  òà åíåðã³¿ íà ìíîã³¿ ë³òà.

Ï³ä ÷àñ ÷åðãîâîãî
ïðèéîìó ãðîìàäÿí
äåïóòàòîì Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêðàäè â³ä
«Áàòüê³âùèíè» ²âàíîì
Öèáàðåì äî íüîãî
çâåðíóëèñÿ æèòåë³ âó-
ëèö³ Ãóëàêà Àðòå-
ìîâñüêîãî ç ïðîõàí-
íÿì äîïîìîãòè ç ðå-
ìîíòîì äîðîãè. Ïðî
öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-
ñëóæáà Çàêàðïàòñüêî¿
îáëàñíî¿ ïàðòîðãàí³-
çàö³¿.

Çà ñëîâàìè ìåø-

ÁÀÆÀªÌÎ
ÄÎÁÐÀ ² ÙÀÑÒß!

²Ç ÇÎËÎÒÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
24 ëþòîãî â òåïëîìó

êîë³ ð³äíèõ ³ äðóç³â
â³äçíà÷àº ñâîº  ïåðøå
50-ð³÷÷ÿ âîä³é ÒÎÂ
«Ïàï³ðóñ Åêñòðà»

ÄÎÐ×²
Òèâîäîð

Òèâîäîðîâè÷.
Øàíîâíèé ³ìåíèííèêó!

 Ïðàö³âíèêè «Ïàï³ðóñ Åêñòðà» ùèðî â³òà-
þòü  Âàñ ³ç çîëîòèì þâ³ëåºì ³ áàæàþòü
Âàì  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâòîìíîñò³, íàòõ-
íåííÿ  ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ðîäèííîãî
çàòèøêó, äîáðà, äîñòàòêó, ìèðó çëàãîäè  íà
äîâã³  ³ ùàñëèâ³ ðîêè. Íåõàé ïðèòàìàííà
Âàì äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, ìóäð³ñòü, îïòèì³çì,
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, ñóìë³íí³ñòü ó âè-
êîíàíí³ ïîêëàäåíèõ íà âàñ çàâäàíü, à ùå
ùèðà ïîâàãà  êîëåêòèâó äîäàþòü Âàì íàò-
õíåííÿ ³ äîáðîãî îïòèì³ñòè÷íîãî íàñòðîþ
ùîíàéìåíøå  ùå íà ñò³ëüêè æ ðîê³â

Ç ïîâàãîþ, êîëåêòèâ
“Ïàï³ðóñ Åêñòðà”.

Áëèçüêî äâîõ ñîòåíü ìóêà÷³âö³â çâåðíóëèñÿ äî äåïóòàòà â³ä
«Áàòüê³âùèíè» ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè ç ðåìîíòîì äîðîãè

êàíö³â âóë. Ã. Àðòå-
ìîâñüêîãî, äîðîãà â
æàõëèâîìó ñòàí³, àñ-
ôàëüòíå ïîêðèòòÿ  âçà-
ãàë³ â³äñóòíº, ãëèáèíà
ÿì ì³ñöÿìè ñÿãàº äî 15
ñì. Çàãàëîì ì³ñòÿíè
ç³áðàëè 193 ï³äïèñè
ï³ä ñâîºþ çàÿâîþ. Ç³
ñâîãî áîêó ²âàí Öèáàð
çàóâàæèâ, ùî êîæíà
çàÿâà òà çâåðíåííÿ íå
çàëèøàþòüñÿ áåç óâàãè
³ ïî êîæíîìó ç íèõ
ïðèéìàþòüñÿ â³äïî-
â³äí³ ð³øåííÿ. Çîêðåìà

³ ïî ö³é çàÿâ³ â³í
ï³äãîòóº â³äïîâ³äíå
äåïóòàòñüêå çâåðíåí-

íÿ, ÿêå íàïðàâèòü ó
â³äïîâ³äí³ îðãàíè
ì³ñöåâî¿ âëàäè.

20 ëþòîãî â³äçíà÷èëà  ñâ³é
þâ³ëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ
÷àð³âíà æ³íêà, íàéêðàùèé êå-
ð³âíèê, – çàâ³äóþ÷à øê³ðíî-âå-

íåðîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ Ìó-
êà÷³âñüêî¿  ÖÐË

Àíæåë³êà
Ëàñë³âíà ÁÅÖÀ.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ  ïîçäî-
ðîâëÿºìî íàøó øàíîâíó êå-

ð³âíèöþ  ç òàêèì ñâ³òëèì ³ õâèëþþ÷èì ñâÿòîì  ³
îäíîñòàéíî çè÷èìî ìèë³é þâ³ëÿðö³ ùàñëèâîãî
äîâãîë³òòÿ, ðîäèííîãî òåïëà ³ çàòèøêó, ïðîôåñ-
³éíèõ óñï³õ³â, îïòèì³çìó ³ Áîæî¿ áëàãîäàò³.
Áàæàºìî  ìèðó ³ ñâ³òëî¿ äîë³,
Çàïàëó, åíåðã³¿, ñèëè äîâîë³,
Òâîð÷îãî âîãíèêó, â³ðè é íàñíàãè,
Ùåäðîñò³ ñåðöÿ, ëþäñüêî¿ ïîâàãè.
Íà äîâãèõ ñòåæèíàõ  Âàøî¿ íèâè,
Áóäüòå çàâæäè  Âè çäîðîâ³ é ùàñëèâ³!

Ìåäïåðñîíàë øê³ð-âåíåðîëîã³÷íîãî
â³ää³ëåííÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË.



Óñ³ ìè – ãåðî¿ ñâî¿õ ðîìàí³â. (Ì. Ìàêêàðò³).Óñ³ ìè – ãåðî¿ ñâî¿õ ðîìàí³â. (Ì. Ìàêêàðò³).Óñ³ ìè – ãåðî¿ ñâî¿õ ðîìàí³â. (Ì. Ìàêêàðò³).Óñ³ ìè – ãåðî¿ ñâî¿õ ðîìàí³â. (Ì. Ìàêêàðò³).Óñ³ ìè – ãåðî¿ ñâî¿õ ðîìàí³â. (Ì. Ìàêêàðò³).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333322  ëþòîãî 2018 ð.

7 (1211)7 (1211)7 (1211)7 (1211)7 (1211)

ñò.

15 ëþòîãî 2018 ðîêó, íà
ïëîù³ Ôåäîðîâà ²âàíà,
á³ëÿ ïàì`ÿòíèêà âî¿íàì-
³ í ò å ð í à ö ³ î í à ë ³ ñ ò à ì ,
â³äáóâñÿ ì³òèíã-ðåêâ³ºì òà
åêóìåí³÷íà ïàíàõèäà ç íà-
ãîäè Äíÿ âøàíóâàííÿ
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà
òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ òà
29-¿ ð³÷íèö³ âèâåäåííÿ
â³éñüê êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ
ç Ðåñïóáë³êè Àôãàí³ñòàí.

"Ìè âñ³ ïàì`ÿòàºìî ïðî
òðàã³÷í³ íàñë³äêè äëÿ íà-
øîãî íàðîäó òà äëÿ íàøèõ
çåìëÿê³â äåñÿòèð³÷íî¿
â³éíè â Àôãàí³ñòàí³. ßê
âëàñíèé á³ëü ìè ñïðèé-
ìàºìî á³ëü òèõ, õòî âòðà-
òèâ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ
ïàì`ÿòü, ïðî ÿêèõ íàçàâ-
æäè çàëèøüñÿ â íàøèõ
ñåðöÿõ. Ïåðåä íàìè ïàì`-
ÿòíèê, íà ÿêîìó âèêàðáó-
âàí³ ³ìåíà ìåøêàíö³â Ìó-
êà÷åâà òà Ìóêà÷³âñüêîãî

Ñüîãîäí³, â ïåðøó ÷åðãó, ñëîâî äî âàñ,
øàíîâí³ âî¿íè-³íòåðíàö³îíàë³ñòè...

ðàéîíó, ÿê³ íå ïîâåðíóëè-
ñÿ ç ò³º¿ äàëåêî¿ â³éíè.
Ïðîïîíóþ âøàíóâàòè
¿õíþ ïàì`ÿòü òà ïàì`ÿòü ¿õ
çàãèáëèõ áîéîâèõ ïîáðà-
òèì³â õâèëèíîþ ìîâ÷àí-
íÿ", – çâåðíóâñÿ äî ïðè-
ñóòí³õ ó ñâîºìó âèñòóï³
ñåêðåòàð Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ²âàí Ìàíÿê.
Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî Àô-
ãàíñüêà â³éíà áóëà äóæå
âàæêèì âèïðîáóâàííÿì,
øêîëîþ ìóæíîñò³ òà áîé-
îâîãî áðàòåðñòâà ³ ñüî-
ãîäí³ âî¿íè-³íòåðíàö³îíàë-
³ñòè, âî¿íè-àôãàíö³, º ïðè-
êëàäîì ñïðàâæíüî¿ ÷îëî-
â³÷î¿ äðóæáè.

Äóæå òåïë³, ùèð³ òà äó-
øåâí³ ñëîâà ëóíàëè íà
àäðåñó âî¿í³â-³íòåðíàö³î-
íàë³ñò³â ç âóñò âèñîêîïî-
âàæíîãî äóõîâåíñòâà íà-
øîãî ì³ñòà, ÿê³ çâåðíóëè
ñâî¿ ìîëèòâè äî Âñåâèø-

íüîãî, ùîá çàõèùàâ ïî-
ëåãëèõ, ÿê³ ç ÷åñòþ âèêî-
íàëè ñâ³é â³éñüêîâèé îáî-
â`ÿçîê, ùîá óêð³ïèâ
ñâîºþ Áëàãîäàòòþ ð³äíèõ
òà áëèçüêèé, ÿê³ âòðàòèëè
íàéäîðîæ÷èõ ëþäåé. Áî,
ÿê ï³äêðåñëèâ ó ñâîºìó
áëàãîñëîâåííîìó ñëîâ³
Âèñîêîïðåîñâÿùåííèé
âëàäèêà Ôåîäîð, àðõ³º-
ïèñêîï Ìóêà÷³âñüêèé ³
Óæãîðîäñüêèé "ñüîãîäí³,
â ïåðøó ÷åðãó ÷åðãó, ñëî-
âî äî âàñ, øàíîâí³ âî¿íè-
³íòåðíàö³îíàë³ñòè":
"Âè ñïî÷èíüòå,

ïîñï³òü, æóðàâë³,
Íåõàé ñíÿòüñÿ âàì

òðàâè ó ðîñàõ.
Äå òè òåïåð, øóðàâ³,

ùî ç â³éíè
ïîâåðòàºøñÿ äîñ³",

– çàòàìóâàâøè ïîäèõ,
ñëóõàëè ïðèñóòí³ íà
ì³òèíãó-ïàì`ÿò³ ï³ñíþ
"Øóðàâ³" ó âèêîíàíí³ â³äî-
ìîãî ìóêà÷³âñüêîãî ìó-
çè÷íîãî ïåäàãîãà òà  âè-
êîíàâöÿ  àâòîðñüêèõ
ï³ñåíü ²ãîðÿ Á³ëèêà.

Ï³ñëÿ öüîãî, ï³ä ñêîð-
áîòí³ çâóêè â³éñüêîâîãî
äóõîâîãî îðêåñòðó, ï³ä êå-
ðóâàííÿì Ñåðã³ÿ Òèøêî-
âà, ìóêà÷³âö³ òà íàø³ ãîñò³
çä³éñíèëè ïîêëàäàííÿ
êâ³ò³â äî ïàì`ÿòíèêà çà-
ãèáëèì âî¿íàì-³íòåðíàö³-
îíàë³ñòàì.

Ïàì`ÿòàºìî! Ñóìóºìî!

Про звільнення в запас військовос�
лужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові
призови громадян України на строкову
військову службу у 2018 році

Відповідно до пункту 17 частини пер�
шої статті 106 Конституції України та на
виконання Закону України “Про військо�
вий обов’язок і військову службу” пос�
тановляю:

1.  Звільнити в запас із Збройних Сил
України, Державної спеціальної служби
транспорту, інших утворених відповід�
но до законів України військових фор�
мувань:

1) військовослужбовців строкової
служби, які мають ступінь вищої освіти
спеціаліст або магістр та вислужили
встановлені строки строкової військо�
вої служби:

у квітні � травні, серпні 2018 року;
у жовтні � листопаді 2018 року;
2)  інших військовослужбовців строко�

вої служби, які вислужили встановлені
строки строкової військової служби:

у квітні � травні 2018 року;
у жовтні � листопаді 2018 року.
2.  Визначити на 2018 рік такі строки

проведення чергових призовів громадян
України на строкову військову службу:

1) квітень � травень;
2) жовтень � листопад.
3.  Призвати на строкову військову

службу придатних за станом здоров’я
до військової служби громадян України
чоловічої статі, яким до дня відправлен�

ÓÊÀÇ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ¹ 33/2018
ня у військові частини виповнилося 20
років, та старших осіб, які не досягли 27�
річного віку і не мають права на звільнен�
ня або відстрочку від призову на строко�
ву військову службу:

1) у квітні � травні 2018 року;
2) у жовтні � листопаді 2018 року.
4. Кабінету Міністрів України визначи�

ти чисельність громадян України, які
підлягають призову на строкову військову
службу, та обсяги видатків для проведен�
ня чергових призовів у 2018 році.

5. Кабінету Міністрів України, облас�
ним, Київській міській державним адмі�
ністраціям забезпечити виконання за�
ходів, пов’язаних із підготовкою та про�
веденням у 2018 році чергових призовів
громадян України на строкову військову
службу.

6. Міністерству інфраструктури Украї�
ни забезпечити за заявками Міністерства
оборони України, Міністерства
внутрішніх справ України, Державної
спеціальної служби транспорту переве�
зення осіб, зазначених у статтях 1 і 3 цьо�
го Указу, з додержанням вимог безпеки
та проведення розрахунків за ці переве�
зення згідно з діючими тарифами.

7. Цей Указ набирає чинності з дня
його опублікування, крім пункту 1 статті
3, який набирає чинності з 1 березня
2018 року, та пункту 2 статті 3, який на�
бирає чинності з 1 вересня 2018 року.

Президент України
П.ПОРОШЕНКО

15 лютого 2018 року

Вихід 128�ї окремої
гірсько�піхотної Закар�
патської бригади з Де�
бальцева це особлива
подія, як для військових,
так і для їхніх родин,
рідних та близьких, а
враховуючи те, що в
складі бригади викону�
вали бойове завдання на
Сході країни представ�
ники майже всіх облас�
тей, то й всієї країни.

"Дебальцево, назва
міста, якого я раніше не
знала, але яке відгукну�
лося великим болем у
моєму серці. Там поліг
мій чоловік, там поляг�
ли його бойові това�
риші. Я пам`ятаю, як він
говорив мені, намагаю�
чись заспокоїти: "Якщо
ми їх не зупинимо, вони
будуть іти далі і далі.
Вони зупинились, зах�
линувшись нашою кро�
в`ю", – мовила на урочи�
стому мітингу�пам`яті з
нагоди третьої річниці
виведення 128�окремої
гірсько�піхотної Закар�
патської бригади з Де�
бальцева Аліна Гуртова,
вдова підполковника
Олексія Гуртова, який
загинув у лютому 2015
року. Я молю Бога, щоб
кров пролита нашими
хлопцями не була про�
лита марно, щоб ми
змінили на краще і себе і
країну, щоб діти наші
мали щасливе майбутнє
та впевненість у завт�
рашньому дні, щоб у
нашій багатостраж�
дальній землі пам`ятали
тих, кого забрала ця кля�
та війна, мовила вона.

Про сповнені трагізму

"ßêùî ìè ¿õ íå çóïèíèìî, âîíè
ï³äóòü äàë³. Âîíè çóïèíèëèñü,

çàõëèíóâøèñü íàøîþ êðîâ`þ"…

та суму дні, пов`язані з
військовими діями на
Сході країни, про
мужність та героїзм сол�
датів та офіцерів, які бо�
ронили свободу та неза�
лежність нашої країни,
говорив у своєму вис�
тупі перед присутніми
виконувач обов`язки ко�
мандира 128�ї окремої
гірсько�піхотної Закар�
патської бригади під�
полковник Олег Гонча�
рук, який запропонував
вшанувати пам`ять за�
гиблих хвилиною мов�
чання.

Вдячність військовим,
які з перших днів війни
стали на захист держав�
ного суверенітету та те�
риторіальної цілісності
України висловив секре�
тар Мукачівської міської
ради Іван Маняк. "Ми
пишаємося вами та
віримо у вас, наших за�
хисників, висловлюємо
глибокі співчуття роди�
нам загиблим і будемо
все робити для того,
щоб у нашій країні на�
став мир", – мовив по�
важний гість, звертаю�
чись до присутніх воїнів,

їхніх родин та близьких.
Екуменічна панахида

за загиблими, яку про�
вело поважне духовен�
ство православних та
греко�католицької релі�
гійних конфесій Мукаче�
ва, за участі військово�
го капелана 128�ї
гірсько�піхотної Закар�
патської бригади, пре�
освященного Варсоно�
фія, єпископа Ужго�
родського і Закарпатсь�
кого Української Право�
славної Церкви КП,
справила велике вра�
ження на присутніх і не
залишила сумнівів у
тому, що сьогоднішня
молитва за полеглими
буде почутою Все�
вишнім.

Запалені лампадки та
квіти на могилах засвід�
чили, що пам`ять люд�
ська за захисниками
Вітчизни – невмируща.

Слава Україні!

Відділ інформацій�
но�аналітичних комп�
лексів виконавчого
комітету Мукачівської
міської ради

Фото: Роман ФЕНІКС

Ì³ñüêèé ãîëîâà
Àíäð³é Áàëîãà
ïðîâ³â ÷åðãîâèé
ïðèéîì ãðîìà-
äÿí, íà ÿêèé
ïðèéøëî á³ëüøå
äåñÿòè ìåø-
êàíö³â ì³ñòà –
êîæåí ç ð³çíèìè
ïèòàííÿì. Íàïå-
ðåäîäí³, â ïîíåä³ëîê,
ïðèéîì ïðîâîäèëè çàñ-
òóïíèêè ì³ñüêîãî ãîëîâè,
òîìó á³ëüø³ñòü ïèòàíü, ç
ÿêèìè ì³ñòÿíè éøëè äî
ïðåäñòàâíèê³â âëàäè âæå
â ïðîöåñ³ âèð³øåííÿ.
Ìåøêàíêà âóëèö³ Íåäå-
öå¿ ìèíóëîãî òèæíÿ ïîñò-
ðàæäàëà â³ä ïîæåæ³ –
çãîð³ëî ãîðèùå êâàðòèðè,
äå âîíà ïðîæèâàº. Ï³ñëÿ

Â ì³ñüêðàä³ â³äáóâñÿ ïðèéîì ãðîìàäÿí

îôîðìëåííÿ â³äïîâ³äíèõ
àêò³â âîíà çìîæå ïðå-
òåíäóâàòè íà îòðèìàííÿ
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè.

Ìåøêàíêà ì³ñòà ñêàð-
æèëàñÿ íà ñóñ³äà, ÿêèé
çà ¿¿ ñëîâàìè íåçàêîííî
ïðèâëàñíèì çåìåëüíó
ä³ëÿíêó, ÿêà áóëà ïðîõî-
äîì äî ¿¿ ïîìåøêàííÿ.
Æ³íö³ íàäàíî þðèäè÷íó
êîíñóëüòàö³þ ôàõ³âöÿìè

þ ð è ä è ÷ í î ã î
â³ää³ëó. Ùå îäíà
ìåøêàíêà âóëèö³
Â å ë è êî ã ³ ð í î ¿
çâåðíóëàñÿ ç ïðî-
õàííÿì ïåðåäà÷³
ó âëàñí³ñòü ä³ëÿí-
êè, ÿêîþ êîðèñ-
òóºòüñÿ. ¯¿ çàÿâó
ðîçãëÿäàòèìóòü

íà «çåìåëüí³é» äåïó-
òàòñüê³é êîì³ñ³¿. Òàêîæ
áóëè çâåðíåííÿ, ÿê³ ñòî-
ñóâàëèñÿ îáëàøòóâàííÿ
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é,
ðåìîíòó âíóòð³øíüî-
êâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â. Ç
óñ³õ ïèòàíü áóëî äàíî
äîðó÷åííÿ êåð³âíèêàì
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
äëÿ ¿õ îïåðàòèâíîãî âè-
ð³øåííÿ.
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Ç êîæíèì ðîêîì âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå â³ääà-
ëÿºòüñÿ â ÷àñ³ õâèëþþ÷èé äåíü 15 ëþòîãî
1989 ðîêó, êîëè íà Áàòüê³âùèíó ïîâåðíóëèñÿ
ç ïàëàþ÷îãî Àôãàí³ñòàíó á³éö³ îáìåæåíîãî
êîíòèíãåíòó Ðàäÿíñüêèé â³éñüê. Âîíè ç ÷åñ-
òþ ³ ã³äí³ñòþ âèêîíàëè ñâ³é ñîëäàòñüêèé îáî-
â'ÿçîê.

²ç ñëüîçàìè ðàäîñò³ ð³äí³, äðóç³ 29 ðîê³â
òîìó çóñòð³÷àëè æèâèõ, ÿêèì ïîùàñòèëî
âö³ë³òè ó ò³é â³éí³. Â ¿õ ðÿäàõ áóëè ³ íàø³ çåì-
ëÿêè.

²ñòîðè÷íî òàê ñêëàëîñÿ, ùî ÷èìàëî çàêàð-
ïàòö³â â 50-80-õ ðîêàõ âèêîíóâàëè ñâ³é ³íòåð-
íàö³îíàëüíèé îáîâ'ÿçîê äàëåêî çà ìåæàìè
ñâîº¿ äåðæàâè ³ ìàáóòü ñàìîþ òðèâàëîþ òà
êðîâîïðîëèòíîþ ç ìàéæå 20 ëîêàëüíèõ â³éí
òà â³éñüêîâèõ êîíôë³êò³â áóëà â³éíà â Àôãàí³-
ñòàí³.

Íåëåãêà áóëà äîëÿ ó÷àñíèê³â ö³º¿ â³éíè, áà-
ãàòî ç íèõ íå ïîâåðíóëèñü äî ð³äíèõ îñåëü,
áàãàòî ç íèõ ïîâåðíóëèñü ³íâàë³äàìè, à ò³ õòî
ïîâåðíóâñÿ «æèâèì-çäîðîâèì» íàçàâæäè â
äóø³ ìàþòü íåçàë³êîâó ðàíó ³ Äåíü Âøàíó-
âàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿
³íøèõ äåðæàâ º ë³êàìè äëÿ äóø³, íàãàäóº ïðî
çàãèáëèõ áîéîâèõ ïîáðàòèì³â, óâ³êîâ³÷óº ñëà-
âó æèâèõ.

Ã³ðêèìè ñëüîçàìè òÿæêîãî ãîðÿ îïëàêàí³ ò³,
ùî çàãèíóëè ñìåðòþ ãåðî¿â íà ïîë³ áîþ, ïðî-
ïàëè áåçâ³ñòè. Äîäîìó ç ö³º¿, ÷óæî¿ íàì â³éíè,
íå ïîâåðíóëèñü 14 ñèí³â Ìóêà÷³âùèíè, àëå
ïàì'ÿòü ïðî íèõ æèâà ³ ïåðåäàºòüñÿ â³ä ñåðöÿ
äî ñåðöÿ, â³ä ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ. Ìèíà-
þòü ðîêè, âîíè ÿê æîðíà ïåðåòèðàþòü ïðîæè-
òå ³ ïåðåæèòå, àëå â äóø³ ìè í³êîëè íå çàáóäå-
ìî òèõ íàøèõ çåìëÿê³â, ÿê³ äîñòîéíî ïðîé-
øëè âèïðîáóâàííÿ ñâî¿ì ÷àñîì.

Â³ä ³ìåí³ Çàêàðïàòñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿
îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè âåòåðàí³â Àô-
ãàí³ñòàíó, Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ÓÑÂÀ áàæàºìî âåòåðàíàì àôãàíñüêî¿ â³éíè,
ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ
äåðæàâ äîáðîãî çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ òà áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, ìèðíîãî áåçõìàðíîãî íåáà ³ â³ðè ó
ñëàâíå ìàéáóòíº íàøî¿ ð³äíî¿ Óêðà¿íè.

Â. ÑÓÂÈÐÄÀ, çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë-
³ííÿ Çàêàðïàòñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ îðãàí-
³çàö³¿ ÓÑÂÀ, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÓÑÂÀ

Управління освіти, молоді та спорту виконав�
чого комітету Мукачівської міської ради, міська
організація Профспілки працівників освіти гли�
боко сумують з приводу смерті колишнього за�
ступника начальника управління освіти

Михайла Михайловича ЦИФРИ.
і   висловлюють щирі співчуття  рідним  та

близьким покійного. Розділяємо з Вами всю
гіркоту  непоправної втрати. Хай земля буде
йому пухом.

Управління освіти, молоді та спорту виконав�
чого комітету Мукачівської міської ради, міська
організація Профспілки працівників освіти, пра�
цівники методичного кабінету, керівники зак�
ладів освіти  висловлюють щирі співчуття на�
чальнику відділу загальної середньої та по�
зашкільної освіти  Цифрі Володимиру Івановичу
та  його сім'ї   з приводу  тяжкої втрати – смерті
батька

Івана Михайловича ЦИФРИ
Поділяємо Ваше горе та біль непоправної

втрати. Хай земля буде йому пухом.

ÏÀÌ'ßÒÜ ÇÀÃÈÁËÈÌ,
ÑËÀÂÀ ÆÈÂÈÌ

14 лютого… Бордові,
рожеві, фіалкові й ма�
линові сердечка мете�
ликами розлетілись
попід стелю! В теат�
ральному фойє багато
нових облич, всі йдуть
парами! І кожен, такий
несподівано сентимен�
тальний, із томною по�
смішкою й видимим
захопленням приймає
від чарівних творців
неординарного теат�
рального шоу – Вікторії
Кулішової й Тетяни По�
рохнавець – медовий
пряничок у формі сер�
ця з написаним марци�
пановою помадкою ко�
дом любові… (за це
спасибі магазину "Лю�
бимий" та кондитерам
"Червоної гори"!!!) Й ко�
жен гість, дещо замрія�
ний й дещо схвильова�
ний, чемно стоїть у фо�
тозоні, поки театраль�
ний фотограф вишукує
найсолодший ракурс…
Й кожен малює на
світлині посмішку й по�
думки загадує бажання,
бо розуміє, що хоча це
й театр, проте кожна
сцена – це експромт, й
другого дубля не буде…

Бо другий дубль в

житті доречний не завж�
ди. Принаймні, в такі дні,
як Валентинів, чи, на�
приклад, день сватання,
все одразу повинно
скластися вдало. Певно,
що саме так і вважає Гав�
рило Потапович Варе�
ник – головний персо�
наж вистави, багатий,
але простий козак, який
за всяку ціну хоче потра�
пити в дворянство, і за�
ради цього все в родині
ладен перебудувати
"по�модньому". Голову
української родини, яка
починає змінювати свої
традиції, чудово зіграв
Петро Коваленко. (До
речі, претендент на здо�
буття престижної Мука�
чівської міської премії
ім. Олександра Духно�
вича у номінації "Теат�
ральне мистецтво"). Ак�
тору, мабуть, ідеально
пасує ця роль – він бо,
Коваленко, справді, й
зовнішністю, й хариз�
мою власною, й голо�
сом та поставою – зав�
зятий козак, класичний

Ìîäíèé Âàëåíòèí³â ÷àñ
â Ìóêà÷³âñüêîìó òåàòð³

українець, що любить
порядок та пошану в хаті,
а до того, на святковий
час, щоб на столі був не�
одмінно гарячий варе�
ничок до чарчини та ще
… принади якої�небудь
пані Дзвонарської до
повної втіхи. ("…Натру�
дився, значить, та й
честі добився: подивіть�
ся, – це не карбованець,

а мегдалія теліпається!
Он то що! О!...")

Та що ж поробиш,
коли донька його, Зінька
– дівчина "кров з моло�
ком", яку красно й ладно
грає Катерина Дунай –
понад усе кохає й хоче
вийти заміж за їхнього
робітника Овсія ("…Хоть
би мені вже заміж швид�
ше абощо! Так через
Дзвонарську не одда�
дуть за простого, а од
тих паничів, аж вер�
не..."), парубка мотор�
ного й тілом, й розумом,
так природно зіграного
незворушним Русланом
Аітовим ("… Скажіть мені
одно слово, і шабаш
значить!"…)

В той час потенційна
мачуха дівчини ("…Сва�
ха анахтемська"…), ку�

медне міщанство якої
нам дуже оригінально
показує на сцені Лілія
Приходько, будує плани,
як віддати падчерку за
благородного панича –
Сисоя Хододатовича,
сина Перепетуї Дем�
бицької. Ну, звісно, що
вже самими іменами
Михайло Старицький,
про п'єсу якого йдеть�
ся, наразі, хотів висмія�
ти великі примхи бідної
шляхти. Проте успіх по�
становки залежить одна�
ково й від трактовки ро�
лей режисером�поста�
новником, й від особис�
того прочитання свого
героя актором. Так ось,
у нашому випадку це
симбіоз психологічного
бачення драматизму да�
ного водевілю режисе�
ром Веронікою Тищук з
гламурно�комічною зов�
нішньою "глазур'ю", на�
несеною Рудольфом Ла�
ньо та Галиною Кутасе�
вич. Сама лише поява
цієї парочки – суцільна
комедія й тому сміх у

глядацькій залі стоїть
відвертий.

Але треба віддати на�
лежне усій театральній
команді � в цій роботі
стільки продуманих "до
ниточки" дрібниць, що
цілком проста, може,
навіть, й банальна річ,
здається багатошаро�
вою, й смакує нам, не�
мов слоїстий, хрумкий

"наполеон". Ну от, хоча
би, така деталь, як точ�
но кинута Вареником й
майстерно впіймана На�
талкою, його другою
донькою, шапка. Малу
бешкетницю "з кабанчи�
ком" нам талановито
показує Яна Дешко. Чи
візьміть, наприклад,
наймичку�заїку Вівдю.
Це зовсім нелегка роль,
адже як не перегнути
палку в ситуації, де "сміх
наполовину з гріхом"?..
Але Кристина Мочані не
глузує над вадами не�
щасної, а навпаки,
відкриває нам щось
приховане за видимою
недолугістю, що зачас�
ти не кожен здатен роз�
гледіти – кмітливість,
тонкий гумор й, навіть,
мудрість вбогої жінки.

Або секундний жест,
коли Перепетуя Дем�
бицька, героїня Галини
Кутасевич, ховає про�
терту рукавичку – як це
багато мовою знаків і
символів, скільки ж в ту
мить губиться ілюзій!..
Гарна гра! (Й дуже ціка�
во ще й те, наскільки
майстерно кожна актри�
са фарбує образ Пере�
петуї – адже у виконанні
Людмили Лайкової ця
роль так само захоплю�
юча, але подана вже
дещо інакше).  І у кожно�
му випадку яскраво
зіграно апофеоз жіночої
чопорності, як каже
донька Вареника,
Зінька, "результат хвак�
турування за гроші"…

Реальні чоловічі при�
крості, чи, як там кажуть
"чоловічі слабкості":
неохайність, безпо�
радність, а при цьому
ще й підкреслена гид�
ливість – тонка, як завж�
ди, гра Едуарда Ланьо
характеризується своє�
рідністю вираження
внутрішнього світу осо�

бистості та психологіч�
ного стану в зіткненні з
зовнішнім світом.
Смішно виглядає, але
все цілком правдиво.
("…Мамаша, так єто же
совсем простая халупа,
вон муха…")

Цікаві костюми,
підкреслений українсь�
кий колорит, дотепний
народний гумор � за все

спасибі! Гарно, що акто�
ри обійшлись без фо�
нограм, це великий
плюс в оцінці роботи ко�
лективу, адже Мукачі�
вський театр не є музич�
ним.  Ексклюзивом є і
супер�розіграш, ре�
зультати якого оголосив
головний режисер теат�
ру, креативний Евген Ти�
щук, натякаючи при цьо�
му на схвальну щедрість
адміністрації, в особі
директора Юрія Глеби.
Уявіть, ви виграли зап�
рошення на одну, дві,
три, чотири, чи п'ять (!)
будь�яких  вистав на
двох! Хороший марке�
тинг – це можливо не�
значне, але потрібне до�
повнення до хорошої ак�
торської та творчої ро�
боти колективу в тепері�
шньому світі панування
інформаційних техно�
логій і реклами.

Окремо про надзви�
чайно зворушливу сце�
ну батьківського благо�
словення Вареником
дітей – тут вже Петро Ко�
валенко переконує у ве�
ликій силі й мудрості на�
родній, що віками ґрун�
тується на глибокій вірі.
Це класно, що навіть
смішна комедія у вико�
нанні  мукачівців напов�
нена інтелектуальним гу�
мором, і не є порожнім
дублем у книжці
коміксів.

Сміятись і поважати –
це краще, ніж просто
сміятись. А сміятись ра�
зом з тим, кого пова�
жаєш і любиш – це вже
зовсім по�модньому!
Тож, гарної весни теат�
ру і його глядачам! Зус�
трічаймо з любов'ю!..

Оксана ГОЛОВЧУК,
к.п.н

Світлини
Петра
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"Áîã íå ìîæå íå ïî÷óòè ìîëèòâó"
(Ñëîâî ïåðøå ï³ñëÿ Ïîêàÿííîãî êàíîíó ïðåïîäîáíîãî

Àíäð³ÿ Êðèòñüêîãî. Ñêîðî÷åíî.)
Â ³ì’ÿ Îòöÿ, ³ Ñèíà, ³ Ñâÿòîãî Äóõà! Õîëîäíûé âîçäóõ ïîòðÿñàåò

Êîëîêîëîâ ïðîòÿæíûé çâîí,
Î äíÿõ ïîñòà íàïîìèíàåò
È ïðèçûâàåò â Öåðêîâü îí.

Íàñòàëî âðåìÿ âîçäåðæàíüÿ,
Âåëèêèé ïîñò ïðèøåë îïÿòü,
Ïîâåëåâàÿ ïîêàÿíüÿ
Â ìîëèòâàõ ëþäÿì ñîâåðøàòü.

Îñâîáîäÿñü îò òðåâîëíåíèé,
Ñòðÿõíóâ íà âðåìÿ ãíåâ çàáîò,
Íàïîëíèò õðàìû äëÿ ìîëåíèé
Âíîâü ïðàâîñëàâíûé íàø íàðîä.

Ñ íàäåæäîé, âåðîþ âî âçîðàõ
Ñòðåìÿòñÿ ëþäè â Áîæèé õðàì,
×òîá î âðàæäå è î ðàçäîðàõ
Çàáûòü â ìîëüáå ãîðÿ÷åé òàì.

×òîáû ñ ñåðäå÷íûì ñîêðóøåíüåì
Î âñåõ ñîäåÿííûõ ãðåõàõ,
Ïîéòè íà èñïîâåäü ñ ðåøåíüåì
Áûòü ëó÷øèì â áóäóùèõ ïóòÿõ.

×òîá ñ îáíîâëåííîþ äóøîþ
Èì óäîñòîèòüñÿ òàì âíîâü,
Ïðåäñòàâ ïðåä ×àøåþ Ñâÿòîþ,
Ïðèíÿòü  Õðèñòîâû Ïëîòü è Êðîâü.

Âåëèêèé ïîñò – ïîðà îò÷åòà
Äëÿ íàøåé ãðåøíîé ñóåòû,
Îí – îáëåã÷åíèå îò ãíåòà
Äóõîâíîé íàøåé íèùåòû.

Ïóñòü ñóåìóäðûå èäåè
Äàëåêî îòëåòÿò îò íàñ,
Íå ñòàíåì ìû, êàê ôàðèñåè,
Ìîëèòüñÿ ëþäÿì íàïîêàç.

Íî ñ æàðîì ìûòàðÿ, ñ ìîëüáîþ,
Ê Òâîðöó Âñåëåííîé ïðèïàäåì
È ñ äåòñêîé â ñåðöå ïðîñòîòîþ
Â Íåì óòåøåíèå íàéäåì.

Êàê ìåëêè êàæóòñÿ âîëíåíüÿ
È âñå òðåâîãè íàøèõ äíåé
Ïîä ñ÷àñòüåì âå÷íîãî ñïàñåíüÿ,
×òî Áîã îòêðûë äëÿ âñåõ ëþäåé.

Êàê ýòîò ìèð ïóñòîé, òùåñëàâíûé
Äàëåê îò ìèðà, ãäå íåò çîë.
Ãäå ëó÷åçàðíûé è ïðåñëàâíûé
Ñòîèò Ñîçäàòåëÿ Ïðåñòîë!

Òàê áóäåì ìû ê Íåìó ñòðåìèòüñÿ,
Ïóñòü áóäåò íàøà æèçíü ÷èñòà,
×òîá æèçíüþ âå÷íîé íàñëàäèòüñÿ
È ëèöåçðåíèåì Õðèñòà.

Çàïèñàë
ìèòðîïîëèò Ëóöêèé

è  Âîëûíñüêèé Íèôîíò.

×àñ øâèäêîïëèííèé! Êîæ-
íà Ïàñõà ð³ê çà ðîêîì íàáëè-
æàº íàñ äî áëàæåííî¿
â³÷íîñò³. Äóæå ÷àñòî â ïîáóò³
÷àñ ÿê òàêèé âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ ëþäüìè ãð³õîâíî. Ìè ÷àñ-
òî-ãóñòî ìàðíóºìî ñâ³é ÷àñ.
Äóæå ìàëî áóâàº ìîìåíò³â,
êîëè ìè ùîäíÿ çãàäóºìî ïðî
Áîãà, â ñåðäå÷íèõ, ñë³çíèõ
ïîêàÿííèõ ìîëèòâàõ çâåð-
òàºìîñÿ äî ñâîãî Òâîðöÿ.

Òåïåð ÿêðàç íàñòàâ äóæå
áëàãèé ³ êîðèñíèé ÷àñ. Âåëè-
êèé ï³ñò – öå òîé ïåð³îä ÷àñó,
êîëè ìè á³ëüø çà âñå çãàäóºìî
ïðî ñâîþ äóøó. Êîæíèé ïðàâî-
ñëàâíèé õðèñòèÿíèí öüîãî
òèæíÿ òà é âçàãàë³ ïðîòÿãîì
ïîñòó ÷àñò³øå ïðèõîäèòü ó Áî-
æèé õðàì. Ìè ÷àñò³øå ÷óºìî
òðîõè çàáóò³ äëÿ íàñ, òîìó ùî
âîíè ñï³âàþòüñÿ îäèí ðàç íà
ð³ê, – ïîêàÿíí³ ìîëèòâè, ÿê³ íà-
ïîâíåí³ ãëèáîêèì ñåíñîì. Óñÿ
ïîâíîòà Öåðêâè Õðèñòîâî¿ ç
àðõ³ºðåºì, ñâÿùåíèêàìè, íàðî-
äîì Áîæèì ³ íàøîþ áîãîëþáè-
âîþ  ïàñòâîþ âòîðèòü êàíîíó
ïðï. Àíäð³ÿ Êðèòñüêîãî, â äóø³
ñâî¿é ïðèçèâàþ÷è ³ ïîâòîðÿþ-
÷è ïðèñï³â: "Ïîìèëóé ìÿ,
Áîæå, ïîìèëóé ìÿ".

×àñ Âåëèêîãî ïîñòó – öå ÷àñ
îñîáëèâîãî ðîçêàÿííÿ. Öå ÷àñ,
êîëè ìè çáèðàºìî âñ³ ñâî¿ äó-
øåâí³ ñèëè ³ ïðèõîäèìî äî Áî-
æîãî áóäèíêó, â ÿêîìó çâåð-
øóºòüñÿ ÷óäî ìèëîñåðäÿ Áî-
æîãî.

Ìè çàâæäè íàãàäóºìî ïðî òå,
ùî êîëè ñâÿùåíèê íà ñïîâ³ä³
ãîâîðèòü: "Ïðîùàþ ³ ðàçð³øàþ
òÿ â³ä âñ³õ ãð³õ³â òâî¿õ," õàðò³ÿ
ðóêîïèñàíü íàøèõ áåççàêîí³é,
ïàä³íü, â³äñòóïëåííÿ â³ä Áîãà
ðâåòüñÿ ³ íà íåáåñàõ, ³ òîä³ ëþ-
äèíà òóò íà çåìë³ îòðèìóº
â³äïóùåííÿ ñâî¿õ ãð³õ³â òà ïðè-
ºäíóºòüñÿ äî áëàãîäàò³ Áîæî¿.

Âåëèêèé ï³ñò ïîëÿãàº íå
ò³ëüêè â óòðèìàíí³ â³ä ¿æ³, ÿêó
íå ðåêîìåíäóº öåðêîâíèé óñ-
òàâ, ùî òåæ äóæå âàæëèâî ³ º
íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ñâÿòî¿

×îòèðèäåñÿòíèö³. Êð³ì ò³ëåñ-
íîãî ïîñòó, äóæå âàæëèâî çâåð-
íóòè óâàãó íà îñíîâí³ ÷åñíîòè
íàøî¿ ñâÿòî¿ â³ðè Ïðàâîñëàâ-
íî¿. Â ïåðøó ÷åðãó, öå äóõîâíèé
ï³ñò, ÿêèé âèðàæàºòüñÿ áàãàòü-
ìà íàøèìè äîáðèìè ñïðàâà-
ìè. Ìè á³ëüøå ñòàðàºìîñÿ òâî-
ðèòè äîáð³ ñïðàâè, á³ëüø êðè-
òè÷íî ñòàâèìîñÿ äî ñåáå, ùå ç
á³ëüøîþ óâàãîþ çâåðòàºìîñÿ
äî ñâîãî Òâîðöÿ â ïîêàÿíí³é
ìîëèòâ³. "Í³êîëè íå ï³çíî ç³çíà-
òèñÿ Áîãó ó ñâî¿õ ãð³õàõ ³ ñêàçà-
òè Éîìó: ïðîñòè".

Ëþäè ÷àñòî íåäîîö³íþþòü
ìîëèòâó. Ãîâîðÿòü, í³áè ¿¿ íå ÷óº
Áîã. Ìîëèòâà, ÿê ðîçìîâà ç Áî-
ãîì Âñåìîãóòí³ì, º òå ñàìå, ÿê
íàøå ç âàìè ñï³ëêóâàííÿ. Ìè
òåïåð ÷óºìî îäèí îäíîãî. Ó
íàñ ç âàìè çà äîïîìîãîþ ïðî-
ïîâ³ä³ º íåïðÿìèé ä³àëîã ³
ñï³ëêóâàííÿ. Òàê ñàìî ³ â ìî-
ëèòâ³. Íå áóâàº òàêîãî, ùîá Áîã
íå ïî÷óâ ìîëèòâó, ÿêà âèõîäèòü
³ç ñåðöÿ. Òîä³ çâåðøóºòüñÿ
ñïðàâæí³é, ðåàëüíèé, æèâèé
ä³àëîã.

Ìè ï³äíîñèìî Áîãó ìîëèòâè.
Ãîñïîäü â³äïîâ³äàº íàì ñâîºþ
ìîâîþ, ÿêà âèðàæàºòüñÿ äó-
øåâíîþ áëàãîäàòòþ,  ùî ïðî-
íèêàº â óñ³ êóòî÷êè íàøîãî ñåð-
öÿ.

Ùèðà ìîëèòâà â³ä äóø³ çàç-
âè÷àé áóâàº òîä³, êîëè â äóø³
º âàæê³ñòü, ãîðå, á³ëü. Ëþäè-
íà ñòàº ïåðåä ³êîíîþ íà êîë³-
íà, çàïàëþº ëàìïàäêó àáî
ñâ³÷êó ³ ïðîñèòü Áîãà ïðî ïî-
ìèëóâàííÿ.

Êîæíà ëþäèíà, îñîáëèâî
ó Âåëèêèé ï³ñò ³ íå ò³ëüêè,
ìàº âîçíîñèòè äî Áîãà
ð³øó÷ó ìîëèòâó. Ìîëèòâà
ìàº áóòè ïðîñòîþ ³ ñåðäå÷-
íîþ.

Ðåêîìåíäóþ âàì, äîðîã³
îòö³, áðàòòÿ ³ ñåñòðè, â öåé
ñâÿòèé ï³ñò ÿê ìîæíà ÷àñ-
ò³øå ñïîâ³äàòèñÿ ³ ïðè÷àùà-
òèñÿ ñâÿòèõ Õðèñòîâèõ
Òà¿í. Îáîâ’ÿçêîâèì º ó÷àñòü
â òà¿íñòâàõ íà ïî÷àòêó ³ â

ê³íö³ ïîñòó.
Ìåí³ îäíà ïðèõîæàíêà ãîâî-

ðèòü: “À ÿ íå ìîæó òàê ÷àñòî
ñïîâ³äàòèñÿ”.  Çàïèòóþ ¿¿, ÷îìó.
"À ÿ íå äîñòîéíà. Ò³ëüêè ðàç â
ð³ê ñïîâ³äàþñü", – êàæå. "À ðàç
â ð³ê äîñòîéíà?" –  çàïèòóþ.
Ìîâ÷èòü. Ìè í³êîëè íå áóäåìî
äîñòîéí³ ïðè÷àùàííÿ ñâÿòèõ
Õðèñòîâèõ Òà¿í. Àëå íå íà äî-
ñòî¿íñòâî ñâîº íàä³éìîñÿ, à íà
ìèë³ñòü Òîãî, Õòî âèíîñèòüñÿ
ðóêàìè ñâÿùåíèêà â ÷àø³. Ñâÿ-
ùåíèê çàêëèêàº ïðèñòóïèòè äî
íå¿ ç³ ñòðàõîì Áîæèì ³ â³ðîþ. À
ïðèñòóïàþòü ê³ëüêà ëþäåé.
Çíàºòå, ÿê ó äðåâíîñò³ áóëî? Âñ³
ïðèñóòí³ íà Ë³òóðã³¿ ïðè÷àùà-
ëèñÿ, âñ³ äî îäíîãî. À ÷îìó ìè
ìîæåìî áóòè ã³ðøèìè çà òèõ
ëþäåé?! ß íå êàæó, ùîá ïðè÷à-
ùàòèñÿ êîæíèé äåíü, àëå ï³ñò
– ÷àñ, êîëè ìàºìî ìîæëèâ³ñòü
ñïîê³éíî î÷èñòèòè ñâîþ äóøó
ïîêàÿííÿì, ïîñïîâ³äàòèñÿ ³
ïðè÷àñòèòèñÿ â Òà¿íñòâ³ ñâÿòî¿
ªâõàðèñò³¿ äî Äæåðåëà âñ³õ áëàã
– Áîãà.

... Íåõàé äîïîìîæå íàì Ãîñ-
ïîäü ïðîâåñòè öåé ñâÿòèé ï³ñò
ç³ ñìèðåííÿì ³ ëàã³äí³ñòþ, ñòà-
ðàííî ìîëÿ÷èñü Áîãó ïðî éîãî
ìèë³ñòü ³ ùåäðîòè. Íåõàé äîïî-
ìîæå íàì â öüîìó Áîæà áëàãî-
äàòü, ÿêà ñüîãîäí³ òîðêíóëàñÿ
êîæíîãî ñåðöÿ – ³ ìè â³ä÷óëè
â³äïîâ³äü Áîãà, ßêèé ç³ãð³â íàø³
äóøó ³ ñåðöå Ñâî¿ì òåïëîì ³
áëàãîäàòòþ. Àì³íü.

ÔÅÎÄÎÐ, Àðõ³ºïèñêîï
Ìóêà÷³âñüêèé

 ³ Óæãîðîäñüêèé.

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
     Ãîñïîäà...

ÂÅËÈÊÈÉ  ÏÎÑÒ



Î, âå÷íûé çíàê íåáåñíîé ñèëû,
Ðóêîòâîðåííûé Êðåñò Ñâÿòîé.
Òû óêðàøåíèå ìîãèëû,
Óòåõà â ãîðåñòè çåìíîé.

Ñ áåçóìíîé çëîáîé ïðåçèðàëè
Òåáÿ âñåãäà âðàãè Õðèñòà,
À ÿ íå â ñèëàõ áåç ïå÷àëè
Ïðèïàñòü ê ïîäíîæèþ Êðåñòà.

Òåáÿ êàê ùèò, êàê îãðàæäåíüå
ß íà ãðóäè íîøó ñâîåé.
Òû âñåõ ñòðàñòåé óñïîêîåíüå,
Òû ðàäîñòü ñòðàæäóùèõ ëþäåé.

Î çíàê ëþáâè è âñåïðîùåíüÿ,
ß ïåñíü õâàëû Òåáå ïîþ,
Òû – äèâíûé îáðàç èñêóïëåíüÿ,
Ñ Òîáîé ÿ êîí÷ó æèçíü ñâîþ.

Ïîäàòåëü ìèðà, óòåøåíüÿ!
Êîãäà çàñíó ìîãèëüíûì ñíîì,
Òû äàé ìíå ñ âåðîé â âîñêðåñåíüå
Ëåæàòü ñïîêîéíî ïîä Êðåñòîì.

Çàïèòàííÿ: – ßê ïîâîäèòèñÿ ç
áëèæí³ìè?

Â³äïîâ³äü: – Â³òàéñÿ ç ïðè-
ºìí³ñòþ, â³äïîâ³äàé ç ñâ³òëèì îá-
ëè÷÷ÿì, äî âñ³õ áóäü äîáðîçè÷ëè-
âèé, íå çàõîäü â ïîõâàëè ñàìîìó
ñîá³, íå ïðèìóøóé ³ ³íøèõ ãîâîðè-
òè ïðî òåáå, íå ïðèéìàé ïîãàíèõ
ñë³â, ñê³ëüêè ìîæåø ïðèõîâóé ñâî¿
ïåðåâàãè, à â ãð³õàõ ñàì ñåáå çâè-
íóâà÷óé ³ íå ÷åêàé çâèíóâà÷åííÿ
â³ä ³íøèõ. Íå áóäü âàæêèì ó âèñ-
ëîâëþâàííÿõ, çâèíóâà÷óé íå
øâèäêî, ³ íå ç ïðèñòðàñòíèì ðó-
õîì, íå çàñóäæóé çà ìàëîâàæëèâå,
í³áè-òî òè ñàìèé ñóâîðèé ïðàâåä-
íèê. Ñò³ëüêè ïðèêëàäàé ñòàðàííÿ íå
áóòè ïðîñëàâëåíèì â³ä ëþäåé,
ñê³ëüêè ³íø³ íàìàãàþòüñÿ áóòè ïðî-
ñëàâëåíèìè (ñâò. Âàñèë³é Âåëèêèé).

Çàïèòàííÿ: – ßê ìè êðàäåìî
â³ä ñåáå ÷àñ?

Â³äïîâ³äü: – Íå êðàä³òü ñàì³ â³ä
ñåáå ÷àñ, ÿêèé äàºòüñÿ âàì äëÿ
ñïàñ³ííÿ äóø³. Êðàäåìî ìè ÷àñ
êîëè í³÷îãî íå ðîáèìî, áàãàòî ñïè-
ìî, áàãàòîñë³âÿì, çàö³êàâëåí³ñòþ,
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Åñëè ÷åëîâåê íå ïåðåæèâåò äóõîâíîþ âîçðîæäåíèÿ, îí îáðå÷åí íà àä.Åñëè ÷åëîâåê íå ïåðåæèâåò äóõîâíîþ âîçðîæäåíèÿ, îí îáðå÷åí íà àä.Åñëè ÷åëîâåê íå ïåðåæèâåò äóõîâíîþ âîçðîæäåíèÿ, îí îáðå÷åí íà àä.Åñëè ÷åëîâåê íå ïåðåæèâåò äóõîâíîþ âîçðîæäåíèÿ, îí îáðå÷åí íà àä.Åñëè ÷åëîâåê íå ïåðåæèâåò äóõîâíîþ âîçðîæäåíèÿ, îí îáðå÷åí íà àä.
(Ïðí. Ïàèíèé Ñâÿòîãîðåö).(Ïðí. Ïàèíèé Ñâÿòîãîðåö).(Ïðí. Ïàèíèé Ñâÿòîãîðåö).(Ïðí. Ïàèíèé Ñâÿòîãîðåö).(Ïðí. Ïàèíèé Ñâÿòîãîðåö).

ÃÎËÎÂÍ²  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍ²
ÑÂßÒÀ Ó ÁÅÐÅÇÍ² 2018 ð.

2.(Ïò.) – Ñùì÷. ªðìîãåíà, ïàòð³àðõà Ìîñêîâñêî-
ãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³, ÷óäîòâîðöÿ.
3.(Ñá.) – Áàòüê³âñüêà ñóáîòà. Ïîìèíàííÿ ñïî÷è-
ëèõ. Ñâò. Ëüâà ², ïàïè Ðèìñüêîãî.
4.(Íä.) – Ïðï. Ôåîäîðà Ñàíàêñàðñüêîãî. Ñîáîð
âñ³õ ïðåïîäîáíèõ îòö³â Êèºâî-Ïå÷åðñüêèõ.
5.(Ïí.) – Áëãâ. êí. ßðîñëàâà Ìóäðîãî.
8.(×ò.) – Çíàéäåííÿ ìîù³â áëæ. Ìàòðîíè Ìîñ-
êîâñüêî¿.
9.(Ïò.) – Ïåðøå ³ äðóãå çíàéäåííÿ ãëàâè Ïðîðîêà,
Ïðåäòå÷³ ³ Õðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíüîãî ²îàííà.
10.(Ñá.) – Áàòüê³âñüêà ñóáîòà. Ïîìèíàííÿ ñïî÷è-
ëèõ.
11.(Íä.) – Õðåñòîïîêëîííà íåä³ëÿ.
17.(Ñá.) – Áàòüê³âñüêà ñóáîòà. Ïîìèíàííÿ ñïî÷è-
ëèõ.  Ïðï. Ãåðàñèìà Éîðäàíñüêîãî. Áëãâ. êí. Äà-
íè¿ëà Ìîñêîâñüêîãî.
20.(Âò.) – ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Ñïîðó÷íèöà ãðåø-
íûõ".
22.(×ò.) – 40 ìó÷åíèê³â, â Ñåâîñò³éñüêîìó îçåð³
çàìó÷åíèõ.
24.(Ñá.) – Ïîõâàëà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ (Ñóáîòà
Àêàô³ñòà).
25.(Íä.) – Ïðï. Ìàð³¿ ªãèïåòñüêî¿. Ñâò. Ãðèãîð³ÿ
Äâîºñëîâà, ïàïè Ðèìñüêîãî. Ïðï. Ñèìåîíà Íîâî-
ãî Áîãîñëîâà.
27.(Âò.) – Ôåîäîð³âñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
30.(Ïò.) – Ïðï. Àëåêñ³ÿ, ÷îëîâ³êà Áîæîãî.
31.(Ñá.) – Ëàçàðºâà ñóáîòà. Âîñêðåøåííÿ ïðàâåä-
íîãî Ëàçàðÿ.

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

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

áåçìåæíèìè ìð³ÿìè. Ïîì³ðêóéòå,
ñê³ëüêè á ìè äîáðà çðîáèëè, ÿêáè
íå âòðà÷àëè ÷àñ áåçêîðèñëèâî.

Çàïèòàííÿ: – ßê ïðèìèðèòèñÿ
ó ñâàðö³?

Â³äïîâ³äü: –  Íàéá³ëüø íàä³éíèé
çàñ³á ï³ñëÿ ñâàðêè äëÿ äîñÿãíåííÿ
ïðèìèðåííÿ – ñìèðåííÿ ³ ùèðà
ìîëèòâà äî Áîãà, ÿêîþ â³äãàíÿºòü-
ñÿ â³ä âîðîãóþ÷èõ äóõ çëîáè. Ñèëà
ìîëèòâè ³ ñìèðåííÿ íàñò³ëüêè âå-
ëèêà, ùî ¿é ÿêîñü ìèìîâîë³ ï³äêî-
ðÿºòüñÿ âîðîãóþ÷èé ³ ïðèìèðÿºòü-
ñÿ ç áëèæí³ì; íàâ³òü íàéá³ëüø
çëîáí³ âîðîãè öèì ïåðåìàãàþòüñÿ.

Çàïèòàííÿ: – ßê ïåðåòâîðèòè
ò³ëî ñâîº â çíàðÿääÿ ïðàâåä-
íîñò³?

Â³äïîâ³äü: –  Ãð³øíèê äèâèòüñÿ
íà ñïîêóñëèâå, íà íå÷èñòå, íà ïî-
ãàí³ êàðòèíè, äèâèòüñÿ íà òå, ùî
çáóäæóº ïîõîòü, à ïðàâåäíèê î÷³
ñâî¿ íàïðàâëÿº íà ñâÿùåíí³ çîá-
ðàæåííÿ, ÿê³ çáóäæóþòü ñâÿò³ äóì-
êè, íà ôîòîãðàô³¿ ñòàðö³â, ïîäâèæ-
íèê³â, ìîíàñòèð³â ...  Ãð³øíèê ³ ñëó-
õàº, ³ ãîâîðèòü ïóñòå ³ ãð³õîâíå,

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

     Çàïèòóºòå – âiäïîâiäàºìî

ñï³âàº ñïîêóñëèâ³ ï³ñí³, ñëóõàº
òàíöþâàëüíó ìóçèêó, ³ç éîãî ðîòà,
êð³ì òîãî, ÷àñòî ÷óòè àáî çàñóäæåí-
íÿ, àáî ëàéêó, à ïðàâåäíèê ëþáèòü
ñï³â äóõîâíèé, ðîçìîâè áëàãî÷åñ-
òèâ³, ñåðéîçí³, îñîáëèâî âñå öåð-
êîâíå. Ãð³øíèê éäå â ì³ñöÿ ðîç-
âàã, à íîãè ïðàâåäíèêà íå çíàþòü
øëÿõ³â íå÷èñòèâèõ ³ äî ñïðàâ ïî-
ãàíèõ, à ñòóïí³ éîãî íàïðàâëÿþòü-
ñÿ íà â³äâ³äàííÿ õðàìó Áîæîãî,
ìîíàñòèð³â, ñâÿòèõ ì³ñöü, äå æèëà
³ ïîäâèçàëèñÿ óãîäíèêè Áîæ³ ...  Ó
ãð³øíèêà ðóêè ñëóæàòü çíàðÿääÿì
íåïðàâäè: â³í íèìè êðàäå ÷óæå,
ðîáèòü øêîäó áëèæíüîìó, à ó ïðà-
âåäíèêà ðóêè ñëóæàòü çíàðÿääÿì
äîáðà: â³í íèìè ðîáèòü òî õðåñíå
çíàìåííÿ, òî çä³éñíþº ïðàöþ íà
êîðèñòü ñâîº ñ³ì’¿, íà êîðèñòü ñâî-
ãî ñóñï³ëüñòâà ...  Ãð³øíèê ò³ëî ñâîº
í³æèòü, áåðåæå, íàñëîäæóº, ñèòíî
³ ñîëîäêî õàð÷óº, à ïðàâåäíèê ñâîº
ò³ëî íå ââàæàº ñâî¿ì, à Ãîñïîäí³ì.
Â³í çàãàðòîâóº éîãî ïîñò³éíîþ ïðà-
öåþ, ïîêëîíàìè, çáåð³ãàº éîãî â
÷åñíîò³ ³ ñâÿòîñò³.

Ê Ð Å Ñ Ò
(11 ìàðòà – Êðåñòîïîêëîííàÿ íåäåëÿ)

Î Êðåñò Ñâÿòîé, ñèìâîë ñìèðåíüÿ,
Êàê ìíå îòðàäíî ïðåä Òîáîé
Òû ñèëó, êðåïîñòü, óòåøåíüå
Äàåøü äóøè ìîåé áîëüíîé.

Ïåðåä Òîáîé ÿ çàáûâàþ
Âñå ãîðå æèçíè, âñþ ïå÷àëü;
Âåñü ìèð ÿ áóäòî ïîêèäàþ,
Ãëÿæó ñïîêîéíî, òâåðäî â äàëü.

Îêîí÷èâ òðóä äíåâíîé, ÿ ÷àñòî
Ê Òåáå çà îòäûõîì ñïåøó,
È ó Òåáÿ ïîêîé è ñ÷àñòüå,
È ñèëó ñíîâà íàõîæó.

È ó ïîäíîæèÿ ñâÿòîãî
Ìíå òàê îòðàäíî è ëåãêî
È ìûñëü ëåòèò ê Ïðåñòîëó Áîãà
È íà äóøå ñâåòëî-ñâåòëî.

È â ýòî ÷óäíîå ìãíîâåíüå
Æåëàë áû ÿ íàâåê çàñíóòü ...
Î äàé, Ñâÿòîå Ïðîâèäåíüå,
Ìíå ó Êðåñòà ñâîé êîí÷èòü ïóòü.

Ìèòðîïîëèò Ëóöêèé è  Âîëûíñêèé Íèôîíò.

Õâàëè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà...

Äî íàçíà÷åíîãî ÷àñó
íîñèâñÿ Äóõ Ñâÿòèé
íàä âîäàìè ³ çåìëÿ-
ìè â ïîøóêàõ ñåð-
äåöü, çäàòíèõ ñïðèé-
ìàòè ³ ïîíåñòè íà ïðî-
òÿç³ ñòîë³òü ñ³ì’ÿ
Áîæî¿ ³ñòèíè.

² òàêèìè ï³ñëÿ Ðèìó
³ Â³çàíò³¿ âèÿâèëèñÿ
íàø³ ïðåäêè. ²ãóìåíó
Àôîíñüêî¿ îáèòåë³
ªñôèãìåíó â òîé ÷àñ

ç’ÿâèâñÿ Õðèñòîñ ³ ñêàçàâ: “Â³äïðàâ Àíòîí³ÿ íà
Ðóñü. Â³í Ìåí³ òàì ïîòð³áíèé”. ² ç’ÿâèëîñÿ íàøèì
ïðåäêàì Ñâ³òëî ³ç êè¿âñüêèõ ïå÷åð, ïðîñâ³òëþþ÷è
“âî òüìå æèâóùèõ”, ³ â³äêðèëî íàì òàºìíèö³ ñâ³òó
íåáåñíîãî ³ ïåêåëüíîãî, æèòåë³â íåáåñíèõ ³ ðàòü
ñàòàíèíñüêó, òàºìíèöþ çàãèáåë³, òàºìíèöþ ñïàñ-
³ííÿ, òàºìíèöþ òèì÷àñîâîãî çåìíîãî ³ òàºìíèöþ
âîñêðåñ³ííÿ ³ â³÷íîñò³.

Ïðîéøëî òèñÿ÷ó ðîê³â. Ëîçà äóõîâíîþ âèíîãðà-
äó ïðîòÿãíóëàñÿ â³ä êè¿âñüêèõ çåìåëü äî áåðåã³â
Ëüîäîâèòîãî ³ Òèõîãî îêåàí³â. ² íå ò³ëüêè â øèðè-
íó, àëå ³ ó âèñîòó – ñîòí³ òèñÿ÷ ìîíàøåñòâóþ÷èõ
ïîäâèãàìè äîñÿãëè ÷åðòîã³â íåáåñíèõ ³ ïðîñòè-
ðàþòü ñâî¿ ìîëèòâè ç Áîæèõ âåðøèí äî íàøèõ,
ïëîòñüêèõ ñåðäåöü. Ìè, çåìí³, ç íèìè, íåáåñíè-
ìè, ñòàíîâèìî ºäèíó ñïàñèòåëüíó Öåðêâó.

Áåç Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè, áåç âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³
ìîíàñòèð³â ìè á íå çíàëè áàãàòî ÷îãî ïðî äóõîâ-
íå – ïðî ñïîñîáè ñïàñ³ííÿ äóø³ ³ áîðîòüáè ç äó-
õàìè çëîáè ³ áàãàòî ïðî ³íøå. Íàøå Ïðàâîñëàâ’ÿ
áóëî á íåïîâíèì, ïîëîâèí÷àòèì. Ìîíàøåñòâóþ÷³
áóëè ³ º äëÿ íàñ íåïåðåâåðøåíèìè â÷èòåëÿìè ³
ïîì³÷íèêàìè. À ìîíàñòèð³ – öå âî³ñòèíó âèù³ çåìí³
äóõîâí³ óí³âåðñèòåòè. Äëÿ öüîãî ³ áàãàòî ³íøîãî
ïîòð³áíèé áóâ Ãîñïîäó Àíòîí³é íà êè¿âñüêèé çåìë³,
ùîá ìè â ãðàíè÷íî ïîâíîìó îáñÿç³ ï³çíàâàëè ³
çàñâîþâàëè ñïðàâó ñïàñ³ííÿ.

Ïðîòîäèÿêîí ÀÍÀÒÎË²É.

Ñåðåä áàãàòüîõ òàºì-
íèöü ñâ³òó, áåçñóìí³âíî,
íàéá³ëüø áëèçüêîþ íà-
øîìó ðîçóìó ³ ñåðöþ º
òàºìíèöÿ ñìåðò³.

Òåðì³í íàøîãî æèòòÿ
â³ä íàñ ñõîâàíèé. ² Âà-
ñèë³é Âåëèêèé çàïèòó-
âàâ òîãî, õòî â³äêëàäàâ
ñïðàâó ñïàñ³ííÿ íà
“ïîò³ì” : “Õòî òîá³ òâåð-
äî ïîçíà÷èâ ìåæó æèò-
òÿ, òåðì³í òâîº¿ ñòà-
ðîñò³?” ªäèíå, ùî ìè
çìîæåìî ñêàçàòè ïðî
öå, –  ùî ñìåðòü ïðè-
õîäèòü, êîëè âèïîâíþ-
þòüñÿ ìåæ³ æèòòÿ ³ âèç-
íà÷àþòüñÿ ñòóïåí³ êî-

ðèñíîñò³ ïðîæèòîãî.
Òîìó ³ âèíèêàº ³ç öüîãî
ñóäæåííÿ íàéá³ëüø êî-
ð³ííå çàïèòàííÿ: çàðàäè
÷îãî ïðîæèòî çàëèøå-
íèé ïîçàäó ÷àñ?  ßêèìè
ïëîäàìè ìî¿õ ñïðàâ â³í

íàïîâíåíèé? Íà ùî âèò-
ðà÷åíà ïîäàðîâàíà
Òâîðöåì æèòòºâà åíåð-
ã³ÿ, ðîçóì, çä³áíîñò³ ³
ìîæëèâîñò³? À äëÿ ÷îãî,
âëàñíå, ÿ æèâó ÿê óí³-
êàëüíå òâîð³ííÿ Áîæå?

Ñîáîð âñ³õ ïðåïîäîáíèõ îòö³â
Êèºâî-Ïå÷åðñüêèõ (4 áåðåçíÿ)

Áàòüê³âñüê³ ñóáîòè. Ïîìèíàííÿ ñïî÷èëèõ – 3, 10, 17 áåðåçíÿ
Ùî ìîæå ñêàçàòè íà

öå Áîã? “×àäî Áîæå! ß
äàâ òîá³ âñå íåîáõ³äíå
äëÿ âèïðàâëåíèÿ ç³ïñî-
âàíî¿ ãð³õîì äóø³ – çà-
ïîâ³ä³, ïðèìóøóþ÷èé
òåáå áàò³ã ñêîðáîò,
ðàä³ñòü ïåðåìîã ïðè ¿õ
ïîäîëàíí³, îòî÷óâàâ
òåáå áëèæí³ìè, ùîá òè
¿õ ïîëþáèâ, ÿê ³ ß ëþá-
ëþ òåáå, ç³ïñîâàíîãî
ãð³õîì. Îñü ³ ïîêàæè
Ìåí³ ì³ðêó âèïðàâëåííÿ
ñâîº¿ ç³ïñîâàíî¿ äóø³.
Öå âñå, ùî â³ä òåáå âè-
ìàãàºòüñÿ. ² ò³ëüêè!”

Àðõ³ìàíäðèò
ÌÀÐÒÈÍ²ÀÍ.
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Âë³òêó äåðåâî æèâå, âçèìêó – äóìàº. (Ì. Êóçüì³í)Âë³òêó äåðåâî æèâå, âçèìêó – äóìàº. (Ì. Êóçüì³í)Âë³òêó äåðåâî æèâå, âçèìêó – äóìàº. (Ì. Êóçüì³í)Âë³òêó äåðåâî æèâå, âçèìêó – äóìàº. (Ì. Êóçüì³í)Âë³òêó äåðåâî æèâå, âçèìêó – äóìàº. (Ì. Êóçüì³í)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777722  ëþòîãî 2018 ð.

7 (1211)7 (1211)7 (1211)7 (1211)7 (1211)

ñò.

Âæå ïîíàä  6 òèñÿ÷ ìóêà÷³âö³â óêëàëè óãîäè ç ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè
Ó â³âòîðîê, 30 ñ³÷íÿ, íàáóâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè ”Ïðî äåðæàâí³ ô³íàíñîâ³ ãàðàíò³¿ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ” . Çàêîíîì

ïåðåäáà÷åíî, ùî ñàì ïàö³ºíò îáèðàòèìå ñîá³ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ áåç ïðèâ’ÿçêè äî ïðîïèñêè, à çà éîãî îáñëóãîâóâàííÿ ìåäèêó ïëàòèòèìå
äåðæàâà.

Íàðàç³ ìóêà÷³âöÿìè âæå ï³äïèñàíî á³ëüøå 6000 äåêëàðàö³é òà ùå âíåñåíî â ðåºñòð áëèçüêî 3 òèñÿ÷, ì³ñòÿí ùî î÷³êóþòü ï³äïèñàííÿ.
Ìóêà÷åâî çàéìàº ïåðøó ñõîäèíêó â êðà¿í³ çà ê³ëüê³ñòþ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ç ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè.

Öåíòð ÏÌÑÄ  Ìóêà÷åâà çàáåçïå÷åíèé âñ³ìà íåîáõ³äíèìè çàñîáàìè äëÿ ïî÷àòêó ïðèïèñíî¿ êàìïàí³¿. Çàâäÿêè ì³ñöåâ³é âëàä³ çàêóïëåíî
êîìï’þòåðíå îáëàäíàííÿ òà ìåäè÷íó ³íôîðìàö³éíó ñèñòåìó, ï³äâåäåíî ìåðåæó ³íòåðíåò äî âñ³õ àìáóëàòîð³é ì³ñòà.

Êîæåí ñ³ìåéíèé ë³êàð ìàº ìîæëèâ³ñòü áåçïîñåðåäíüî ï³ä ÷àñ ïðèéîìó çàðåºñòðóâàòè ïàö³ºíòà, ùî îáðàâ éîãî òà óêëàñòè ç íèì äîãîâ³ð.
Õî÷à îô³ö³éíî óêëàäàííÿ äåêëàðàö³é ì³æ ïàö³ºíòîì òà ë³êàðåì ñòàðòóº ç 1 êâ³òíÿ Îáðàòè ñîá³ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ìîæíà íåçàëåæíî â³ä

ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ â³ääàëåíîñò³.

ÊÎÍÒÀÊÒÍ² ÄÀÍ² ÀÌÁÓËÀÒÎÐ²É:
Àìáóëàòîð³¿ ÇÏÑÌ ¹ 1,2,3, âóë. Ãðóøåâñüêîãî Ìèõàéëà, 29 2-20-31, 2-31-45

Àìáóëàòîð³ÿ ÇÏÑÌ ¹ 4, âóë. Áåðåñòà Îëåêñ³ÿ, 32/17, 4-20-62
Àìáóëàòîð³ÿ ÇÏÑÌ ¹ 6, âóë. Îêðóæíà, 28/99, 3-30-98
Àìáóëàòîð³ÿ ÇÏÑÌ ¹ 7, âóë. ².Çð³í³, 113/40, 4-22-58 

Àìáóëàòîð³ÿ ÇÏÑÌ ¹ 8, âóë. Âåðä³ Äæóçåïïå, 6/106 3-50-06 
Àìáóëàòîð³ÿ ÇÏÑÌ ¹ 9, âóë. Îñèïåíêà Îëåêñàíäðà, 39Á/81, 5-20-72

Àìáóëàòîð³ÿ ÇÏÑÌ ¹5, âóë Êîñìîíàâò³â, 31 0953666438

 ПІБ  
лікаря 

Чисельність 
дільниці 

Місцезнаходження 
сімейного лікаря Перелік вулиць дільниці 

Дні та часи прийому Номер 
кабінету Телефон 

Пн Вт Ср Чт Пт 

20 Ліба  
Йосип Іванович  1674 

Амбулаторія загальної 
практики — с імейної 
медицини № 1, вул.  
Грушевського,  29, 
2-20-31, 2-31-45 

Великогірна+40, Кооперативна, Коцаки, Манайла, 
Інтернаціональна, Коперника,  М. Сибіряка 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 40 0990335191 

21 Новіков 
 Андрій Михайлович  

Амбулаторія загальної 
практики — с імейної 
медицини № 1, вул.  
Грушевського,  29, 
2-20-31, 2-31-45 

Верховинська, Менделєєва, Вакарова, Київська,   
Єсеніна, Ватутіна,  Готвальда, Тургенєва, Ак.Павлова 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 45 0954409631 

22 Брижак 
 Степан Степанович   

Амбулаторія загальної 
практики — с імейної 
медицини № 1, вул.  
Грушевського,  29, 
2-20-31, 2-31-45 

І. Франка, 69 а, б, в - 126 а, б, в ; 126 а,б,в -130 
а,б,в,г,д;  Лісна, Поштова, Шкільна, Тупік 

пісчаний,  Тупікова 
12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 46 0955566707 

23 
Кодриш  
Валерія 

Олександрівна 
 

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 1, вул.  
Грушевського,  29,    

2-20-31,2-31-45 

І.Франка 77-125, І. Франка, 146, пров. І. Франка 
прив.  сектор,  І.Франка-бічна приватний сектор,  
І.  Франка-бічна 1 а, 16, Канальна, І. Франка,  2 

поселення,  Великогірна новобудови 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 45 0509028198 

24 Симчина  
Руслана Іванівна  

Амбулаторія загальної 
практики - сімейної 
медицини № 1, вул.  
Грушевського,  29,   
 2-20-31, 2-31-45 

І.Франка, від 1 до 65 а,б,в,г,д, від 2 до 90, 
Стасова,  Резервна,  Поперечна, пр. Степовий, 

Степова, О.Невського 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 34 0506729383 

25 
Козак  

Світлана 
 Григорівна 

 

Амбулаторія загальної 
практики — с імейної 
медицини № 1, вул.  
Грушевського,  29,    

2-20-31,2-31-45 

І.Франка, 125-198, 144, 148,150, 152 12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 40 0954201885 

26 Семан  
Олена Дмитрівна  

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 1, вул.  
Грушевського,  29,     
2-20-31, 2-31-45 

Пісарєва, пров .Пісарєва, Проектна, Трудова 12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 47 0954541115 

27 Хома  
Мар’яна Юріївна  

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 1, вул.  
Грушевського,  29,     
2-20-31, 2-31-45 

Духновича, О.Мондич, Лєрмонтова,  Радіщева, 
Глінкн, І пр.Р-Корсакова, І І пр. Р-Корсакова.  

Купальна, Пирогова 
12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 39 0506526171 

28 Цигак 
 Оксана Михайлівна  

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 1, вул. 
Грушевського, 29,     
2-20-31, 2-31-45 

Мусорського, Айвазовського, Кошута, Крива, 
Стуса, Пархоменко, Ш.Пака, Ударників, Терека, 

Оробця 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 41 0951374628 

29 Пірчак  
Ганна Борисівна  

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 1, вул. 
Грушевського, 29,     
2-20-31, 2-31-45 

Грушевського, Парканія, Віттенбергера, Жупана, 
Єпархіальна, Чайковського, Возз'єднання, 

Музична, Мункачі, Млинова, Садова, Свободи, 
Габермана 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 29 0505198175 

30 Гудивок 
 Олеся Степанівна  

Амбулаторія загальної 
практики -сімейної 
медицини № 1, вул. 
Грушевського, 29,     
2-20-31, 2-31-45 

К.Беляєва, вул. Миру, пл.Миру, пр.Миру, 
Достоєвського 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 

9.00-
12.00 

12.00-
15.00 

15.00-
18.00 37 0509672625 

 

Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê â ïîïåðåäí³õ íîìåðàõ



1. Гецингер Марія Петерівна – 1943  р.н.
2. Варга Ганна Іллівна – 1952  р.н.
3. Безега Федір Федорович  – 1966  р.н.
4. Волошин Юрій Володимирович  – 1950  р.н.
5. Баник Єлизавета Михайлівна  – 1947  р.н.
6. Мельникова Тетяна Степанівна  – 1946  р.н.
7. Жуков Вячеслав Михайлович  – 1946  р.н.
8. Агапов Роман Владиславович  – 1970  р.н.
9. Гордубей Лідія Павлівна  – 1938  р.н.
10. Шайтан Михайло Семенович  – 1927  р.н.
11. Кобаль Тетяна Вікторівна  – 1988  р.н.
12. Гнатів Магда Іванівна  – 1944  р.н.
13. Лейзу Євгеній Сергійович  – 1985  р.н.
14. Варга Ілона Ференцівна  – 1940  р.н.
15. Бурч Михайло Михайлович  – 1977  р.н.
16. Павлишинець Єлізавета Іванівна – 1935  р.н.
17. Савчинець Марія Петрівна – 1935  р.н.
18. Чернова Марія Михайлівна  – 1936  р.н.
19. Кулик Мелана Іванівна  – 1948  р.н.
20. Павлюк Ганна Василівна  – 1964  р.н.

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�
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

     Зніму квартиру або будинок
на тривалий строк. Оплата ви�
сока. Тел: 0509007525
     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.
     Здається однокімнатна

квартира в Паланку, не по;
вністю умебльована. Без ре;
монту. Замінені пластикові
вікна, автономне опалення, в
кімнаті ламінат. Ціна 2000
грн. міс+ 50% одноразові
комісійні. Можливий продаж.
Ціна 15 000 у.о.

Тел: 0509007525
     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

88888
ñò.

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

Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó

  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.

     ПРОДАЄТЬСЯ  земельна
ділянка 16 сотин  в м. Мука;
чево по вул. Об’їзна поряд
ГІД. Жилий будинок (недо;
будова) і будівлі під бізнес
(недобудова). Ділянка ого;
рожена, є світло, вода. Всі
документи. Ціна ;; 150 000
у.о. Тел. 099;121;57;78.

 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

К У П Л Ю
макулатуру, відходи полімерні
та ПЕТ�пляшки по Закар�
патській області за високою
ціною.

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå

  Êóïëþ

22 ëþòîãî 2018 ð.
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     Продаються  підписні
видання  письменників—
В.Скотта, А.Крісті, Дос�
тоєвський, Гоголь. Гете
та ін.     Баян тульський
«Юность�2» з чех лох.
Зверт. 050�8035816.

“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 проф�

іля, труби різного діаметра і
довжини, плита газова 2�кам�
форна у хорошому 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.
     Куплю 3 кімнатну кварти�

ру (бажано в районі Черьомуш�
ки) з непрохідними кімнатами.
Тел: 0509007525
     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.

Ðîáîòà

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.

     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.

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

з  05.02.2018 р.  по  11.02.2018 р.

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.

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

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

     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.

ПОТРИБНІ НА РОБОТУ
 бармени, повар

 (0955504645)

ОФІЦІЙНА РОБОТА ДЛЯ ВОДІЇВ
ТДВ «Мукачівське АТП 12106» запрошує на ро�

боту водіїв категорії Д,Е для перевезення паса�
жирів в приміському та міжміському сполученні.

Оплата погодинна.
За додатковою інформацією звертатись за
адресою м. Мукачево, в. Індустріальна, 1,

Тел. 0503178453

ОГОЛОШЕННЯ
12.03.2018 року о 14.00 у залі засідань Чинадіївської

селищної радив смт. Чинадійово, вул. Волошина,41
пройдуть громадські слухання щодо розроблення змін
до детального плану частини території смт. Чинадійо�
во (урочище «Гірка») Мукачівського району в зв’язку з
розміщенням сонячної енергетики

 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 кімнатна квар;

тира в р. Росвигово. Новий су;
часний дизайнерський ремонт,
вбудована кухня з посудомий;
ною машиною та побутовою
технікою. Дуже зручне розта;
шування. Ціна 32000 у.о.

Тел: 0509007525
 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 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.

      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  дача в районі вул.
Північної (є сад, виноградник, коло�
дязь). Тел. 3�85�97.

     Втрачене посвідчення учасника бойових дій Серія
УБД № 082669, видане В/ч № А 0796   31 травня 2016 р. на
ім’я Шквира Віталій Олексійович, вважати недійсним.
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Загалом у новому реєстрі
препаратів, що беруть
участь у програмі “Доступні
ліки”, налічується 239 торго�
вих назв, з них 47 – безоп�
латних.

Сьогодні, 5 лютого 2018
року, Міністерство охорони
здоров’я затвердило новий
реєстр препаратів урядової
програми “Доступні ліки”, які
пацієнти з серцево�судин�
ними захворюваннями, діа�
бетом ІІ типу та бронхіаль�
ною астмою можуть отрима�
ти безоплатно або з незнач�
ною доплатою – Наказ МОЗ
України від 05.02.2018 №
177:  https://goo.gl/Tkrg3E .

До оновленого реєстру ліків
увійшло 239 препаратів 48
виробників, з яких 18 вироб�
ників українських і 30 – іно�
земних. Нагадаємо, раніше у
програмі брали участь 198
препаратів  43 виробники. 

Оновлений реєстр також
був доповнений ще 2 діючи�
ми речовинами для лікуван�

МОЗ оновило перелік «Доступних ліків»:
до списку додано 41 новий препарат

ня серцево�судинних захво�
рювань та діабету ІІ типу —
Лозартан (11 препаратів) та
Глібенкламід (3 препарати).
Загалом у програмі 23 діючі
речовини.

У порівнянні з попереднім
переліком у новому реєстрі
стало на 24 позиції більше
для пацієнтів, які хворіють на
серцево�судинні захворю�
вання, на 14 – для діабету ІІ
типу, на 3 – для лікування
бронхіальної астми.

Завдяки новому механізму
ціноутворення (додаткові 5
днів для фармкомпаній для
зниження своїх цінових про�
позицій), список безоплат�
них препаратів вдалося роз�
ширити додатково на 13
найменувань. В новому пере�
ліку вже міститься 47 препа�
ратів, що на 100% відшкодо�
вуватимуться за державний
кошт.

“Зростання кількості пре�
паратів навіть без розши�
рення на нові групи захво�

рювань – це, безперечно,
один із найяскравіших по�
казників, що урядова про�
грама “Доступні ліки” є дуже
успішною політикою. Ще
одна добра новина: від сьо�
годні ми маємо суттєво
більший асортимент безоп�
латних ліків. Завдяки новим
ініціативам, ухвалених Уря�
дом, до програми вдалося
долучити ще 15 безоплатних
торгових найменувань. А це
щонайменше додаткових 4,5
млн упаковок ліків”, – зазна�
чив заступник міністра Ро�
ман Ілик.

Реєстр препаратів програ�
ми “Доступні ліки” зокрема
включає інформацію про
торгівельні назви препа�
ратів, діючі речовини, фор�
му випуску, дозування, ви�
робника, роздрібну ціну за
упаковку та суму доплати.

Нагадаємо, урядова про�
грама “Доступні ліки” поча�
ла діяти у квітні 2017 року. За
9 місяців роботи програми

пацієнти отримали ліки від
серцево�судинних захворю�
вань, діабету ІІ типу та брон�
хіальної астми майже за 14
млн рецептів на понад 614
мільйонів грн бюджетних
коштів.

Число пацієнтів, які прий�
шли до лікаря та отримали
рецепт на «Доступні ліки»,
в середньому у регіонах ко�
ливається від 100 до 300 тис.
За час, коли програма наби�
рала обертів і люди почали
їй довіряти, кількість
пацієнтів збільшилася у 10
разів.

Кожна третя аптека бере
участь у програмі – нині їх
6 761.

Для того, щоб отримати
препарати за цією програ�
мою, потрібно звернутись до
лікаря, отримати правильно
виписаний рецепт із зазна�
ченням діючої речовини,
прийти до аптеки, що бере
участь у програмі, та отри�
мати обрані ліки.

ÙÀÑÒß É ÁËÀÃÎÏÎËÓ××ß!
Â ö³ ïåðåäâåñíÿí³ äí³ ðàçîì  ç

ð³äíåþ òà äðóçÿìè â³äçíà÷èâ
ñâîº 30-ð³÷÷ÿ  íåâòîìíèé ó
ïðàö³, ùèðèé, äîáðîçè÷ëèâèé  ³
ñóìë³ííèé  ó âñ³õ ñïðàâàõ ïðà-
ö³âíèê Ìóêà÷³âñüêî¿ øåéíî¿
ôàáðèêè
Ðóñëàí Äþëîâè÷ ÃÀªÐ.
 Ùèðî â³òàºìî øàíîâíîãî  þâ³ëÿðà ³ ç òàêî¿

äîáðî¿ íàãîäè áàæàºìî Ðóñëàíó Äþëîâè÷ó
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â. Íåõàé Âàø³
íàñòóïí³ ë³òà áóäóòü ñâ³òëèìè ³  ùàñëèâèìè, ïî-
âíÿòüñÿ  ïî â³íöÿ ùîäåííèìè  äîáðèìè ñïðàâà-
ìè, ðîäèííèì òåïëîì, ëþáîâ’þ ³ ïîâàãîþ ð³äíèõ
òà äðóç³â.

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.

У ЛІСІ, ЛІСІ ТЕМНОМУ,
ДЕ ХОДИТЬ ХИТРИЙ ЛИС ..

Написати  ці нотатки мене спонукала розмова з єгерем
мисливського колективу «Майорня», пристрасним  люби�
телем фауни Іваном Івановичем  Химинцем. Він, зокрема,
сказав таке: «Територія лалівських мисливських угідь зай�
має чотири тисячі гектарів. В минулому році на цій тери�
торії лисиць  було набагато більше, аніж  необхідно  для
дотримання  належних санітарних норм. Хижачка полює на
куріпок, фазанів, поїдає  яйця пернатих, нищить  гнізда
виводків вухатих… Одним словом, завдає  мисливським
угіддям нищівної шкоди. Та це ще, так би мовити, півбіди.
Гірше в тому, що нахабні і пронирливі кумасі  часто хворі�
ють  на вошивість і сказ і розносять  цю заразу по сільських
обійстях, куди навідуються у пошуках  їжі. Отже, небажану
гостю треба обмежити до санітарних вимог.

…  А ось і настав  довгоочікуваний  недільний ранок по�
лювання на руду шкідницю. Світає. Легкий лютневий мо�
розець. Вдихаєш на повні легені  свіжого повітря і міркуєш
про своє: ще з вочора приведена у повну «бойову готовність»
вся  мисливська амуніція. Сьогодні за колективною домо�
вленістю  йдемо тільки на лисицю.

Ми – це одна з бригад Лалівського Товариства мисливців
ТзОВ «Майорня», до складу якої  входять  справжні шану�
вальники  карпатської фауни, аси полювальної справи  Ва�
силь і Володимир Машіки,  Андрій Ковач, Іван Вощепи�
нець, Іван Сенько та інші друзі, яких бачите на фотознімку
Івана Химинця. З нами у похід на лисицю радо йдуть чоти�
рилапі помічники  лайки Чак та Тера.  Усі ми  в бадьорому
настрої, бо кожен прийшов з заповітним сподіванням  собі
здобути з вертихвістки  шкуру  на мисливську шапку, а, як
удасться, то й  вимріяний подарунок – лисяче хутро дру�
жині на горжетку.

Хоч наперед знаю – то не реально...
Йдемо «гуськом» один за одним пустим полем, а до узгі�

р’я  ще не ближче півтора кілометрів. Андрій Ковач  зачув
від  місцевих селян, що там у ярузі, вкритій  колючим  ожин�
ником і встеленій дубовим листом «квартирували»  аж два
лисячих  виводки. Отже йдемо  не на помацки, а з майже
стопроцентовим прицілом.

І ось ми на місці. Обговорюємо вирішальну тактику. Бу�
валий  і наймітківший мисливець Андрій  Ковач  наставляє:
«Коли лисицю  поженуть гончаки – хитрюща руда, як пра�
вило робить коло. Отже задача, не бігати  з собаками по
тому колу, а стояти  на місці й чекати, коли вона, оббігши
коло, знову не опиниться біля свого лігва».

В очікуванні  лисиці затишно умостився  в ліщині Воло�
димир Машіка. Біля нього – Іван  Химинець. Очі у напрузі,
адже руда може вискочити несподівано і звідусюди. Ледь
чутний свист. То Володимир Машіка подаєх сигнал, що гон�
чаки погнали  вертихвістку. Випускаємо з поводків лайок.
Певний час – повна тиша і раптом  Чак погнав. Нерви у
Володимира й Івана зашкалюють. І раптом  метрів за 30 від
нас з яворини вилітає вона, наша бажана…

Не біжить, а немовби летить, випроставши хвіст «тру�
бою».

Бабах! Довкола  снігова курява біля Володимира Машіки.
Мить і  встрелена хитруня завмирає нерухомо на землі...

На нашому рахунку це вже десята встрілена лисиця в
цьому сезон.  Цього ж разу бригада вполювала ще двох
лисиць. Якщо насправді, того трійного виводку, про який
так переконливо говорили нам «знатоки»  ми так і не натра�
пили. Не вистачить цього  разу і на горжетку  дружині. Та й
не біда. Іншим  разом, сподіваюся, повезе більше. Зато був
смачний  традиційний   бограч  і море задоволення. У лісі
запанувала тиша. Мисливський сезон закритою.  Аж до
наступної осені.

Іван КОПЧА , журналіст з Мукачева.

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ!
Із сумом повідомляємо, що після важкої хво7

роби, помер колишній заступник завідувача
відділу освіти  виконавчого комітету Мукачівсь7
кої міської ради

ЦИФРА
Михайло Михайлович

Мукачівська міська рада та її виконавчий ком7
ітет, колишні колеги по роботі  висловлюють гли7
бокі та щирі співчуття рідним та близьким по7
кійного. Розділяємо з вами всю гіркоту непоп7
равної втрати.

СПІВЧУВАЄМО!
Висловлюємо глибокі та щиросердечні

співчуття начальнику відділу загальної се7
редньої та позашкільної освіти управління
освіти, молоді та спорту виконкому Мукач7
івської міськради  ЦИФРІ  Володимиру Іва7
новичу з приводу непоправної втрати доро7
гої людини — батька

ЦИФРИ Івана Михайловича
Хай його душа упокоїться в Царстві Гос7

поднім, а земля береже його спокій.

Колектив виконавчого комітету
Мукачівської  міської ради

15 лютого, керівники
Мукачівського району,
громадськість взяли
участь у заходах до Дня
вшанування пам’яті
учасників бойових дій на
території інших держав
та 29�річниці виведення
військ колишнього СРСР
з Республіки Афгані�
стан.

Світлу пам’ять тих
військо службовців,  які
не повернулися з далеко�
го Афганістану, або пішли
з життя внаслідок важких
поранень вже вдома, вша�
нували поминальною па�
нахидою в капличці непо�
далік адмінбудівлі Мукач�
івської райради та Мукач�
івської райдержадмініст�
рації.

Захід відбувся за участі:
голови Мукачівської РДА
Сергія Гайдая, голови Му�
качівської районної ради
Івана Михайла, першого
заступника голови Мука�
чівської РДА Андрія Данка�
нича, заступника голови

Мукачівської РДА Олек�
сандра Богіва, керівників
служб та відомств.

Запалили свічку пам’яті
на згадку про бойових по�
братимів і ветерани війни
в Афганістані. На заході
були присутні члени двох
громадських організацій,
що опікуються воїнами
інтернаціоналістами. Так,
Мукачівська районна

організація Української
спілки ветеранів Афгані�
стану (воїнів�інтернаціо�
налістів), яку очолює Ва�
силь Ліба, налічує 117
членів, у Мукачівському
районному товаристві
воїнів�ветеранів Афгансь�
кої війни «Шураві», керів�
ник Віктор Сулима, � 190
ветеранів.

Після панахиди та

спільної молитви всі при�
сутні зібралися біля пам�
’ятнику воїнам�інтернаці�
оналістам, аби покласти
квіти та запалити свічку
пам’яті.

На завершення заходів
Грамотами Закарпатської
обласної державної адмі�
ністрації було відзначено
двох ветеранів війни в Аф�
ганістані.

Від імені голови Закар�
патської ОДА Г.Москаля
та голови Мукачівської
РДА С.Гайдая, приємну
місію нагородження
здійснив заступник голо�
ви Мукачівської РДА Олек�
сандр Богів.

Відтак, за активну
участь у громадському
житті області, патріотич�
не виховання молоді та з
нагоди вшанування учас�
ників бойових дій на тери�
торії інших держав, Грамо�
тою Закарпатської ОДА
нагороджено ветеранів
Володимира Сінчака та
Василя Гасинця.

С П І В Ч У В А Є М О !
Висловлюємо глибокі та щиросердечні співчуття на7

чальнику відділу загальної середньої та позашкільної ос7
віти управ7ління освіти, молоді та спорту виконкому Му7
качівської міськради  ЦИФРІ Володимиру Івановичу з при7
воду непоправної втрати дорогої людини — батька

ЦИФРИ  Івана  Михайловича.
Хай його душа упокоїться в Царстві Господнім, а земля

береже його спокій.
Колектив виконавчого комітету

 Мукачівської міської ради.

Адміністрація та профспілковий
комітет Мукачівської центральної
районної лікарні виражає глибоке
співчуття завідуючій терапевтич7
ного відділення Кополович Елео7
норі Іванівні – з приводу смерті
батька – НАЦИК Івана Івановича,
чудової людини, почесного грома7
дянина Мукачева. Нехай Господь
прийме його душу в Царство Не7
бесне.



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”  Òåë.: 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
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Ê³íö³ ç ê³íöÿìè ìîæíà çâîäèòè áåç ê³íöÿ. (Ë. Ëåîí³äîâ)Ê³íö³ ç ê³íöÿìè ìîæíà çâîäèòè áåç ê³íöÿ. (Ë. Ëåîí³äîâ)Ê³íö³ ç ê³íöÿìè ìîæíà çâîäèòè áåç ê³íöÿ. (Ë. Ëåîí³äîâ)Ê³íö³ ç ê³íöÿìè ìîæíà çâîäèòè áåç ê³íöÿ. (Ë. Ëåîí³äîâ)Ê³íö³ ç ê³íöÿìè ìîæíà çâîäèòè áåç ê³íöÿ. (Ë. Ëåîí³äîâ)

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
Íîâèé Êàíàë

3.00, 2.00 Çîíà íî÷³. 3.50 Àá-
çàö. 5.40, 7.00 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³ â äèòèíñòâ³". 6.59, 8.09
Kids Time. 8.10 Ò/ñ "Ìåðë³í".
10.00 Ò/ñ "Äðóç³". 12.50 Ò/ñ
"Ñòàòóñ â³äíîñèí - âñå ñêëàä-
íî" (12+). 17.00, 19.00 Äåøåâî
³ ñåðäèòî. 21.00 Àôåðèñòè â
ìåðåæàõ (16+). 22.00 Õ/ô "Øîó
ïî÷èíàºòüñÿ". 23.50 Õ/ô "Àñ-
òðàë: Ðîçä³ë 2" (18+)

ÑÅÐÅÄÀ, 28 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  16.35 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 Ä/ñ
"Îñòàíí³é øàíñ ïîáà÷èòè".
11.00,  22.05 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Êðàù³
âèñòóïè. 12.00 Äîêóìåíòàëü-
íèé öèêë Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿. 13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.55 Íàø³ ãðîø³. 14.30 52
â³êåíäè. 15.15 Äî ñïðàâè.
15.45 Ä/ô "Õðèñòèíà.
Êðèìñüêå ñîëî". 17.30 Ä/ô
"Æèâà ïðèðîäà". 17.50, 1.10
Íîâèíè. Ñâ³ò. 18.20, 21.30,
1.25, 2.20 Òåìà äíÿ. 18.35,
1.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.00
Ïðîâîäè ïàðàë³ìï³éö³â. 20.25
Ñêëàäíà ðîçìîâà. 2.35 Â³éíà
³ ìèð. 3.10 Ä/ô "Âîíè áîðî-
ëèñü äî çàãèíó". 4.05 Ä/ô "Àâ-
ãóñòèí Âîëîøèí. Ìåòåîðèò
íåçàëåæíîñò³ - íàä Ñð³áíîþ
çåìëåþ". 4.30 Ä/ô "Óêðà¿íñü-
êà Ãåëüñ³íñüêà ñï³ëêà - âåê-
òîð âèçíà÷åíî". 5.30 Ðîçñåê-
ðå÷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 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
11.00, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó".
13.00, 21.00 Ò/ñ "Çà òðè äí³
äî êîõàííÿ" (12+). 14.00, 15.00
Ò/ñ "Øêîëà" (16+). 16.00 Ò/ñ
"ß çíîâó òåáå êîõàþ" (12+).
17.10 Ò/ñ "Ìàìà" (12+). 20.30
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 22.00
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï". 23.35,
0.25 Õ/ô "Íàéêðàùèé åêçîòè÷-
íèé ãîòåëü "Ìåð³ãîëä" (16+).
3.55 Õ/ô "Íåâäàõà ç Êàóíò-Êà-
óíò³".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.10,  22.35
"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 "Çàïè-
òàéòå â îñåí³". 13.00 Õ/ô "Ìà-
÷óõà". 14.50, 15.45, 16.45, 3.15
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00, 4.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 2.05, 5.15 "Ïîäðî-
áèö³". 0.25 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õà-
öàïåò³âêè 3". 2.50 "Ñêåïòèê 2".
4.45 "Top Shop"

ICTV
5.35,  10.10 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 11.05 Àíòèçîìá³. 12.05,
13.15 Õ/ô "Ì³é õëîïåöü -
ïñèõ" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè.  Äåíü.  15.00,  16.15 Ò/ñ
"Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
17.40, 21.25 Ò/ñ "Ïîãàíèé õî-
ðîøèé êîï" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 22.30 "Íà òðüîõ".
23.45 Õ/ô "Áåðäìåí" (16+).
1.45 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).  4.05
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4.15 Åâðèêà!.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+)

ÑÒÁ
6.50 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 8.45
"ÌàñòåðØåô - 5". 12.55 "Õàòà
íà òàòà". 15.25 "Ì³ñòè÷í³
³ñòîð³¿ ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì".
17.30, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
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ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00  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 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.40, 16.10
Ä /ô "Êðèì.  Íåçëàìíèé" .
10.00, 0.40 Ä/ô "Ãåí³÷åñüê".
10 .50  Çèìîâ ³  Îë ³ìï ³éñüê ³
³ ãðè 2018 ã.  Êðàù³  âèñòóïè.
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).  13.10 Ðàä³-
îÄåíü. 13.55 Ïåðøà øïàëü-
òà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.15
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 16.55,
4 .45  Ä /ô "Åñå  ïðî  Êðèì" .
17.20, 5.35 Ä/ô "Êðèì. Ñïðî-
òèâ " .  17 .50 ,  1 .10  Íîâèíè .
Ñâ³ò. 18.20, 21.30, 1.25, 2.20
Òåìà äíÿ. 18.35, 1.40 Íîâè-
íè .  Êóëüò óðà .  19 .00 ,  2 .45
Ñïåöïðîåêò "Äî Äíÿ ñïðîòè-
âó  îêóïàö ³ ¿  Êðèìó" .  21 .50 ,
2 .35  Çèìîâ ³  Îë ³ìï ³éñüê ³
³ ãðè. Ï³ñëÿìîâà. 22.05 XXII I
Çèìîâ ³  Îë ³ìï ³éñüê ³  ³ ã ðè
2018 ã. ÖÅÐÅÌÎÍ²ß ÇÀÊÐÈÒ-
Òß.  3 .40  Ä/ô "Êðèìñüê ³  òà-
òàðè: "Êðèì - íàø!". 5.10 Ä/
ô "Õðèñòèíà .  Êðèìñüêå
ñîëî"

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, 11.00, 12.20 "×î-
òèðè âåñ³ëëÿ". 12.35 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 14.00, 15.00 Ò/ñ "Øêî-
ëà" (16+). 16.00 Ò/ñ "ß çíîâó
òåáå êîõàþ" (12+). 17.10 Ò/ñ
"Ìàìà" (12+) .  20.30,  5 .00
"Ñåêðåòí³  ìàòåð³àëè".  21.00
Ò/ñ "Çà òðè äí³  äî êîõàííÿ"
(12+) .  22.00 "Ãðîø³  2018" .
23.15, 0.25 "Ãîëîñ êðà¿íè 8".
1.40 Õ/ô "Âåëèêèé ð³ê" (16+).

IÍÒÅÐ
5.30, 20.00, 2.15, 5.20 "Ïîä-
ðîáèö³". 6.00 Ì/ô. 6.10, 22.35
"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".
10.00 Õ/ô "Âèéòè çàì³æ çà êà-
ï³òàíà". 11.50 Ò/ñ "Áàòüê³âñü-
êèé ³íñòèíêò" 1 ñ. (16+). 12.25
Ò/ñ "Áàòüê³âñüêèé ³íñòèíêò"
(16+). 16.10 "×åêàé ìåíå".
18.00, 19.00, 4.05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.40
Ò/ñ "Çàïèòàéòå â îñåí³". 0.25
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 3".
2.55 "Ñêåïòèê 2". 3.25 "Ðå÷-
äîê". 4.50 "Top Shop"

 ICTV
5.00,  4 .50 Ò/ñ  "Â³ää³ë 44"
(16+). 5.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.10 Àíòèçîìá³.
11.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàé-
äæåñò. 12.35, 13.20, 16.15 Õ/
ô "×îðíèé ÿñòðóá" (16+) .
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
16.25 Õ/ô "Êíèãà ²ëàÿ" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Á³ëüøå í ³æ ïðàâäà.
21.25 Ò/ñ "Ïîãàíèé õîðîøèé
êîï" (16+). 22.35 Ñâîáîäà ñëî-
âà. 0.50 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç òàòó
äðàêîíà" (18+). 3.25 Òðóáà
ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+). 4.10
Ñêàðá íàö³¿ .  4.20 Åâðèêà!.
4.30 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.10, 8.15 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
9.15 Õ/ô "Ï"ÿòü ðîê³â òà îäèí
äåíü". 11.10 "Õàòà íà òàòà".
15.25 "Ì³ñòè÷í³  ³ñòîð³ ¿ -4 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 17.30,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 19.55, 22.40 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 23.40
"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, 2.05 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 11.30, 3.00 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 13.30, 15.30 Ò/ñ "Í³÷ ï³ñëÿ
âèïóñêó" (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "×óæ³ ð³äí³". 23.30 Õ/

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.10,  22.35
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì".  10.15,
12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàïèòàéòå â
îñåí³". 12.00 "Íîâèíè". 12.45
Õ/ô "Áóäèíîê, â ÿêîìó ÿ æèâó".
14.50, 15.45, 16.45, 3.15 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.10, 5.15 "Ïîäðîáèö³".
0.25 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³â-
êè 3". 2.50 "Ñêåïòèê 2". 4.45
"Top Shop"

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 11.05
Àíòèçîìá³. 12.10, 13.15, 1.55 Õ/
ô "²íòèìíèé ñëîâíèê" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.55, 22.35 "Íà òðüîõ". 15.05,
16.15 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà, 15"
(16+). 17.40, 21.25 Ò/ñ "Ïîãà-
íèé õîðîøèé êîï" (16+). 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.35 Õ/ô
"Ì³é õëîïåöü - ïñèõ" (16+). 4.00
Ñêàðá íàö³¿. 4.10 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50
Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
7.30 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 8.25
"ÌàñòåðØåô - 5". 13.25 "Õàòà
íà òàòà". 15.25 "Ì³ñòè÷í³
³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì Êîñò³öè-
íèì". 17.30, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55 "Íà-
ðå÷åíà äëÿ òàòà". 22.40 "Äà-
âàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 4".
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, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. Íîâèé ñåçîí. 13.30, 15.30,
4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-2
(16+). 16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî-
÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç
ðóá³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"×óæ³ ð³äí³". 23.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 1.30 Òå-
ëåìàãàçèí. 2.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
3.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ðóì-
ïåëüøò³ëüöõåí" .  11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00,
20.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00, 19.00 4 âåñ³ëëÿ. 14.00
Ðÿò³âíèêè. 15.00, 3.20 Â³òàëü-
êà.  16.00 Êðà¿íà Ó.  17.00,
22.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
18.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 22.30 ËàâËàâCar
2. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 17+.
1.30 ÁàðÄàê.  5.40 Êîðèñí³
ï³äêàçêè

 «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"

ô "Çàãóáëåíèé ñâ³ò" (16+). 1.35
Òåëåìàãàçèí. 4.45 Àãåíòè ñïðà-
âåäëèâîñò³-2 (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "Êðèø-
òàëèê ³ ï³íãâ³í". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 20.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00,
19.00 4 âåñ³ëëÿ. 14.00 Ðÿò³â-
íèêè. 15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00 Êðà¿íà Ó. 17.00, 22.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà. 18.00,
21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.30 ËàâËàâCar 2. 0.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 17+. 1.30
ÁàðÄàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

«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
3.15, 2.10 Çîíà íî÷³. 5.00 Àá-
çàö. 6.59, 8.49 Kids Time. 7.00
Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³ â äèòèíñòâ³".
8.50 Ì/ô "Ðîíàë - Âàðâàð"
(16+). 10.40 Õ/ô "Óãîäà ç äèÿ-
âîëîì" (16+). 12.40 Õ/ô "Âîâ-
êè" (16+). 14.10 Õ/ô "²íñóð-
ãåíò" (16+). 16.40 Õ/ô "Äèâåð-
ãåíò, ÷àñòèíà 3: Â³ääàíà"
(16+). 19.00 Ðåâ³çîð. Êðàì-
íèö³. 21.00 Òàºìíèé àãåíò.
22.20 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-
øîó. 0.00 Õ/ô "Àñòðàë" (16+).
2.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 27 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  16.35 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
Ä/ñ "Îñòàíí³é øàíñ ïîáà÷è-
òè" .  11.00,  22.05 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Êðàù³
âèñòóïè. 12.00 Äîêóìåíòàëü-
íèé öèêë Ñìà÷í³  ³ñòîð³ ¿ .
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 13.10 Ðàä³î-
Äåíü. 13.55 Ñêëàäíà ðîçìî-
âà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.15
Ôîëüê-music .  17.30 Ä/ô
"Æèâà ïðèðîäà". 17.50, 1.10
Íîâèíè. Ñâ³ò. 18.20, 21.30,
1.25, 2.20 Òåìà äíÿ. 18.35,
1.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.00
Ïåðøèé íà ñåë³. 19.25 Ïîñò-
òðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì.
20.25 Íàø³ ãðîø³. 21.50, 2.35
Çèìîâ³  Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè.
Ï³ñëÿìîâà. 2.50 Â³éíà ³ ìèð.
3.30 Ä/ô "Ñòåôàí Òóð÷àê.
Ïàðòèòóðà äîë³". 4.10 Ä/ô
"Àâãóñòèí Âîëîøèí. Ìåòåî-
ðèò íåçàëåæíîñò ³  -  íàä
Ñð³áíîþ çåìëåþ". 4.35 Ä/ô
"Êåíã³ð. 40 äí³â Ñâîáîäè."

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 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
11.00, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó".
13.00, 21.00 Ò/ñ "Çà òðè äí³ äî
êîõàííÿ" (12+). 14.00, 15.00 Ò/
ñ "Øêîëà" (16+). 16.00 Ò/ñ "ß
çíîâó òåáå êîõàþ" (12+). 17.10
Ò/ñ "Ìàìà" (12+). 20.30 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 22.00
"²íñïåêòîð. Ì³ñòà". 23.35, 0.25
Õ/ô "Ðîçóìíèê Â³ëë Õàíò³íã".
4.00 Õ/ô "Ñòàòè ç³ðêîþ"
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âè-
õ³äíèé". 9.00 "Ëîòî-çàáàâà".
9.40 Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
10.05 "Ãðîìàäà íà ì³ëüéîí".
11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.10 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
4: Â'ºòíàì". 17.10 "Ë³ãà ñì³õó
2018". 19.30, 5.00 "ÒÑÍ-Òèæ-
äåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 8".
23.10 "²ãðè ïðèêîë³â 2018".
0.10 Õ/ô "Íàùàäêè" (16+).
2.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2018"

IÍÒÅÐ
5.50 Ì/ô. 6.25 Õ/ô "Àôîíÿ".
8.00 "Óäà÷íèé ïðîåêò". 9.00
"Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë
³ ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ. Àìåðèêà". 12.00 Õ/ô
"Á³íãî Áîíãî". 14.10 Ò/ñ
"Ò³ëüêè íå â³äïóñêàé ìåíå"
(16+). 18.10 Ò/ñ "Ñ³ëüñüêèé
ðîìàíñ" (16+). 20.00, 1.40
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Ñ³ëüñüêèé ðîìàíñ". 22.00 Ò/ñ
"Ïîäàðóé ìåí³ íåä³ëþ" (16+)

 ICTV
5.05 Ôàêòè. 5.35 ²íñàéäåð. 7.25
Ò/ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà" (16+).
9.20 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 12.10
"Íà òðüîõ". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 "Íà òðüîõ" (16+). 13.25
Õ/ô "Ôîððåñò Ãàìï". 16.05 Õ/ô
"Ñïàäîê Áîðíà" (16+). 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.35
Õ/ô "Áåçñëàâí³ âèðîäêè" (16+).
23.45 Õ/ô "Ìåðçåííà â³ñ³ìêà"
(18+). 2.35 Ïðîâîêàòîð (16+)

ÑÒÁ
6.55 "Õàòà íà òàòà". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.00 "Êàðàî-
êå íà Ìàéäàí³". 11.25 "Ñâ³òà-
ìè çà ñêàðáàìè". 13.55 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
15.00 "Íàðå÷åíà äëÿ òàòà".
16.55, 23.15, 23.25 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò ³ëà 5".  19.00,
20.00, 22.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 "Îäèí çà
âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.00 Ò/ñ "Äîëþ íå
îáäóðèø" (12+). 12.50 Ò/ñ "Á³ë³
òðîÿíäè íàä³¿" (16+). 16.30,
21.00 Ò/ñ "Ïòàøêà ñï³âó÷à"
(12+). 19.00, 0.30 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00
Ãîëîâíà òåìà. 22.40 Õ/ô
"Ïîäàðóé ìåí³ òðîõè òåïëà"
(16+). 1.30 90-ÿ öåðåìîí³ÿ
íàãîðîäæåííÿ ïðåì³¿ "Îñêàð"

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ïðèí-
öè ïîâ³òðÿ". 11.20 Õ/ô "Ïàí³
Ìåòåëèöÿ". 12.30, 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 14.30 Êàçêè Ó.
16.00 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 17.00
Õ/ô "Ëþäè - ²êñ" (16+). 19.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
22.30 ËàâËàâCar 2. 0.00 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 1.00 17+. 1.30 Áàð-
Äàê. 3.20 Â³òàëüêà. 5.40 Êî-
ðèñí³ ï³äêàçêè

 «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
3.05, 2.55 Çîíà íî÷³. 6.00 Ñòåí-
äàï-Øîó. 6.59, 9.39 Kids Time.
7.00 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³ â äè-
òèíñòâ³". 9.40 Ì/ô "Ðîíàë -
Âàðâàð" (16+). 11.10 Õ/ô "Ç
Ïàðèæà ç ëþáîâ'þ" (16+). 13.10
Õ/ô "13 ðàéîí" (16+). 15.00 Õ/
ô "13 ðàéîí. Óëüòèìàòóì"
(16+). 17.00 Õ/ô "13-é ðàéîí:
Öåãëÿí³ îñîáíÿêè" (16+). 18.45
Õ/ô "Íà äðàéâ³" (16+). 21.00 Õ/
ô "Îâåðäðàéâ" (12+). 23.00 Õ/
ô "Òâåðäîëîáèé" (16+). 0.50 Õ/
ô "Àñòðàë: Ðîçä³ë 2" (18+)

ðåøò³ âäîìà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 20.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00,
19.00 4 âåñ³ëëÿ. 14.00 Ðÿò³â-
íèêè. 15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00 Êðà¿íà Ó. 17.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 18.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Õ/ô
"Ëþäè - ²êñ" (16+). 23.00 Õ/ô
"Áàá³é îäðóæóºòüñÿ". 1.00 17+.
1.30 ÁàðÄàê. 5.40 Êîðèñí³
ï³äêàçêè

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15

- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:30 - 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, 2.10 Çîíà íî÷³. 3.35 Àá-
çàö. 5.30, 7.00 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³
â äèòèíñòâ³". 6.59, 8.19 Kids
Time. 8.20 Ò/ñ "Ìåðë³í". 10.20
Ò/ñ "Äðóç³". 12.30 Ò/ñ "Ñòàòóñ
â³äíîñèí - âñå ñêëàäíî" (12+).
17.10, 19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+). 22.00 Õ/ô "Ïîãàíà êîì-
ïàí³ÿ" (16+). 0.10 Õ/ô "Øîó ïî-
÷èíàºòüñÿ". 2.05 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 3 ÁÅÐÅÇÍß
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?. 11.05
Ä/ñ "Ùîäåííèêè êîìàõ". 12.00
Õ/ô "Êíèãà áóòòÿ. Ñòâîðåííÿ
ñâ³òó". 14.00 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè
òâàðèí". 15.45 Ä/ñ "Âåñíÿíèé
ôåñòèâàëü". 16.40 Õ/ô "Äèâíà
ïîäîðîæ Ìåð³ Áðàéàíò". 20.00
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 21.30 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Êðàù³
âèñòóïè. 1.45 Ä/ô "Ñìàêè
Êóëüòóð". 2.40 Íàö³îíàëüíèé
â³äá³ð ó÷àñíèêà â³ä Óêðà¿íè íà
Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé êîíêóðñ
"ªâðîáà÷åííÿ-2018". I² òóð

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 9.45 "Æèòòÿ áåç îáìàíó".
11.15 "²íñïåêòîð. Ì³ñòà". 12.55,
23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 13.55
"Ãîëîñ êðà¿íè 8". 16.25, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2018". 20.15
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.15
"Âå÷³ðí³é Êè¿â". 2.00 Õ/ô "Çå-
ëåí³ ãîðè" (16+). 5.15 "Ðîçñì³-
øè êîì³êà"

IÍÒÅÐ
5.30 Ì/ô. 6.50 "×åêàé ìåíå".
8.15 "Ïîäîðîæ³ â ÷àñ³". 8.45 Õ/
ô "Ðàç íà ðàç íå ïðèõîäèòü-
ñÿ". 10.15 Õ/ô "Íà âàñ ÷åêàº
ãðîìàäÿíêà Íèêàíîðîâà".
12.00 Õ/ô "Àôîíÿ". 14.00 Õ/ô
"Ãàðàæ". 16.00 Êîíöåðò "Çëà-
òà Îãíºâ³÷.  Ìîÿ ³ñòîð³ÿ".
18.00, 20.30 Ò/ñ "Ò³ëüêè íå
â³äïóñêàé ìåíå" (16+). 20.00,
2.10, 5.20 "Ïîäðîáèö³". 22.30
Ò/ñ "Ïîäàðóé ìåí³  íåä³ëþ"
(16+). 2.45 Õ/ô "Âàæêî áóòè

³ñòîð³ÿ". 20.00, 22.40 "Ìàñòåð-
Øåô. Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé".
0.15 "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 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
Íîâèé ñåçîí. 13.30, 15.30, 4.45
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-2 (16+).
16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá-
³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"×óæ³ ð³äí³". 23.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 1.30
Òåëåìàãàçèí. 2.50 Çîðÿíèé
øëÿõ. 3.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Êî-
ðîëü Äðîçäîáîðîä". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00,
20.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00,
19.00 4 âåñ³ëëÿ. 14.00 Ðÿò³â-
íèêè. 15.00, 15.20, 15.40
Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 22.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 18.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.30
ËàâËàâCar 2. 0.00 Õ/ô "Íåâëî-
âèì³" (16+). 1.30 Õ/ô "Àííè÷-
êà". 3.00 Ùîäåííèêè Òåìíîãî.
5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

«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, 2.10 Çîíà íî÷³. 3.30 Àá-
çàö. 5.30,  7.00 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³ â äèòèíñòâ³". 6.59, 8.19
Kids Time. 8.20 Ò/ñ "Ìåðë³í".
10.20 Ò/ñ "Äðóç³". 12.30 Ò/ñ
"Ñòàòóñ â³äíîñèí - âñå ñêëàä-
íî" (12+). 17.00, 19.00 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè (16+). 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
22.10 Õ/ô "Àíòèãàíã" (16+).
0.00 Õ/ô "Àñòðàë" (16+). 2.05
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 1 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00, 11.05, 15.15 Ðîçñåêðå-
÷åíà ³ñòîð³ÿ. 6.30 Ò/ñ "Ìèñ-
ëèâö³ íà íàöèñò³â". 9.40 Ä/ñ
"Îñòàíí³é øàíñ ïîáà÷èòè".
12.00, 16.15 Ä/ô "Ñïëþíäðî-
âàíà ïàì"ÿòü". 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.55 Ä/ô
"Í³÷îãî, îêð³ì áðåõí³: áîðîòü-
áà ç ôåéêàìè". 14.30 Ðàä³î.
Äåíü. 17.30 Ä/ô "Æèâà ïðè-
ðîäà".  17.50, 1.10 Íîâèíè.
Ñâ³ò. 18.05, 21.00, 1.55 Íîâè-
íè. 18.20, 21.30, 1.25, 2.20
Òåìà äíÿ. 18.35, 1.40 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.00 Ä/ô "ªäèíå
êîëî". 19.35 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè
òâàðèí". 20.25 "Ñõåìè" ç Íà-
òàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 21.50,
2.35 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Ï³ñëÿìîâà. 22.05 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018 ã. Êðàù³
âèñòóïè. 2.50 Ïðîâîäè ïà-
ðàë³ìï³éö³â. 5.00 Ñâ³òëî

     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, 0.15, 5.20 ÒÑÍ.
9.30, 10.55, 12.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 13.45, 21.00 Ò/ñ "Çà òðè
äí³ äî êîõàííÿ" (12+). 14.45,

Áîãîì". 4.50 "Top Shop"

ICTV
5.10, 4.50 Ñêàðá íàö³¿. 5.20,
4.55 Åâðèêà!. 5.30 Ôàêòè. 5.50
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 7.40 ß
çíÿâ!. 9.35 Äèçåëü-øîó (12+).
10.50 Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëü-
íî¿ ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 "Íà òðüîõ". 16.20 Õ/ô
"Âîðîã á³ëÿ âîð³ò". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 20.10 Õ/ô
"Ñïàäîê Áîðíà" (16+). 22.45 Õ/
ô "Ôîððåñò Ãàìï". 1.25 Õ/ô
"Áåðäìåí" (16+). 3.15 Ïðîâî-
êàòîð (16+)

ÑÒÁ
5.55 "Õàòà íà òàòà". 8.00 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.05, 22.30 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 11.10 Õ/ô "Äâà ïîëþñè
ëþáîâ³". 15.25 "ÌàñòåðØåô.
Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé". 19.00
"Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè". 21.30
"Âå÷³ð ç Íàòàëåþ Ãàð³ïîâîþ".
23.30 "Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
ñåêñ 4"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.25

Ñüîãîäí³. 7.15, 4.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.50, 15.20 Ò/ñ "×óæ³
ð³äí³". 17.45, 19.40 Ò/ñ "Äîëþ
íå îáäóðèø" (12+). 22.00 Ò/
ñ "Íàõàáà". 1.55 Òåëåìàãà-
çèí. 3.05 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  9 .45 Ì/ô
"Äåëüãî". 11.20 Õ/ô "Ñòîëè-
êó, íàêðèéñÿ". 12.30, 2.30 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 14.30 Êàçêè Ó.
16.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
17.00 Õ/ô "Ïåðñ³ Äæåêñîí:
Ìîðå ÷óäîâèñüê". 19.00 Õ/ô
"Áàá³é îäðóæóºòüñÿ". 21.00
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
22.30 ËàâËàâCar 2. 0.00 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 1.00 17+. 1.30 Áàð-
Äàê. 3.20 Â³òàëüêà. 5.40 Êî-
ðèñí³ ï³äêàçêè

«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 Çîíà íî÷³. 5.29, 6.49 Kids
Time. 5.30 Ì/ñ "Ëóíò³ê ³ éîãî
äðóç³". 6.50 Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³.
8.50 Òàºìíèé àãåíò. 10.00 Òàº-
ìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó. 11.50 Õ/
ô "Êîïàëüí³ öàðÿ Ñîëîìîíà".
15.20 Õ/ô "Ç Ïàðèæà ç ëþáî-
â'þ" (16+). 17.10 Õ/ô "13 ðàé-
îí" (16+). 19.00 Õ/ô "13 ðàé-
îí. Óëüòèìàòóì" (16+). 21.00 Õ/
ô "13-é ðàéîí: Öåãëÿí³ îñîá-
íÿêè" (16+). 22.50 Õ/ô "Çàõîï-
ëåííÿ ï³äçåìêè 123" (16+). 1.00
Õ/ô "Ïîãàíà êîìïàí³ÿ" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 4 ÁÅÐÅÇÍß

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
"ßê³â". 11.20 Ä/ñ "Ùîäåííèêè
êîìàõ" .  12.10 Ïåðøèé íà
ñåë³. 12.45 Íåçâè÷àéí³ êóëü-
òóðè. Äîêóìåíòàëüíèé öèêë.
14.30 Ôîëüê-music. 15.55 Ä/ñ
"Äèâà Êèòàþ".  16.30 Õ/ô
"×åðâîíèé êîë³ð Áðàçèë³¿".
20.00 "Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 21.35
#@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
22.15 Ä/ñ "Âåñíÿíèé ôåñòè-
âàëü". 23.10 Ä/ñ "Äèêà ïëàíå-
òà". 0.15 Ä/ñ "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ
Àð³ðàíò. Øîó". 1.45 Äîêóìåí-
òàëüíèé öèêë Ñìàêè Êóëüòóð.
2.40 Íàö³îíàëüíèé â ³äá³ð
ó÷àñíèêà â ³ä Óêðà¿íè íà
Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé êîí-
êóðñ "ªâðîáà÷åííÿ-2018" .
Ô³íàë

 Êàíàë «1+1»
6.10 ÒÑÍ. 7.05 "Óêðà¿íñüê³

15.45 Ò/ñ "Øêîëà" (16+). 17.10
Ò/ñ "ìàìà". 20.30, 4.35 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 22.00 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 13". 23.00, 0.25 "Ïðàâî
íà âëàäó 2018". 0.45 Õ/ô "Çå-
ëåí³ ãîðè" (16+)

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô.  6.10,  22.35
"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 "Çà-
ïèòàéòå â îñåí³" .  13.00 Õ/ô
"ªäèíà". 14.50, 15.45, 16.45,
3.15 "Ðå÷äîê".  18.00,  19.00,
4.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 2.10, 5.15 "Ïîä-
ðîáèö³" .  0 .25 Ò/ñ  "Äîÿðêà ç
Õàöàïåò ³âêè 3" .  2 .50 "Ñêåï-
òèê 2". 4.45 "Top Shop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.05 Àíòè-
çîìá³. 12.10, 13.15 Õ/ô "Âîðîã
á³ëÿ âîð³ò". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 15.00, 16.15 Ò/ñ "Âî-
ëîäèìèðñüêà, 15" (16+). 17.40,
21.25 Ò/ñ "Ïîãàíèé õîðîøèé
êîï" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 22.35
Õ/ô "12 ðîê³â ðàáñòâà" (16+).
1.05 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+). 2.35 Òðó-
áà ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+). 3.55
Ñêàðá íàö³¿. 4.05 Åâðèêà!. 4.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.20
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.25 Ôàêòè.
4.45 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
7.00 "ÌàñòåðØåô - 5". 15.25
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç Ïàâëîì Êî-
ñò³öèíèì". 17.30, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 18.00 "Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè". 20.00,
22.40, 23.00 "ß ñîðîìëþñü
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 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. Íîâèé ñåçîí. 13.30, 15.30
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-2
(16+).  16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó (16+).  18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "×óæ³ ð³äí³".  23.20
Êîíòðîëåð. 0.00 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).  1.50
Òåëåìàãàçèí. 3.10 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 4.45 Àãåíòè ñïðàâåä-
ëèâîñò³ (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ñòî-
ëèêó, íàêðèéñÿ". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 14.00 Ò/ñ "Çà-
÷àðîâàíå êîðîë³âñòâî". 19.00
Ì/ô "Íàðåøò³ âäîìà". 20.30
Õ/ô "Ïåðñ³  Äæåêñîí: Ìîðå
÷óäîâèñüê". 22.30 Ùîäåííèêè
Òåìíîãî. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
1.00 17+. 1.30 ÁàðÄàê.  2.30
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 3.20
Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
ê è

«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, 2.10 Çîíà íî÷³. 3.50 Àá-
çàö. 5.40 Ì/ñ "Ëóíò³ê ³ éîãî
äðóç³" .  9.10 Ò/ñ "Ìåðë³í".
11.00 Õ/ô "Öóíàì³. Óäàð ç ãëè-
áèíè". 14.45, 23.50 Õ/ô "Íà
ãðåáåí³ õâèë³" (16+). 17.10 Õ/
ô "Àíòèãàíã" (16+). 19.00 Õ/ô
"Çàõîïëåííÿ ï³äçåìêè 123"
(16+). 21.10 Õ/ô "Ñëóæèòåë³
çàêîíó" (16+). 2.05 Ñëóæáà

ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 2 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 16.35 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 Ä/ñ "Îñ-
òàíí³é øàíñ ïîáà÷èòè". 11.00,
22.05 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Êðàù³ âèñòóïè. 12.00
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷í³
³ñòîð³¿. 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10 Ðà-
ä³îÄåíü. 13.55 "Ñõåìè" ç Íà-
òàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 14.30
Ðàä³î. Äåíü. 15.15 Ñâ³òëî.

17.30 Ä/ô "Æèâà ïðèðîäà".
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 Òâ³é ä³ì. 19.30 Ä/
ñ "Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 20.25
Ïåðøà øïàëüòà. 21.50, 2.35
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ï³ñëÿ-
ìîâà. 2.50 Íàö³îíàëüíèé
â³äá³ð ó÷àñíèêà â³ä Óêðà¿íè íà
Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé êîí-
êóðñ "ªâðîáà÷åííÿ-2018". ² òóð

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
"×îòèðè âåñ³ëëÿ". 11.00, 12.20
"Ì³íÿþ æ³íêó". 13.00 Ò/ñ "Çà
òðè äí³ äî êîõàííÿ" (12+).
14.00, 15.00 Ò/ñ "Øêîëà" (16+).
16.00 Ò/ñ "ß çíîâó òåáå êîõàþ"
(12+). 17.10 Ò/ñ "Ìàìà" (12+).
20.15 "Ë³ãà ñì³õó 2018". 22.20
"²ãðè ïðèêîë³â 2018". 23.20,
0.20, 5.00 "Ðîçñì³øè êîì³êà".
1.15 Õ/ô "Íàéêðàùèé åêçîòè÷-
íèé ãîòåëü "Ìåð³ãîëä" (16+)

IÍÒÅÐ
6.00 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 "Çàïèòàéòå â
îñåí³". 12.50 Õ/ô "Äåíü âåñ³ë-
ëÿ äîâåäåòüñÿ óòî÷íèòè".
14.50, 15.45, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 3.30 "Ïîäðî-
áèö³ òèæíÿ". 23.50 Õ/ô "Ì³ñòî
ç ðàíêó äî îï³âíî÷³". 1.50 Õ/ô
"Âàâèëîí ÕÕ". 5.05 "Top Shop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.00, 20.20 Àíòè-
çîìá³.  12.00, 13.15 Õ/ô "12
ðîê³â ðàáñòâà" (16+).  12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.00,
16.15 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà,
15" (16+). 17.40 Ò/ñ "Ïîãàíèé
õîðîøèé êîï" (16+).  18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 21.25 Äè-
çåëü-øîó (12+). 23.50 Êîì³ê íà
ì³ëüéîí. Íàéêðàùå. 0.50 Ôàê-
òè. 1.15 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).  2.40
Òðóáà ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+)

ÑÒÁ
6.15 Õ/ô "Ïîäâ³éíå æèòòÿ". 17.30,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00, 0.50
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
19.55, 22.40 Õ/ô "Äâà ïîëþñè ëþ-
áîâ³"

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 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. Íîâèé ñåçîí. 13.30, 15.30
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-2
(16+). 16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00, 0.00 Ò/ñ "Á³ë³ òðîÿíäè
íàä³¿" (16+). 23.20 Ïî ñë³äàõ.
1.45 Òåëåìàãàçèí. 2.15 Ò/ñ
"CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 5.30
Çîðÿíèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Ì/ô "Íà-
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 24
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 14
     îäðóæèëîñÿ –

22 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 20 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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☺ ☺ ☺
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☺ ☺ ☺

РОБИМО
РЕМОНТИ

будинків, квар�
тир, офісів,

торгівельних
приміщень,

складів, тощо.

Тел.: 095 13 14 432
(Валерій)

ОВЕН (21.03�20.04).
Ви будете готові гори
згорнути. Але іноді
прийдеться  запасти�

ся терпінням і частково пере�
нести реалізацію своїх
планів. У  спілкуванні варто
прагнути до розумного ком�

промісу .
ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Може надійти
важлива новина або
інформація, здатна

вплинути на ваше життя. Ваш
свіжий образ і безмежну
чарівність можуть стати при�
чиною успіху в багатьох сфе�

рах діяльності.
БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Постарайтеся
не піддаватися на
пропоновані вам ма�

ячні ідеї і не вплутуйтеся в
авантюри. Гарні результати
може дати спільна творчість.
У вихідні уникайте проводи�
ти багато часу в гучній ком�
панії.

РАК (22.06�23.07).
Будьте щедрими з ко�
легами і не упускайте
можливості поділити�
ся накопиченим про�

фесійним досвідом, це по�
винно принести вам чималий
прибуток.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Робота буде сприяти
впровадженню ва�
ших планів, а началь�
ство всіляко стане

сприяти цьому процесу. Доб�
розичливість колег теж  ста�
не немаловажним факто�
ром. Зараз фортуна до вас
досить прихильна.

ДІВА (24.08�23.09).
Не рекомендується
вживати які�небудь
рішучі кроки. Велика
ймовірність знайти

засоби для реалізації своїх
ідей і одержати від навко�
лишню підтримку.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Нові перспекти�
ви будуть залежати
винятково від вашої

самодисципліни та активних
дій. Неуважність може приве�
сти до безглуздої безпам'ят�
ності і недоречних запізнень.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Оточуючі вас
люди цінують і пова�
жають вас, постарай�

теся прийняти це як факт. Ба�
жано не забувати про до�
машній комфорт і виділити
більше часу для наведення
порядку і рятуванню від ста�
рих речей і непотрібного
мотлоху.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Неймовірно
приємні події будуть
сипатися на вас не�
мов з рога достатку. Є

ймовірність одержання до�
сить привабливої пропо�
зиції. Вам може знадобити�
ся вся ваша мудрість і
рішучість.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Задумайтеся
про плани на май�
бутнє. Хоча на роботі
все буде складатися

досить благополучно, реко�
мендується задуматися про
рост вашого професійного
рівня.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Уникайте
можливих неприєм�
ностей і проектів з
найменшим натяком

на авантюрність. Ви завжди
можете розраховувати на
допомогу друзів. За умови
відсутності у вас надмірної
балакучості очікуйте пол�
іпшення ситуації в кращу сто�
рону.

РИБИ (20.02�20.03).
Необхідно підносити
себе навколишнім з
почуттям  власного

достоїнства. Імовірна зустріч
із потенційним роботодав�
цем. При  невеликих зусил�
лях з вашої сторони ви домо�
жетеся істотних результатів.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ÇÈÌÎÂÈÉ Ë²Ñ
Ó ñð³áí³ì ³íå¿ äåðåâà –
Ïîâ³òðÿ ÷èñòå, àæ áðèíèòü,
×àð³âíó, íåïîâòîðíó ìèòü,
Ïðèíåñëà àóðà ãðóäíåâà.

Çèìà êðàñèâà,í³æíà, ìèëà, –
Æàäàíà â ñåëàõ ³ ì³ñòàõ,
Äëÿ ä³òîê é ä³äóñ³â â ë³òàõ,
Ëåòèòü íà á³ëîñí³æíèõ êðèëàõ.

Ðàä³þòü ãîðè é ïîëîíèíè,
² ñåðöþ ëþáèé íåáîêðàé,
Ïðèéøëà çèìà

â íàø ð³äíèé êðàé,
É â ñâÿòà ð³çäâÿí³ ùåäðî ëèíå.

Óñå íàâêîëî á³ëî,á³ëî:
Êàëèíè ÿã³äêè ãîðÿòü,
² ñíàìè ðàéäóæíèìè ñíÿòü,
Ùîá íåáî ìèðîì îñâÿòèëîñü.

Ìèõàéëî ØÓØÊÅÂÈ×

Ïî÷åìó óêðàèíöû ïüþò
òàê ìíîãî âîäêè?

×òîáû õîòü íåíàäîë-
ãî çàáûòü, ÷òî æèâóò â
ñàìîé ëó÷øåé ñòðàíå.

– Äîðîãàÿ, äàâàé ñõî-
äèì â öèðê.

– Çà÷åì?
– Ïîñìîòðèì íà íàøè

îòíîøåíèÿ ñî ñòîðîíû.

– À øî, ýòîò Ðîìà Àá-
ðàìîâè÷ òàêè ðåàëüíî
áîãàò?

– Äà íå-å-å... Ó íåãî è
ÿõòà, è ñàìîëåò åùå èç
ïðîøëîãîäíåé êîëëåêöèè.

Äóøà áîëèò, à íà÷íåøü
ëå÷èòü – ïå÷åíü áîëèò!

Ôîòîãðàôó íà êîðïî-
ðàòèâå çàïëàòèëè äâàâ-
äû: çà òî, ÷òîáû ñíèìàë,
è çà òî, ÷òî-áû âñå ñòåð.

– Äîðîãàÿ, ÿ õî÷ó õîòü
íåìíîãî ïîæèòü äëÿ
ñåáÿ.

– Íó ïîæèâè, ïîêà ÿ êðà-
øóñü...

–   È ñêàçàë Êàïøèðîâ-
ñêèé ìàëü÷èêó:  "Áðîñü êî-
ñòûëè è èäè!" È ìàëü÷èê
áðîñèë êîñòûëè è ïîøåë.

– À ÷òî ó ìàëü÷èêà
áûëî-òî?

– Íàñìîðê.
– À êîñòûëè ïî÷åìó?
–  Áàáóøêå íåñ.

ЗДАЄТЬСЯ
В ОРЕНДУ

2�х кімнатна квартира
в самому центрі міста
(вул. Недецеї ). Без ре�
монту, замінені м/п
вікна. Ціна 3000 грн.
+50% одноразова ком�
ісія. Тел: 0509007525

☺ ☺ ☺

  Êóëüòóðíà õðîí³êà

Днями тематичну виставку живопису та робіт декоративно�приклад�
ного мистецтва “Любов...” відкрили у картинній галереї замку “Паланок”
митці Мукачівського творчого об’єднання Арт�клуб “Палітра�спектр”.

Про ідею створення виставки, роботи, що увійшли до експозиції та їх
митців, про те, що надихає до творення, говорили художники: Оксана
Мецгер, Антон Секереш, Тетяна Рибар та Наталія Рибар. З вітальним
словом до присутніх та побажаннями подальших успіхів і натхнення у
створенні прекрасного звернулася Ірина Калій, начальник відділу куль�
тури виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Зазначимо, що дана експозиція налічує 50 робіт.  Свої твори, що на�
роджують високі почуття за допомогою художнього мистецтва предста�
вили: Галина Гренко, Оксана Мецгер, Віктор Грабар, Тетяна Рибар, Ан�
тон Секереш, Роберт Брагінський, Наталія Рибар, Кінга Кізман, Лариса
Бобалик, Марина Чопей.

Виставка триватиме до кінця лютого. Тож запрошуємо всіх до “Палан�
ку” за гарними враженнями та позитивними емоціями від спілкування зі
світом прекрасного!

                                                                                  Міський відділ культури

ÎÁÐÀÍÎ ÑÈÌÂÎË ÊÀÐÏÀÒ
 Рись перемогла у всеукраїнсько�

му голосуванні і стала символом
Карпат.

Переможниця, яка набрала більше
30% голосів, стане не тільки героїнею
освітніх матеріалів для шкіл, коміксів
та мультфільмів про збереження при�
роди в Україні, але й отримає власну
скульптуру у Моршинському парку.

Національне голосування за твари�
ну�символ Карпат відбулося в рамках
всеукраїнського еко�проекту «Разом
за природу». У голосуванні брали
участь такі тварини як ведмідь бурий,
саламандра плямиста, зубр, кіт лісо�
вий та рись євразійська, а також три�
тон карпатський, вовк, вивірка кар�
патська, їжак білочеревий, борсук
звичайний.

В МУКАЧЕВІ ПРОВОДЯТЬ МАЛІ ОПЕРАТИВНІ
ВТРУЧАННЯ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ

Минулого тижня вперше в умовах поліклінічного відділення Му�
качіської ЦРЛ проведено накладання апарату зовнішньої фіксації
при переломі променевої кістки в типовому місці.

На сьогоднішній день в західних країнах 70% оперативних втру�
чань виконується в амбулаторних умовах. Це перший крок впро�
вадження передових технологій та світової практики в амбулатор�
но�поліклінічній службі Мукачівської ЦРЛ.


