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1 áåðåçíÿ 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.

ЖИТЕЛЬКА АВСТРАЛІЇ  Морін Сантамарія пода�
рувала своєму чоловікові на День Св. Валентина власну
нирку, яку лікарі трансплантували  її чоловікові замість
безнадійно хворого органу.

КОЛИШНІЙ начальник Генштабу Збройних Сил
Ірану генерал Хассан Фірузабабу заявив, що іноземці
використовують  ящірок,щоб  з їх допомогою  спосте�
рігати за іранськими ядерними об'єктами.

УПЕРШЕ за 66 років свого правління 91�річна ко�
ролева Єлизавета ІІ відвідала Лондонський Тиждень
моди.

УЧЕНИЙ з Чікаго, виходець з України Володимир
Дрінфельд здобув ізраїльську математичну  премію
Фонду Вольфа, яка має статус другої після Нобе�
лівської.

У США медики успішно здійснили операцію по роз�
діленню двох однорічний дівчаток�сіамських близ�
нят. Сестрички мали на двох єдину печінку, діафраг�
му, частину серця.

ОЛІМПІЙСЬКЕ золото цьогорічної зимової Олімпі�
ади (єдину медаль з усієї української команди) вибо�
ров фристайліст Олександр Абраменко.

УКРАЇНСЬКОМУ хлопчику Левкові Бондаренку усь�
ого 8 років. А він уже четвертий раз став рекордсме�
ном України. Віднедавна він наймолодший знавець
термінів з квантової фізики та астрофізики.

ТОВ “АВЕ Мукачево”
ПРОВОДИТЬ  НАБІР  НА РОБОТУ

ПРАЦІВНИКІВ:

1.Водії автотранспортних засобів кате=
горії С, Е.
2.Вантажники для збору твердих побу=
тових відходів.
3.Тракторист.
4.Прибиральник службових приміщень.
5.Прибиральник території.
6.Касир

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

Тел.: 0503378371.

ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÓÂÀÃÓ ² Ï²ÄÒÐÈÌÊÓ

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

15 ëþòîãî 2018 ðîêó «àôãàíö³»
Ìóêà÷åâà òà Ìóêà÷³âñüêîãî ðàé-
îíó âøàíóâàëè ïàì’ÿòü ó÷àñíèê³â
áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ
äåðæàâ òà â³äçíà÷èëè 10 ð³÷íèöþ
âñòàíîâëåííÿ â ì. Ìóêà÷åâî ïà-
ì’ÿòíèêà âî¿íàì-³íòåðíàö³îíàë³-
ñòàì. Â 2008 ðîö³ âñòàíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèêà áóëî çíàìåííîþ
ïîä³ºþ äëÿ âî¿í³â-³íòåðíàö³î-
íàë³ñò³â Ìóêà÷³âùèíè,  àäæå äî
öüîãî ÷àñó áàãàòî ðîê³â áóëè ëèøå
ïóñò³ îá³öÿíêè ïðî âñòàíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèêà. Çà àêòèâíî¿ ðîáîòè
âî¿í³â-«àôãàíö³â» òà ñïðèÿííÿ íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Áàëî-
ãè Â³êòîðà ²âàíîâè÷à êîøòè íà
âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèêà áóëî íàäàíî îðãàíà-
ìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

10 ðîê³â ïîñï³ëü ïàì’ÿòíèê âî¿-
íàì-³íòåðíàö³îíàë³ñòàì ï³äòðè-
ìóâàâñÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ çà
âëàñí³ êîøòè Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ òà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿
îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè âå-

òåðàí³â Àôãàí³ñòàíó ³ ëèøå â 2017
ðîö³ çà ³í³ö³àòèâè ãîëîâè ì³ñòà Áà-
ëîãè Àíäð³ÿ Â³êòîðîâè÷à ïàì’ÿò-
íèê âçÿòî íà áàëàíñ êîìóíàëüíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà ³ âî¿íè-
«àôãàíö³» ñïîä³âàþòüñÿ, ùî
ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ïàì’ÿòíèê
ùå äîâãèé ÷àñ áóäå íàãàäóâàòè
íàì ïðî ÷åñòü, ñëàâó òà ìóæí³ñòü,
ÿêó ïðîÿâèëè íàø³ çåìëÿêè, ó÷àñ-
íèêè áîéîâèõ ä³é ï³ä ÷àñ âèêîíàí-
íÿ ³íòåðíàö³îíàëüíîãî îáîâ’ÿçêó.

Àëå íå îäíèì ïàì’ÿòíèêîì æè-
âóòü âî¿íè-«àôãàíö³» Ìóêà÷åâà.
Ìèíàþòü ðîêè ³, îêð³ì äóøåâíèõ
ðàí âñå ÷àñò³øå òóðáóþòü ðàíè
îòðèìàí³ íà â³éí³, òóðáóþòü õâî-
ðîáè òà íå âèð³øåíí³ ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâ³ ïðîáëåìè. Àëå âñ³õ íàñ
ò³øèòü òå, ùî îñòàíí³ ðîêè íàì º
êóäè çâåðòàòèñü çà äîïîìîãîþ.
ßêùî íà äåðæàâíîìó ð³âí³ â³ä íàñ
íàìàãàþòüñÿ çàáðàòè ò³ ì³çåðí³
ï³ëüãè, ÿê³ íàì íàäàëà òà ãàðàí-
òóâàëà ñàìà äåðæàâà, òî â ì³ñò³
Ìóêà÷åâî íàâïàêè çà êîøòè

ì³ñüêîãî áþäæåòó âèð³øóþòüñÿ
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâ³ ïèòàííÿ, çàêó-
ïîâóþòüñÿ ïóò³âêè íà ñàíàòîðíå
îçäîðîâëåííÿ, íàäàºòüñÿ ìàòåð³-
àëüíà äîïîìîãà ³íâàë³äàì òà ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèì ó÷àñíèêàì áîé-
îâèõ ä³é.

Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ
Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè âåòåðàí³â Àô-
ãàí³ñòàíó (âî¿í³â-³íòåðíàö³î-
íàë³ñò³â) âèñëîâëþº âäÿ÷í³ñòü
ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Áàëîç³ À.Â., çà
ï³äòðèìêó ³íâàë³ä³â â³éíè, ó÷àñ-
íèê³â áîéîâèõ ä³é òà ÷ëåí³â ¿õ
ñ³ìåé, çà àêòèâíå ñïðèÿííÿ âåòå-
ðàíñüêîìó ðóõó â ì. Ìóêà÷åâî òà
ñïîä³âàºòüñÿ íà ïîäàëüøó
ñï³âïðàöþ ç ìåòîþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é òà
÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé.

Â. ÑÓÂÈÐÄÀ, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ïðàâë³ííÿ Çàêàðïàòñüêî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿
ÓÑÂÀ, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ÓÑÂÀ.

 ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ  ²ÍÄÅÊÑ  61826
Оформити передплату "Мукачева" можна з

будь�якого наступного місяця у будь�якому по�
штовому відділенні, або безпосередньо у ре�
дакції.

З глибокою повагою  редактор газети
В.ДВОРНИЧЕНКО

ÒÐÈÂÀª ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
“ÌÓÊÀ×ÅÂÎ”

ßêáè âèáîðè ïðåçèäåíòà â³äáóëèñÿ âæå çàðàç, á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè â³ää³ëè á ñâî¿ ãîëîñè çà ë³äåðà “Áàòüê³âùèíè” Þë³þ Òèìî-
øåíêî, ùîïðàâäà ïåðåìîãó âîíà á îòðèìàëà ëèøå â äðóãîìó òóð³.

Òàê³ ðåçóëüòàòè äàëî îïèòóâàííÿ ñîö³îëîã³÷íî¿ ãðóïè “Ðåéòèíã”.
Òàê,  ó ïåðøîìó   òóð³  çà Þ.Òèìîøåíêî  ãîòîâ³ ïðîãîëîñóâàòè  18,7%  ðåñïîíäåíò³â, òåïåð³ø-
íüîãî   ïðåçèäåíòà  Ïåòðà  Ïîðîøåíêà  ï³äòðèìàëè  á  15,6%  îïèòàíèõ.

Ðåéòèíã ïîïóëÿðíîñò³ ³íøèõ ïîë³òèê³â âèãëÿäàº íàñòóïíèì ÷èíîì: Þð³é Áîéêî – 11,7%, Àíà-
òîë³é Ãðèöåíêî – 9,7%, Îëåã Ëÿøêî – 8,7%, Âàäèì Ðàá³íîâè÷ – 8,3%, Àíäð³é Ñàäîâèé – 6,4%,
Îëåã Òÿãíèáîê – 3,9%, Àðñåí³é ßöåíþê – 1,7%. Çà ³íøèõ  êàíäèäàò³â ãîòîâ³ â³ääàòè ñâî¿ ãîëîñè
15,3%  îïèòàíèõ.

Олександр Переста – про результати
соціологічного опитування

ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ ПО ВУЛ. МИРУ
Здається в оренду  приміщення на першому по�

версі, повністю облаштоване для організації зак�
ладу громадського харчування. У дворі Домаш�
нього готелю Zlata Praha. Площа 60 кв.м.

Контактні телефони: 0664681838

УВАГА!  ЗНИКЛА СОБАКА
ЙОРШЕРСЬКИЙ ТЕР’ЄР ПО КЛИЧЦІ НОРІС. Прошу

всіх небайдужих людей, які володіють будь�якою
інформацією з цього приводу, зателефонувати за но=
мером 099 632 47 94, або хто його приютив, – по�
верніть за винагороду. Дякую.
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ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
1-ãî áåðåçíÿ ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåé –

70 ðîê³â,  ñâÿòêóâàòèìå
Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ Ñ²ÄÎÐ

â ñåë³ Áàáè÷³.
Íàðîäèâñÿ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ â ñ³ì’¿ ðîá³-

òíèê³â. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âîñüìèð³÷íî¿ øêîëè
â ð³äíîìó ñåë³ ïðîäîâæèâ íàâ÷àííÿ â ñåðåäí³é
øêîë³ ñåëà Çàãàòòÿ, ²ðøàâñüêîãî ðàéîíó. Çäî-
áóâ ïðîôåñ³þ âîä³ÿ ³ ïðèçâàâñÿ äî ëàâ Ðàäÿíñü-
êî¿ àðì³¿. Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó,  ï³øîâ ïðà-
öþâàòè âîä³ºì â ðàäãîñï-çàâîä «Ìóêà÷³âñü-
êèé». Ïðàöþâàâ â³í íå ïðîñòèì âîä³ºì, à
âîä³ºì ç âåëèêî¿ áóêâè. Êîæíîãî ðàíêó â³äâî-
çèâ ðîá³òíèê³â â Ìóêà÷åâî, íà âèíçàâîä, à  âíî÷³
áóâ ÿê ÷åðãîâà ìàøèíà äëÿ îäíîñåëü÷àí òà
ìåäèê³â. Íå îäíó ïîðîä³ëþ ïîâ³ç äî ïîëîãîâî-
ãî áóäèíêó, íå îäíó õâîðó ëþäèíó ÷è äèòÿ
â³äâ³ç äî ë³êàðí³.

Ñëîâà ïîäÿêè ëèíóëè â éîãî àäðåñó çà éîãî
äîáðå ³ ÷óéíå ñåðöå.

Â öåé ïðåêðàñíèé äåíü â³òàºìî Âàñèëÿ Âà-
ñèëüîâè÷à ³ â³ä îäíîñåëü÷àí, ³ â³ä âåòåðàíñü-
êî¿ ãðóïè. Çäîðîâ’ÿ Âàì ³ äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ.
Ïðîñèìî Âñåâèøíüîãî îáåð³ãàòè Âàñ â³ä óñÿ-
êèõ íåãàðàçä³â.

Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè:
². ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿

ðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè
Ô.Ê²Í×,  â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

×ÒÎÁ ÂÑÅ ÁÛËÎ ÊËÅÂÎ!
Â ýòè äíè îòìåòèë ñâîé 60-ëåòíèé þáèëåé

Âëàäèìèð Ñòàíèñëàâîâè÷
ÁÅËÎÂ –

çàìå÷àòåëüíûé ñåìüÿíèí, îòëè÷íûé îòåö,
èäåàëüíûé äåä, áîëüøîé ëþáèòåëü è çíàòîê
ïðèðîäû, îõîòíèê è ðûáîëîâ è êî
âñåìó ýòîìó – ïðåêðàñíûé òîâà-
ðèù.

Æåëàåì Âëàäèìèðó êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, óäà÷è è ÷òîáû âñå â æèçíè
áûëî ÊËÅÂÎ!

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì
ñåìüÿ Áîíäàðåíêî.

Ïî÷åìó â ôåâðàëå 28 äíåé?
Чтобы понять, почему февраль —

 самый короткий месяц, нужно вспомнить
римский календарь. Календарь, с которого

все и началось.
В Древнем Риме год начинался с месяца марта. В

древнейшем (Ромуловом) календаре год делился на 10
месяцев и состоял из 304 дней. Длительность месяцев
была хаотичной и менялась от региона к региону. Царь
Нума решил привести календарь в порядок, чтобы он
больше соответствовал фазам луны и движению солн%
ца. Было введено два дополнительных месяца – ян%
варь и февраль. Месяцы чередовались в продолжи%
тельности от 30 дней до 31. Февраль, оставшийся на
конец года, был обделен и получил в свое распоряже%
ние 29 дней. Следующую реформу провел Юлий Це%
зарь. Он установил год, равный 365,25 дня. Четные
месяцы стали длиной в 30, нечетные в 31 день, и лишь
февралю досталось меньше других: 29 и раз в 4 года –
30.

В честь Цезаря месяц квинтилис переименовали в
июль, а некоторое время спустя месяц секстилис в
честь Октавиана Августа – в август. Получилось, что в
июле 31 день, а в августе – 30. Чтобы «уравнять» импе%
раторов, августу было решено добавить еще один день.
А где его взять? Правильно, опять отобрать у февраля.
Так за февралем и закрепилось: 28 дней в обычный
год и 29 – в високосный.

Кстати, наш термин «високосный» в фонетическом и
смысловом плане принадлежит римскому термину
annus bissextus – «дважды шестой». Февраль завер%
шал годовой цикл, название его связывается с латин%
ским термином februum – «очищение». В Древнем Риме
февраль не пользовался популярностью. В феврале не
полагалось приступать к каким%либо начинаниям, зак%
лючать браки и т. д. Месяц полностью посвящался об%
рядам общения с богами подземного мира, т. е. имею%
щими отношение к смерти.

20 лютого Україна
вшановує пам’ять Ге%
роїв Небесної Сотні. Бу%
ремні події на Київсько%
му Майдані Незалеж%
ності у грудні 2013 р.,
січні % лютому 2014 року
сколихнули не тільки Ук%
раїну, а й увесь світ.

Три довгих зимових
місяці тисячі українців
відстоювали свою гро%
мадянську позицію –
жити у вільній від ко%
рупції та хабарників
країні, інтегруватися в
Європейське співтова%
риство.

Звичайний мітинг пе%
реріс у революцію, яку
назвали Революцією
Гідності. Завдяки Євро%
майдану в нашій країні
відбулися значні зміни,
але якою ціною… Своє
життя віддали найкращі
сини України, справжні
патріоти – Герої Небес%
ної Сотні.

До дня вшанування
трагічних подій на Май%
дані в лютому 2014 року

Пам’ять Героїв Небесної Сотні
вшанували на Мукачівщині

в Мукачівській районній
бібліотеці відбувся тема%
тичний захід за участі: го%
лови Мукачівської РДА
Сергія Гайдая, голови Му%
качівської райради Івана
Михайла, начальника
відділу культури Мукачі%
вської РДА Оксани Креч%
ковської, членів Ради ве%
теранів району, депутатів
районної ради, керівників
громадських організацій,
громадськості, молоді.

Традиційно, захід розпо%
чався з виконання Гімну
України, надалі учасники
заходу вшанували пам’ять
Героїв Небесної Сотні хви%
линою мовчання. Доку%
ментальна стрічка наочно
відтворила події, що відбу%
лися у столиці в лютому
2014 року.

До учасників зібрання
звернувся голова Мукачі%
вської РДА Сергій Гайдай,
який на фото, зроблених
ним власноруч, як очевид%
цем подій, киянином з ак%
тивною життєвою пози%
цією, також відтворив хро%

нологію подій. Очіль%
ник Мукачівщини заз%
начив, що тоді ук%
раїнці дійсно виборо%
ли для країни нову до%
рогу, але починали її з
нуля. Адже мало хто
звернув увагу на
фінансовий стан краї%
ни. Сергій Володими%
рович зачитав офіцій%
ний лист Держказна%
чейства України, в
якому фігурувала
цифра – 108 тисяч
гривень – це все, що
було на Єдиному каз%
начейському рахунку
країни!

«Нехай політики , по%
садовці, уряди роб%
лять помилки, нехай
не все ідеально, але
Україна могла врівно%
важити ситуацію, ут%
вердити свої права на
гідне місце в євро%
пейській спільноті.
Найголовніше – ніколи
не забувати про події
на Майдані Незалеж%
ності, щоб рідні Героїв

Військові навчальні заклади чекають нових курсантів
у 2018 році, або як стати офіцером!

Харківський національний університет Повітряних Сил імені
Івана Кожедуба

61023, м. Харків%23, вул. Сумська, 77/79. тел.: (057) 704%96%93,
704%96%05. електронна пошта: info@hups.mil.gov.ua , веб%сайт
www.hups.mil.gov.ua

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Пет-
ра Сагайдачного

79012, м. Львів%12, вул. Героїв Майдану, 32. тел.: (032) 238%65%34,
(032) 238%43%54, (099) 421%80%54. електронна пошта: nv@asv.gov.ua
, веб%сайт www.asv.gov.ua

Військова академія (м. Одеса)
65009, м. Одеса%9, вул. Фонтанська дорога, 10. тел.: +380(482)

63%76%60 (приймальна комісія), електронна пошта: vaodesa@ukr.net
, веб%сайт: www.vaodesa.org.ua

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації
01011, м. Київ%11, вул. Московська, 45/1. тел.: (044) 256%22%80,

(044) 256%23%71 (приймальна комісія); тел. / Факс (044) 280%59%67
(черговий інституту). електронна пошта: vitivstup@ukr.net , веб%сайт:
www//viti.edu.ua

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
10004, м. Житомир, пр.Миру, 22.тел.: (0412)25%03%60, (067)450%

25%57 (приймальна комісія); (0412) 25%04%91, електронна
пошта: pk@zvir.zt.ua Веб%сайт: www.zvir.zt.ua

Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

03189, м. Київ%89, вул. Ломоносова 81, тел.: (044) 521%35%29
(приймальна комісія); електронна пошта: viknu@univ.kiev.ua,
abiturienr_viknu@ukr.net (для вступників), Веб%сайт: http://
mil.univ.kiev.ua.

Військовий інститут танкових військ Національного технічно-
го університету “Харківський політехнічний інститут”

61098, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 192.тел.: (057) 372%61%
67; (057) 372%40%12;(093) 792%03%43; (050) 846%56%75 (приймальна
комісія). веб%сайт: web.kpi.kharkov.ua/military/

Інститут військово-морських сил Національного університе-
ту

“Одеська морська академія”
65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона,8, тел.: (048) 733%36%33 (прий%

мальна комісія); (048) 733%02%00, веб%сайт: www.onma.edu.ua та
www.facebook.com/onma.navy

Військово-юридичний факультет Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого

61024, м. Харків, вул. Динамівська, 4,тел. (057)704%90%59
(приймальна комісія); електронна пошта: vuf@nulau.edu.ua,
веб%сайт: www.nlu.edu.ua

Кафедра військової підготовки Національного авіаційно-
го університету (м. Київ)

03048, м. Київ%48, вул. Медова, 1,тел.: (073) 303%33%77 (прий%
мальна комісія); (044) 249%09%67, електронна
пошта: kvp.nau@gmail.com, веб%сайт: http://kvp.nau.edu.ua

Військові коледжі сержантського (старшинського) скла-
ду, що здійснюють підготовку сержантського (старшинсь-
кого) складу

Військовий коледж сержантського складу Харківського
національного університету Повітряних Сил імені Івана Ко-
жедуба

61023, м. Харків%23, вул. Сумська, 77/79.Тел.: (057) 704%96%
93, 704%96%05.Електронна пошта: info@hups.mil.gov.ua, Веб%
сайт www. hups.mil.gov.ua

Військовий коледж сержантського складу Національної
академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачно-
го

79012, м. Львів%12, вул. Героїв Майдану, 32.Тел.: (032) 238%
65%34, (032) 238%43%54, (099) 421%80%54.Електронна
пошта: nvkss_asv@ukr.net, Веб%сайт www.asv.gov.ua

Військовий коледж сержантського складу Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації

01011, м. Київ%11, вул. Московська, 45/1.Тел.: (044) 256%22%
80, (044) 256%23%71 (приймальна комісія); Електронна
пошта: vitivstup@ukr.net, Веб%сайт: www//viti.edu.ua

Відділення військової підготовки Морехідного коледжу
технічного флоту Національного університету “Одеська
морська академія

65011, м. Одеса%11, вул. Успенська, 28.Тел.: (048) 732%16%
60, (048) 734%21%32; електронна пошта: vvp_mktf@ua.fm, Веб%
сайт: http://vvp%mktf.od.ua/

Мешканці міста Мукачева та Мукачівського району, які бажа%
ють стати курсантом вищого військового навчального закладу
або військового коледжу сержантського (старшинського) скла%
ду у поточному році, отримати якісну військову освіту за програ%
мами вищого та середнього навчання мають звернутися до
Мукачівського ОМВК, за адресою: м. Мукачево, вул.. Духно-
вича, 89

Небесної Сотні змогли
сказати: Так, Україна
стала сильною, і в цьо%
му є заслуга наших по%
леглих дітей, вони
віддали свої життя не
дарма!»

До учасників заходу
також звернувся голова
Мукачівської районної
ради Іван Михайло.

На завершення заходу
в районній бібліотеці
прозвучала поезія су%
часних українських по%
етів про Героїв нової для
України доби. Меморі%
альний захід завершив%
ся пісенною компози%
цією%молитвою «Боже,
Україну бережи».

Відтак, учасники захо%
ду поклали квіти та запа%
лили свічку пам’яті біля
стелли Героям Небесної
Сотні, що в смт. Кольчи%
но. До покладання при%
єдналися: селищний го%
лова Микола Дуб, се%
лищні депутати, члени
виконкому, мешканці се%
лища, молодь.

Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê â ïîïåðåäíüîìó íîìåð³

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти,
 що здійснюють підготовку офіцерського складу
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333331 áåðåçíÿ 2018 ð.

8 (1212)8 (1212)8 (1212)8 (1212)8 (1212)

ñò.

ÌÈ ÏÎÂÈÍÍ² ÐÎÁÈÒÈ ÂÑÅ ÄËß ÒÎÃÎ, ÙÎÁ ÂÒ²ËÈÒÈ
Ó ÆÈÒÒß ÌÐ²¯ ÒÀ ÏÐÀÃÍÅÍÍß ÃÅÐÎ¯Â ÍÅÁÅÑÍÎ¯ ÑÎÒÍ²…

 20 ëþòîãî 2018 ðîêó  ó Ìóêà-
÷åâ³, íà ïëîù³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó,
á³ëÿ ïàì‘ÿòíîãî çíàêó  Ãåðîÿì
Íåáåñíî¿ Ñîòí³, ç³áðàëèñÿ äîðîñë³
³ ìàë³, ùîá çãàäàòè ïîä³¿, ÿê³ ñêî-
ëèõíóëè ñâ³ò, ÿê³ çì³íèëè õ³ä ³ñòîð³¿
íàøî¿ äåðæàâè òà ã³äíî âøàíóâà-
òè ïîäâèã ñïðàâæí³õ ïàòð³îò³â Óê-
ðà¿íè, ÿê³ ïîêëàëè ò³ëî ³ äóøó  çà
íàøó ñâîáîäó, çà ÷åñòü, çà âîëþ
òà Áàòüê³âùèíó.

Ïðèñóòí³ íà ïëîù³ â ñêîðáîò³
ñõèëèëè ñâî¿ ãîëîâè ïåðåä ïàì‘-
ÿòòþ ëþäåé, ÿê³ â³ääàëè ñâîº æèò-
òÿ çàõèùàþ÷è ³äåàëè äåìîêðàò³¿,
â³äñòîþþ÷è ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþ-
äèíè òà ãðîìàäÿíèíà, ºâðîïåéñü-
êå ìàéáóòíº Óêðà¿íè.

“Ì³ëüéîíè íàøèõ ãðîìàäÿí, ó
òîìó ÷èñë³ é ìóêà÷³âö³, áóëè ñå-
ðåä ó÷àñíèê³â Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³,
â³äñòîþâàëè ïðàâî óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó íà êðàùå æèòòÿ. Íà æàëü,
äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ íå ïîêà-
ðàí³  îðãàí³çàòîðè òà âèêîíàâö³
ðîçñòð³ëó ëþäåé, íà æàëü, ùå äî

ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ íå âèêîíàí³
îá³öÿíêè, ÿê³ äàâàëèñÿ íàðîäó ï³ä
÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.

Íàøà äîëÿ ó íàøèõ ðóêàõ ³ ìè
ïîâèíí³ âñå ðîáèòè äëÿ òîãî, ùîá
âò³ëèòè ó æèòòÿ ìð³¿ òà ïðàãíåííÿ
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, ùîá óò³-
ëèòè â æèòòÿ ìð³¿ êîæíîãî ç íàñ
ïðî ã³äíå ³ äîñòîéíå æèòòÿ ó
âëàñí³é êðà¿í³”, – íàãîëîñèâ ó
ñâîºìó âèñòóï³ ïåðåä ïðèñóòí³ìè
ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷åâà Àíäð³é
Áàëîãà, çàêëèêàâøè ïðèñóòí³õ
âøàíóâàòè ñâ³òëó ïàì‘ÿòü Ãåðî¿â
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ õâèëèíîþ ìîâ÷àí-
íÿ.

Âèñîêîïîâàæíå äóõîâåíñòâî
ïðàâîñëàâíèõ òà ãðåêî-êàòîëèöü-
êèõ êîíôåñ³é íàøîãî ì³ñòà, çà
ó÷àñò³ ïðåîñâÿîñâÿùåííîãî Âàð-
ñîíîô³ÿ, ºïèñêîïà Óæãîðîäñüêîãî
³ Çàêàðïàòñüêîãî Óêðà¿íñüêî¿ ïðà-
âîñëàâíî¿ Öåðêâè ÊÏ â³äïðàâèëè
åêóìåí³÷íó ïàíàõèäó çà íåâèííî
óáèòèìè â³ðíèìè ñèíàìè Óêðà¿íè.
¯õí³ áëàãîñëîâåíí³ ìîëèòâè âîçíå-

ñåí³ äî Âñåâèøíüîãî çíàõîäèëè
ùèðèé â³äãóê ó ñåðöÿõ ïðèñóòí³õ.

Çàïàëåí³ ëàìïàäêè ïîêëàäåí³ äî
ïàì‘ÿòíîãî çíàêó Ãåðîÿì Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³,  çàñâ³ä÷èëè  ãëèáîêó
ïîâàãó ìóêà÷³âö³â äî ïîëåãëèõ
áîðö³â çà âîëþ Óêðà¿íè.

Íåáåñíà Ñîòíÿ –
òî â ñåðöÿõ âîãîíü.

Â³í ãàðÿ÷å ïàëàâ çà Óêðà¿íó.
Â³äíèí³ òèõèì ñï³âîì çàñïîêîé
Òè, çåìëå ð³äíàÿ, ñâîþ äèòèíó.
Íåáåñí³é Ñîòí³ øàíà é ìîëèòâè,
Çà ÷èñò³ äóø³, ùî çëåò³ëè â íåáî.
¯ì øëÿõ âèñîêèé Áîæå, îñâÿòè.
² â ìèð³, Ãîñïîäè, ïðèéìè äî ñåáå.

ÑËÀÂÀ ÓÊÐÀ¯Í²!

Â³ää³ë ³íôîðìàö³éíî-àíàë³-
òè÷íèõ êîìïëåêñ³â òà â³ää³ë

êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Ôîòî Ðîìàí Ôåí³êñ

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 37 ñåñ³¿ Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 7 ñêëèêàííÿ
“Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâå-
äåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè âáóäîâà-
íîãî ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ çà àäðåñîþ: ì. Ìóêà÷å-
âî, ïë. Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 16” ¹959
â³ä 22 ëþòîãî 2018 ðîêó, îãîëîøóºòü-
ñÿ êîíêóðñ ïî â³äáîðó ñóá’ºêòà îö³-
íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ çä³éñíåííÿ íå-
çàëåæíî¿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè îðåíäî-
âàíîãî ìàéíà, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àä-
ðåñîþ: ì. Ìóêà÷åâî, ïë. Êèðèëà ³ Ìå-
ôîä³ÿ, 16, à ñàìå: âáóäîâàíîãî íà-
ï³âï³äâàëüíîãî ïðèì³ùåííÿ äèòÿ÷î¿
õóäîæíüî¿ øêîëè ³ì. Ì. Ìóíêà÷³, çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 41,1 êâ.ì.

Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ íà êîíêóðñ äî
23 áåðåçíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî.

Ïðåòåíäåíòè ïîâèíí³ ïîäàòè:
- çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç

â³äáîðó ñóá’ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëü-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ Â²ÄÁÎÐÓ ÑÓÁ’ªÊÒÀ
ÎÖ²ÍÎ×ÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

íîñò³ çã³äíî âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;
- êîï³¿ êâàë³ô³êàö³¿ îö³íþâà÷³â, ÿê³

ïðàöþþòü ³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî ïðîâå-
äåííÿ îö³íêè òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó ïðî
îö³íêó;
- êîï³¿ ñåðòèô³êàòà ñóá’ºêòà ë³öåíç³é-

íî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèäàíî¿ â³äïîâ³äíèìè
îðãàíàìè;
- ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðåòåíäåíòà.
Êîï³¿ äîêóìåíò³â çàâ³ðèòè â óñòàíîâ-

÷îìó ïîðÿäêó.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ó

çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ³ ìàº ì³ñòèòè
ïðîïîçèö³þ ùîäî âàðòîñò³ âèêîíàíèõ
ðîá³ò (êàëüêóëÿö³ÿ âèòðàò), ïîâ’ÿçàíèõ
ç âèêîíàííÿì ðîá³ò ³ òåðì³í âèêîíàí-
íÿ ðîá³ò.
Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïî-

äàþòüñÿ äî â³ää³ëó êóëüòóðè âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè çà àäðåñîþ: ïë. Äóõíîâè÷à, 2,
êàá. 54.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 26 áåðåçíÿ 2018 ðîêó î 15.00 ãîä. ó â³ää³ë³
êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

 çà àäðåñîþ: ïë. Äóõíîâè÷à, 2, êàá. 55.

Міський голова Андрій Балога провів зустріч з Надзви�
чайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Крістіа�
ном�Леоном Цуркану, який у ці дні перебуває з візитом на
Закарпатті.

Пан Посол працює в Україні з серпня 2016 року. Працю�
вав і в Молдові, США, Німеччині. Крістіан�Леон Цуркану є
членом Румунського Дипломатичного і Консульського Кор�
пусу з 2003 року.

 В ході візиту в Мукачеві цікавився насамперед  розвит�
ком гуманітарної сфери міста. Йшлося і про надання освітніх
послуг представникам національних громад в місті, впро�
вадження положень нового освітнього закону та інші питан�
ня розвитку громади.  Цікавився дипломат й залученням
іноземних інвестицій в економіку міста. Нещодавно в місті
міжнародна компанія «Флекс» розширила виробництво.
Успішно працює найбільший в світі виробник лиж «Фішер».
Загалом відзначалося, що залучення нових інвестицій на�

Â Ìóêà÷åâ³ ïîáóâàâ
Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé

Ïîñîë Ðóìóí³¿ â Óêðà¿í³

самперед залежить від безпекової ситуації в країні.
Щодо децентралізаційних процесів то місто очікує прий�

няття законопроекту про приєднання громад до міст облас�
ного значення. Є бажання згуртувати навколо себе сусідні
ради і стати центром об’єднаної громади без зайвих бю�
рократичних процедур.

Йшлося в ході зустрічі й про соціальну сферу міста.  Дип�
ломата цікавили новації міста в цій галузі.   В Мукачеві діє
унікальна програма підтримки важкохворих містян. Мину�
лоріч коштом  програми “Додаткового соціально�медично�
го захисту мукачівців”  на матеріальну допомогу містянам
було виділено 15 млн.  817 тис.  грн. В тому числі 510 важ�
кохворих мукачівців отримали 11 млн. 773 тис. гривень. І
цьоргоріч програма фінансується міською владою.

Цього дня пан Посол планує зустрітися з представника�
ми румунської громади Закарпаття.

174 років тому – 20 лютого 1844
року в Мукачеві народився Міхай
Мункачі – засновник і творець
угорського реалістичного живопи�
су. Репродукції картин цього ви�
датного художника, почесного гро�
мадянина Мукачева, прикрашають
сесійну залу міської Ратуші.

Саме цього дня і відбулася пер�
ша екскурсія для школярів в 2018
році з циклу “Знай рідне місто”.

ЗНАЙ РІДНЕ МІСТО – це цикл
щорічних відкритих освітніх екс�
курсій для школярів міста Мукаче�
ва. Мета цих екскурсій – познайо�
мити дітлахів з історією і симво�
лами рідного міста. А вже через
дітей зацікавити і навчити й
батьків. Адже, як можна любити
рідне місто, про історію і особис�
тостей якого нічого не знаєш?

Періодичність: по вівторках  і
четвергах

(Тимчасово, до 01.03.2018 р. –
вівторок, середа, четвер)

Початок о 12:30 на подвір‘ї кос�
тела Св.Мартина.

Закінчення о 13:30 в міській ра�
туші.

Форма реєстрації: https://
goo.gl/HgeJy7

Мукачівський турінфоцентр

Äî äíÿ íàðîäæåííÿ Ì³õàÿ Ìóíêà÷³ øêîëÿðàì
Ìóêà÷åâà ïðîâåëè â³äêðèòó åêñêóðñ³þ



Äóìêè íå ìàþòü ñòàò³. (Ê. Ëþñ).Äóìêè íå ìàþòü ñòàò³. (Ê. Ëþñ).Äóìêè íå ìàþòü ñòàò³. (Ê. Ëþñ).Äóìêè íå ìàþòü ñòàò³. (Ê. Ëþñ).Äóìêè íå ìàþòü ñòàò³. (Ê. Ëþñ). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 1 áåðåçíÿ 2018 ð.

¹ 8 (1212)¹ 8 (1212)¹ 8 (1212)¹ 8 (1212)¹ 8 (1212)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Ìàñîâà ô³çêóëüòóðà

Â çàãàëüíîêîìàíäíî-
ìó çàë³êó âïåâíåíó ïåðå-
ìîãó çäîáóëà êîìàíäà
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË (ãî-
ëîâíèé ë³êàð Íàòàë³ÿ
Ãàðñåâàí³øâ³ë³, ãîëîâà
ïðîôêîìó Îìåëÿí Ðåøå-
òàð). Ïðåäñòàâíèêè ö³º¿
êîìàíäè çàéíÿëè òðè
ïåðøèõ ì³ñöÿ â ³íäèâ³äó-
àëüíèõ  íîì³íàö³ÿõ: ó
æ³íîê (äî 35 ðîê³â) òà ó
÷îëîâ³ê³â (äî 35 ðîê³â ³

Íà îáëàñíèõ çìàãàííÿõ ç ã³ðñüêîëèæíîãî ñïîðòó
íå áóëî ð³âíèõ êîìàíä³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

На базі гірськолижного комплексу в с. Поля�
на Свалявського району відбулися змагання з
гірськолижного спорту (слалому) серед праці�
вників закладів та установ охорони здоров’я і
санаторно�курортних закладів Закарпаття. Їх
організаторами була обласна організація проф�
спілки працівників охорони здоров’я (голова
Володимир Турок) спільно з департаментом
охорони здоров’я облдержадміністрації (ди�
ректор Володимир Маркович). У проведенні
змагань організаторам допомагала обласна
організація ФСТ «Спартак» (Микола Щадей). На
старт змагань вийшла 21 команда.

ïîíàä 50 ðîê³â).
Íà óðî÷èñò³é öåðå-

ìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ êàï-
³òàí êîìàíäè Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ÖÐË Áîãäàí Êîëîä³é
îòðèìàâ íàãîðîäè çà
ïåðøå çàãàëüíîêîìàíä-
íå ì³ñöå – êóáîê ³ ãðà-
ìîòó, ÿê³ éîìó âðó÷èëè
ãîëîâà îáëàñíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³â-
íèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,
ãîëîâà îðãêîì³òåòó Âî-

ëîäèìèð Òóðîê òà ãîëîâ-
íèé ñóääÿ çìàãàíü Àíà-
òîë³é Ïëåõàíîâ.

Óñï³øíî âèñòóïèëè íà
çìàãàííÿõ ³ ñïîðòñìåíè
îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³
(ãîëîâíèé ë³êàð Ðîìàí
Øí³öåð, ãîëîâà ïåðâèí-
íî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³-
çàö³¿ Îëüãà Ïàëàìàð-
÷óê), ÿê³ çàéíÿëè òðåòº
çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå.

Ïðîâåäåí³ çìàãàííÿ
çàéâèé ðàç çàñâ³ä÷èëè,
ùî ìóêà÷³âñüê³ ìåäèêè
îñîáèñòèì ïðèêëàäîì
äîâîäÿòü íåîáõ³äí³ñòü
ìàñîâèõ çàíÿòü ô³çè÷-
íîþ êóëüòóðîþ ³
ñïîðòîì, ïðîïàãóþòü
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ.
Ãàëóçåâ³ ñòàðòè ã³ðñüêî-
ëèæíèê³â íà Ñâàëÿâùèí³
ïðîõîäèëè çà ñîíÿ÷íî¿
ïîãîäè, ó ïðèñóòíîñò³

âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ âáîë³-
âàëüíèê³â.

 Íà ôîòî:
- ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿

íàãîðîäæåííÿ (ñïðàâà
íàë³âî): ãîëîâà îáëàñ-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîô-
ñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ Âîëîäè-
ìèð Òóðîê, êàï³òàí êî-
ìàíäè Ìóêà÷³âñüêî¿
ÖÐË – ïåðåìîæíèö³
çìàãàíü Áîãäàí Êî-
ëîä³é, ãîëîâíèé ñóääÿ
çìàãàíü Àíàòîë³é Ïëå-
õàíîâ;

- ïðèçåðè çìàãàíü ç
ã³ðñüêîëèæíîãî ñïîð-
òó ðàçîì ç îðãàí³çàòî-
ðàìè.

 Ñåðã³é
ÁÀÐÀÍ×ÈÊÎÂ,

çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó îðãàí-
³çàö³éíî-ãóìàí³òàðíî¿
ðîáîòèÇàêàðïàòñüêî¿
îáëïðîôðàäè

Óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ³íôîðìóº ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ç ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè

 çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî ï³äëÿãàþòü ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü øëÿõîì âèêóïó:

ÓÂÀÃÀ – ÊÎÍÊÓÐÑ!

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíòè íàäàþòü òàêó êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ:
- çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ çà ôîðìîþ;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â ïðåòåíäåíòà;
- êîï³¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ äîêóìåíòàö³¿ îö³íþâà÷³â, ÿê³ ïðàöþþòü òà áóäóòü çàëó÷åí³ äî ïðîâåäåííÿ îö³íêè òà ï³äïè-

ñàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó;
- ïèñüìîâ³ çãîäè îö³íþâà÷³â, ÿêèõ áóäå çàëó÷åíî ïðåòåíäåíòîì äî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç îö³íêè çåìë³, ï³äïèñàííÿ

çâ³òó ïðî îö³íêó çåìë³, çàâ³ðåí³ ¿õí³ìè îñîáèñòèìè ï³äïèñàìè;
-êîï³¿ ñåðòèô³êàò³â òà ë³öåíç³é íà ïðàâî çä³éñíåííÿ îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèäàíèõ â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè;
- ³íôîðìàö³þ ïðî ïðåòåíäåíòà (ðåçþìå).
Êîï³¿ äîêóìåíò³â çàâ³ðèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïðåòåíäåíò³â ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíèõ êîíâåðòàõ (îêðåìèé êîíâåðò äëÿ êîæíî¿ ïðîïîçèö³¿)

³ ìàþòü ì³ñòèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî âàðòîñò³ ðîá³ò (êàëüêóëÿö³¿ âèòðàò) òà òåðì³íà âèêîíàííÿ ðîá³ò. Êîíêóðñí³ ïðîïî-
çèö³¿ îñîáèñòî ïîäàþòüñÿ äî Öåíòðó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè àáî íàäñèëàþòüñÿ íà àäðåñó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîøòîþ (ïðîñèìî ó÷àñíèê³â êîíêóðñó âðàõóâàòè ÷àñ
íà äîñòàâêó ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ àäðåñàòó òà íàïðàâèòè ñâî¿ êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ çàâ÷àñíî).

Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ íà êîíêóðñ – äî 16.03.2018ð. âêëþ÷íî.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 21.03.2018ð. î 15.00 â ìàëîìó ñåñ³éíîìó çàë³ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó,

ïë. Äóõíîâè÷à Îëåêñàíäðà, 2. Òåë. äëÿ äîâ³äîê: 050-968-54-30.

№ 
п/п 

Назва юридичної 
особи/ 

прізвище та ініціали 
фізичної особи 

Адреса земельної 
ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки, 

га 

Цільове призначення  
земельної ділянки 

1. ТзОВ "П.М.П." 
 

м. Мукачево 
вул. Берегівська –

об 'їздна, 7Ж 
0,0913 

Для  розміщення та експлуатації  основних, 
підсобних і допоміжних будівель  та 
споруд підприємств  переробної, 

машинобудівної та іншої  промисловості 
(код 11.02 згідно КВЦПЗ) 

2. 
ТзОВ "Натурпродукт" 

 
 

м. Мукачево 
вул. Університетська, 

58А 
0,1227 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

3. 
ОП "Ужгородський 
коньячний завод" 

 

м. Мукачево 
вул. Ужгородська, 192К 0,7489 

Для  розміщення та експлуатації  основних, 
підсобних і допоміжних будівель  та 
споруд підприємств  переробної, 

машинобудівної та іншої  промисловості 
(код 11.02 згідно КВЦПЗ) 

4. ТзОВ «Харчовик» 
 

м. Мукачево 
вул. Пивоварна,  18 1,1936 

Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту  

(код 07.02 згідно КВЦПЗ) 

5. 
Стегура Ганна Іллівна; 
Стегура Іван Іванович 

 

м. Мукачево 
вул. Валленберга Рауля,  

14-4 
0,0125 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (код 03.07 згідно КВЦПЗ) 

Рішення «Про внесення змін до бюджетуміста Мукачево
на 2018 рік» прийнято на черговій сесії місьскради. Мукач�
івська міська рада вирішила затвердити зміни до розпод�
ілу бюджетних призначень (у межах загального обсягу) за
головними розпорядниками коштів міського бюджету  та
затвердила спрямування залишку коштів по загальному
фонду міського бюджету, що склався на початок 2018 року.
Так, рішенням сесії перерозподілено 5 млн. 567 тис. гри�
вень. З них на програми соціально�економічного розвитку
спрямовано 1,8 млн. гривень, 2 млн.911 тис. гривень виді�
лено на капітальний ремонт покрівель багатоповерхівок,
внутрішньоквартальних проїздів, будівництва водопроводів.
Ще 876 тис. спрямують  на завершення капремонту в зак�
ладах освіти.

Â Ìóêà÷åâ³ ñïðÿìóâàëè ïîíàä 5 ìëí. íà
áëàãîóñòð³é òà êàï³òàëüíå áóä³âíèöòâî

КОНКУРС НА ОРЕНДУ
Управління комунальної власності та архітектури ви�

конавчого комітету Мукачівської міської ради інфор�
мує про оголошення конкурсу на право оренди майна
комунальної власності: підвальних нежитлових при�
міщень загальною площею 206,20 кв.м., розташованих
за адресою: м. Мукачево, вул. Беляєва Павла космо�
навта, 7 з функціональним призначенням – розміщен�
ня кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійсню�
ють продаж товарів підакцизної групи. Стартова місяч�
на орендна плата за базовий місяць оренди листопад
2017 р. становить 1821,98 грн. з ПДВ.

Істотні умови конкурсу:
� найвища ціна оренди;
� термін оренди – 2 роки;
� комунальні послуги оплачує орендар окремо;
� проведення належного ремонту приміщень для мож�

ливості використання згідно функціонального призна�
чення;

� врегулювати землекористування згідно чинного за�
конодавства.

Для участі в конкурсі претенденти надають таку кон�
курсну документацію:

� заява на участь у конкурсі за формою;
� копії документів претендента.
Конкурсні пропозиції особисто подаються до Цент�

ру надання адміністративних послуг виконавчого ком�
ітету Мукачівської міської ради або надсилаються на
адресу Мукачівської міської ради поштою (просимо
учасників конкурсу врахувати час на доставку пошто�
вого відправлення адресату та направити свої конкурсні
пропозиції завчасно).

Конкурсні пропозиції претендентів подаються в за�
печатаних конвертах.

Термін подання заяв на конкурс – до 29.03.2018 р.
включно.

Конкурс відбудеться – 02.04.2018 р. о 15.00 в малому
сесійному залі Мукачівського міськвиконкому, пл. Дух�
новича Олександра, 2.

Тел. для довідок: 050�968�54�30.
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Ì³é ð³ä ïðîñòèé,
òà íå ïðîñòàêóâàòèé,

Ðîçóìíèì áóâ, õî÷
êíèæíèõ çíàíü é íå ìàâ.

Â³í çåìëþ øàíóâàâ,
ÿê ð³äíó ìàò³ð,

É ùî òðåáà ¿é,
â³í áåç íàóêè çíàâ.
(Ì³é ð³ä ïðîñòèé...

 Ð. Êîáóê)

Рідні місця… Це – ті, де ти на�
родився, пройшло твоє дитин�
ство, звідки ти пішов у люди, куди
неодноразово повертаєшся в дні
радості і смутку та простого ду�
шевного бажання побути в рідних
місцях. Хоча з часом міняється
обстановка – хата, люди, багато
чого в природі – глибоко в душі
залишається слід від далекого і
прекрасного минулого, даровано�
го тобі Богом, батьками, роди�
ною… А зустрічі з земляками це
підсилюють спогадами про вчо�
рашнє та новими думками на день
завтрашній. Це –  макарівчани!

Назва села походить від першо�
го поселенця по імені Макар. Ок�
ремі сільські родини і в теперішній
час прозиваються Макара. А се�
ред найбільш поширених прізвищ
– Плеша, Лазар, Маняк, Фозекош.

Село та його землі межують з
Берегівським та Іршавським рай�
онами. Ще закарпатський історик
та археолог Т.Легоцький в 1886 р.
оголосив про знахідку в околицях
Макарівського лісу могил. Тут було
виявлено курганний могильник
“Гомулки” VI�IV ст. до н.е. Там було
знайдено ряд предметів, що
відносяться до бронзового віку.
Пізніше, на початку 50�х років ми�
нулого століття, розкопки прово�
дили тут археологи УжДУ, очолю�
вані доцентом університету Ф.По�
тушняком. Вони також виявили
ряд цікавих археологічних знахі�
док.

Історики радянського періоду
вважали, що село Макарьово
вперше згадується в письмових
джерелах ХVІІІ ст. Так записано і в
“Історії міст і сіл Української РСР.
Закарпатська область” (1969). Од�

нак лосліджено, що парохію села
Макарьова згадують ще в XІV ст.
як власність князя Федора Коря�
товича, який заснував у нашому
краї православні церкви та монас�
тир. І зрозуміло, що й Макарівсь�
ка церква бере свій початок як
православна. Одночасно виходить
і те, що з історії села було вкраде�
но не багато не мало аж чотири
століття!

За Т.Легоцьким село Макарьово
відоме з 1393 р. Саме тоді король
Угорщини подарував його сину
валаського воєводи Гергею.

Дослідник історії Закарпаття
Василій Гаджела у статті “Князь
Федор Корятович и Мараморош”
(Подкарпатська Русь, Ужгород,
1931) наводить такий цікавий факт
із історії села. На початку ХV ст.
галицький переселенець Станіс�
лав Довгай повинен був виплати�
ти вдові Ользі Домініці 500
срібних золотом із доходів по�
кійного князя Корятовича. Однак
він цього не зробив, і незадово�
лена княгиня розпорядилася спу�
стошити маєток Станіслава – Ро�
ман�Поток. Розгніваний Станіслав
Довгай розбійницьки напав на
маєтки Корятовичів, в тому числі і
в Макарьові, звідки забрав 66
свиней, з яких 24 заколов на місці.

Через деякий час село належа�
ло родинам Долгоі та Госумезеї, які
були родичами Корятовича. Ма�
карьово за час їхнього хазяйнуван�
ня було заможним: тоді там були
аж дві церкви – руська дерев’яна
з двором і кладовищем і римо�ка�
толицька.

Був період, в 1748 р., коли церк�
ва була філією Барбова. Однак в
1750�х роках знову здобула статус
самостійної парохії. Як засвідчу�
ють джерела, тоді церква згоріла,
але дуже скоро, в 1755 р., її та фару
відбудували місцеві майстри.

З 1813 р. в церкві велися паро�
хіяльні книги. За “Шематизмами”
в 1837 р. в Макарьові (Makaria)
проживали 505 чоловік. Сільським
парохом був Іван Григаші. Саме в
цей період в Макарьові народив�
ся Гаврило Чопей (1828�?) – свя�
щеник, русинський громадський
діяч. Боровся проти мадяризації
краю, виступав за збереження
церковнослов’янського богослу�
жіння. Спочатку був одним із кер�
івників “Товариства свт. Василія
Великого”. З 1844 р. Макарьово
мало свою печатку, на якій було
зображено над обривом чотири
тополі та надпис: “Макарьово –
територіальна печатка 1844”.

В кінці ХІХ ст., в 1891 р., кількість
населення значно зросла і стано�
вила 975 чоловік. В 1890�1891
шкільному році у сільській цер�
ковноприходській школі навчали�
ся 115 дітей. Їх навчали Василь
Шароді та Омелян Станканинець.
Церква належала до Берегівсько�
го деканату, а сільським парохом
був Іван Лавришин. Саме при ньо�
му (1881) було збудовано тепері�

шню типову муровану церкву. Біля
церкви зберігся кам’яний хрест з
1904 р., на якому написано ім’я
майстра Василя Погоріляка з
Вишнього Шарду. У дерев’яній
дзвіниці є три дзвони. Наймен�
ший відлитий у Пряшеві в 1791 р.
за священика Івана Чопея.

Досліджуючи історію села,  ви�
явлено деякі цікаві факти більш як
сторічної давності. Зокрема, селя�
ни Макарьова, як і інших сіл Мука�
чівщини, були незадоволені умо�
вами викупу землі в домінії графа
Шенборна і виступили проти. Од�
нак, власті у більшості випадків
були на стороні багатих земле�
власників і за допомогою репресій
придушували селянські виступи.
Так було в 1900 р., коли за виступ
проти влади було кинуто у в’язни�
цю 106 селян Макарьова, а на до�

машньому господарюванні зали�
шились одні жінки.

Не обминули Макарьово  і події
Першої світової війни. Її учасни�
ками були понад 30 чоловік. Се�
ред них – мій  дід  В.В. Фозекош,
санітар окремої австро�угорської
роти, та І.І.Ціцей. Останній до
війни працював на заробітках у
США, Бразилії, Бельгії. Попав у ро�
сійський полон, а після повернен�
ня додому працював у особисто�
му господарстві. Народний казкар
– в 1958 р. фольклорист П.Лінтур
записав його казка про тварин, які
було опубліковано в книгах “Дідо�
всевідо” (1969) та “Зачаровані каз�
кою” (1984).

В 1921 р. Макарьово належало
до Мукачівської жупи і нарахову�
вало 1330 жителів – 626 чоловіків і
704 жінки. Серед них – 1250 ру�
синів, 17 мадярів, 46 євреїв, 5 че�
хословаків і 12 іноземців. Діточки
навчались у двокласній сільській
та однокласній церковній школах
з руською мовою навчання. Пра�
цювало троє вчителів. Село воло�
діло 743 уграми лісу, що було най�
більше в Мукачівській жупі того

часу. Через Макарьово йшла до�
рога.

Під час Другої світової війни ба�
гатьох закарпатських юнаків ви�
везли в Австрію для збору сосно�
вої смоли. Серед них був і мій
батько І.В. Фозекош. Після визво�
лення із табору він пішки повер�
нувся в рідне село. Через два
роки, в 1947 р., разом ще з декіль�
кома макарівцями був відправле�
ний на роботи в шахти Донбасу.
Після повернення через два роки
і аж до виходу на пенсію працю�
вав трактористом у племрадгоспі
“Макарівський”, нагороджений
медаллю “За трудову відзнаку”.

Після визволення села в 1944 р.
25 макарівчан пішли доброволь�
цями до Червоної Армії.

В листопаді 1944 р. Макарьово
делегувало на Перший з’їзд На�
родних Комітетів Закарпатської
України М.В.Фозекоша (1898 –
14.10.1973) та І.В.Геревича (1899 –
06.04.1952). Обидва були учасни�
ками Першої світової війни на іта�
лійському фронті.

В 1948 р. в Макарьові було ство�
рено колгосп “Сталінське плем’я”.
Його першим головою був урод�
женець села В.І.Маняк. Через де�
кілька років цей колгосп об’єднав�
ся із сусіднім барбівським “Прав�
дою” в колгосп ім. Калініна. Пев�
ний період його очолювала
С.М.Мочкош (Дубанич) – пізніше
Герой Соціалістичної Праці.  З 1965
р. на базі колгос�
пу створено плем�
радгосп “Макарі�
вський”.

Близько 20
років, з 1965 по
1982 рр., сіль�
ським бировом
був І.В.Маняк.

До 1963 р. (за
якихось 15 років)
господарство очо�
лювало 12 керів�
ників. Однак, воно
було відсталим. З
1963 по 1969 рр.
ним керував
П.М.Сербін. Вже
через півтора року
його роботи на посаді колгоспно�
го керівника бюро обкому партії
узагальнило досвід подолання
економічного відставання госпо�
дарства. А передова доярка плем�
радгоспу “Макарівський” Г.В. Фо�
зекош була нагороджена орденом
Трудового Червоного Прапора.
Сам  П.М.Сербін в 1968 р. в Ужго�
родському університеті захистив
дипломну роботу “Соціалістичні
перетворення сіл Макарьова і Бо�
родівки за роки радянської вла�
ди”.

Починаючи з 1969 р. П.М.
Сербін 18 років очолював Мука�
чівський райвиконком.

Макарьово оточене лісами, по�
лями, є невеличка річка Бабичка.
Колись на цій річці до середини
60�х років був водяний млин. Він

розміщувався на помісті його
власника Пірка і тому його нази�
вали по�сільськи “Пірків” млин.
Жителі Макарьова, Барбова,
Пістрялова мололи на ньому зер�
но для особистих цілей та до�
машніх тварин. Можна було також
“збити” соняшник на олію.

Поля довкола Макарьова мають
свої сільські назви: Чорний Мочар,
Рит, Химина, Калило. Землі Чор�
ного Мочару мають свої назви: Го�
лина, Богульзюк, Чаніка, Негріське.
У болотах Чорного Мочара місцеві
жителі випасали красенів�буй�
волів. Як засвідчує історія, ще в
1878 р. почалося інтенсивне осу�
шення Чорного Мочара, що зай�
мав тоді 14 тисяч гектарів. Він тоді,
як і зараз, розміщувався у Мукач�
івському та Берегівському райо�
нах. До початку Першої світової
війни було зроблено меліоративні
канали довжиною у 20 кілометрів.

В радянські часи у  Чорному Мо�
чарі були землі Макарівського,  ім.
Димитрова, Мукачівського та Ла�
лівського радгоспів. Тут були не�
погані врожаї кукурудзи. Мабуть
із�за любові до неї макарівців про�
зивали “чиряниками” (“чир” – ку�
леша, прим. авт.).

Свого часу, в 1960�1980�х рр., у
Чорному Мочарі ПМК�77 було про�
ведено меліорацію земель. За цю
роботу окремі меліоратори були
нагороджені високими урядовими
нагородами. Однак землям Чор�

ного Мочара було нанесено вели�
ку шкоду, зокрема, рослинному і
тваринному світу.

Макарівське мисливське
об’єднання завжди було одним з
кращих, попасти в його ряди не
так було й легко.  Заядлим мис�
ливцем у цьому колективі був зга�
дуваний вище П.М.Сербін. Любов
до полювання він залишив і своїм
синам, мукачівським підприємцям
Володимиру та Олександру. А ще
в складі мисливського колективу
досвідчені В.В.Фозекош, М.М.
Плеша, І.І.Алмаші. І хоча за останні
роки їхня мисливська здобич
зменшилась, але любов до полю�
вання не згасає. Як кажуть,
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êâè, ùî º äóõîâíîþ îñíîâîþ â ³ñòîð³¿ êîæíîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó. Íåõàé ë³òîïèñ íàøèõ ñ³ë ïîñëóæèòü ìóäðèì ó÷èòå-
ëåì, ³ñòîðèêîì, íàñòàâíèêîì óñ³ì, õòî  ëþáèòü ñâîþ ð³äíó çåìëþ, ö³íóº òðóäîëþáèâèé íàðîä, ïðàãíå çíàòè ñâîþ ³ñòî-
ð³þ, ïðàâäó æèòòÿ, ç â³ðîþ äèâèòüñÿ â ïðèéäåøíº.

Äàí³ ìàòåð³àëè ïóáë³êóþòüñÿ ç êíèãè «Ìóêà÷³âùèíà: ìèíóëå ³ ñüîãîäåííÿ. Åíöèêëîïåä³ÿ ñ³ë ðàéîíó», ÿêó ìîæíà
ïðèäáàòè ó êíèãàðíÿõ Ìóêà÷åâà.

Àâòîð áóäå âäÿ÷íèé âñ³ì, õòî ñâîºþ ï³äòðèìêîþ ³ ïîáàæàííÿìè ïðîäîâæèòü öþ ³ñòîð³þ, ïîïîâíèòü ¿¿ íîâèìè ö³êàâè-
ìè ïîä³ÿìè ³ îñîáèñòîñòÿìè.

Çàê³í÷åííÿ íà 6 ñòîð.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà55555 1 áåðåçíÿ 2018 ð.
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Ó÷àñíèê Ïåðøî¿  ñâ³òîâî¿ â³éíè
Â. Â. ÔÎÇÅÊÎØ (1915)

Òàêèé âèãëÿä ìàâ ïåðøèé ðàäÿíñüêèé ïàñïîðò
æèòåëüêè  Ìàêàðüîâà   Ò. ². ÔÎÇÅÊÎØ (1950)



Þ. ². ÃÀÁÎÐÅÖÜ (ñïðàâà)  ç
îäíîñåëü÷àíèíîì  Â. ². ÔÎÇÅÊÎØ

справжній мисливець живе завт�
рашнім днем.

Як і в кожному селі,
у Макарьові є свої
особистості, династії.
Серед уродженців
села були представ�
ники Феміди. Мова
йде про Ф.М.Купця
(1921�2002). Доброво�
лець Червоної Армії.
Після демобілізації
повернувся додому,
заочно здобув вищу
освіту. Вже з 1946 р.
працював у суді. Май�
же 40 років очолював
Мукачівський міський
суд (свого роду рекорд!).

Його однофамілець і далекий
родич М.Г.Купець працював у
міліції: спочатку у Мукачівській
міській, а потім – у районній. У
званні підполковника міліції вий�
шов на заслужений відпочинок.

Не можемо  не згадати про ди�
настію Фозекошів, з якої пішов і
наш рід. Наш дід та прадід,
В.В.Фозекош (Яцько), учасник
Першої світової війни, пережив
три влади, прожив 83 роки, виро�
стив і виховав 7 дітей. Його брат,
Іван (Їжик), прожив 96 років, ви�
ростив і виховав троє дітей. Його
брат, Петро (Габик), прожив 87
років, виростив і виховав 7 дітей.
Його сестра, Гафія (Шустерка),
прожила 82 роки, виростила і ви�
ховала 8 дітей. Його брат, Юрко,
проживав у Празі, помер у 88 років,
виростив і виховав 2 дітей. Всі
вони працювали важкою фізич�
ною працею, отримували мізерні
гроші за колгоспні трудодні, а
потім і пенсії, крім Юрка, який у
молодому віці виїхав у Чехію. Зате
цінили працю, цінили, як кажуть,
кожну копійку… Любов до праці
вони передали своїм дітям і ону�
кам. Ось вам приклад творчого
довголіття!

Або інший приклад. Сім’я по�
кійного нині І.І.Лазаря. Його казки
записав знаний у Закарпатті зби�
рач фольклору П.В.
Лінтур. Казки нео�
дноразово друкува�
лися у різних ви�
даннях. Разом з дру�
жиною І.І.Лазар ви�
ростив чотирьох
синів. Зокрема, Іван
майже двадцять
років був керівником
будівельної органі�
зації в Мукачеві.
Андрій близько 30
років був сільським
головою. Василь –
майже 30 років на ке�
рівних посадах. Розпорядженням
Президента України з 2003 по 2005
рр. був головою Мукачівської рай�
онної державної адміністрації.
Найменший, Михайло, хороший
будівельник. Всі вони захищали
честь сільської футбольної коман�
ди в чемпіонатах району та об�
ласті.

Імена багатьох макарівчан доб�
ре відомі за межами села і навіть
України. Серед знаних макарівців
В.В.Маняк (08.01.1939). Як згаду�
валося вище, його батько був пер�
шим головою колгоспу. В.В.Маняк
здобув вищу освіту, працював
другим секретарем Мукачівсько�
го райкому комсомолу, заступни�
ком голови Мукачівського райви�
конкому та директором однієї із
шкіл міста Ужгорода, де й прожи�
ває зараз із сім’єю.

В Макарьові народилася
М.В.Поторій (14.11. 1945). Трудо�
ву діяльність розпочала у вересні
1968 р. на посаді асистента кафед�
ри хімії напівпровідників УжДУ.
Захищає кандидатську дисерта�

цію, а в 1994 р. – стає доктором
хімічних наук. Автор понад 150 на�
укових праць. Професор (1997).

Завідувачем відділом народної
освіти Тячівського райвиконкому в
1975�1981 рр. працював уродже�

нець Макарьова
і наш  сусід В.І.
Геревич.

Із Макарьова
родом В.Г. Фази�
кош (23.02.1946).
Закінчив Харкі�
вський юридич�
ний інститут, тут
же в 1981 р. за�
хистив канди�
датську дисер�
тацію. В 1982�
1986 рр. – зас�
тупник голови
Закарпатського

обласного суду. Фундатор утво�
рення юридичного факультету Уж�
городського державного універ�
ситету, з дня його заснування – за�
ступник декана, а з 2010 р. – де�
кан. По стопам батька пішли і діти:
донька – Ганна Василівна – кан�
дидат юридичних наук, голова  об�
ласного апеляційного суду; син –
Олексій Васильович – колишній
суддя Мукачівського міськрайсу�
ду, а зараз Ужгородського район�
ного суду.

Хороших успіхів на педагогічній
ниві домігся уродженець Мака�
рьова І.І. Кушнір (1953). Він – ди�
ректор гуманітарно�педагогічного
коледжу Мукачівського державно�
го університету. В жовтні 2009 р.
за успіхи в роботі йому присвоєно
почесне звання  “Заслужений пра�
цівник освіти України”.

Добре зарекомендував себе на
педагогічній роботі виходець із
Макарьова А.М.Горват (18.10.
1940). Закінчив Львівський лісо�
технічний інститут. 26 років був
директором одного із найбільших
в області  СПТУ�7. Відмінник про�
фесійно�технічної освіти СРСР.

Його брат П.Ф.Ціцей (1953) та�
кож закінчив згаданий вище
інститут. Був воротарем Львівської
футбольної команди “Карпати”
(дублери), яка виступала на
першість СРСР. Більше 25 років

працював директором
філіалу Ужгородського
механічного заводу у
Кушниці, де й проживає
зараз із сім’єю.

 Уродженець села
В.І.Ціцей (09.11.1973)
закінчив Харківську
Академію цивільного
захисту України. В 2005�
2006 рр. – начальник
Мукачівського районно�
го управління МНС Ук�
раїни в Закарпатській
області. В 2007 р. при�
значений на таку ж по�

саду у сусідній Берегівський рай�
он.

Більше 40 років трудового ста�
жу в районній “Сільгосптехніці”
мав колишній бригадир моторно�
го цеху  П.А. Алмаші (05.06.1928�
20.02.2008).  Нагороджувався ви�
сокими урядовими нагородами,
зокрема, орденом Трудового Чер�
воного Прапора (1974).

Його молодший родич також
П.А. Алмаші близько 40 років пра�
цює майстром по ремонту взуття.
Професіонал своєї справи, май�
же 20 років очолює взуттєву май�
стерню в Мукачеві в Старому па�
сажі.

Після довгих трудових деся�
тиліть на сезонних роботах у село
на заслужений відпочинок повер�
нувся М.М.Бушинда. Близько 30
років він разом із сім’єю прожи�
вав на заробітках у Росії. А було це
за часів Радянського Союзу. За
успіхи у роботі йому присвоєно
високе звання Заслуженого газо�
вика Російської Федерації.

Село умовно ділиться на Верхній

та Нижній Кінець, Долину. В Ма�
карьові здавен існували свої зви�
чаї повідомлення односельчан про
ту чи іншу особливу подію. Це, в
першу чергу, церковний дзвін.

Другим сповісником сільських
новин, а також новин, що йшли від
бирова, а в перші післявоєнні роки
і майже до початку 60�х років і від
сільради, був плат�
ний бубнар. Сторо�
жили села пам’ята�
ють, що довгий час
останнім бубнарем
був старий Палник.

На зміну бубна�
рю у вказаний вище
час прийшло міс�
цеве шкільне раді�
омовлення. Його
ініціатором був та�
лановитий вчитель
трудового навчан�
ня І.В.Лазар. Він
створив справжню
“радіорубку” –
центр, звідки передавались, а в
хатах по радіо (модних на той час
“Галях”) озвучувались шкільні та
сільські повідомлення. Першими
дикторами були окремі вчителі та
учні В.В.Маняк та О.І.Цібере.

Наприкінці грудня 1987 р. Ма�
карьово було газифіковано.

З 1945 р. в селі було відкрито і
зараз діє поштове відділення.
Жителі села із нетерпінням чека�
ли повідомлень від рідних із армії,
від тих, які виїжджали на сезонні
роботи (а із села щороку в ра�
дянські часи виїжджало по 5�10
бригад загальною кількістю понад
200 чоловік) та із�за кордону (у
макарівців, як і в інших закар�
патців, проживає за кордоном чи�
мало родичів, друзів). Тут був і
переговорний пункт. Незмінним
начальником поштового відділен�
ня майже 40 років був П.Я.Ціцей.
По 25�30 років розносили сільську
пошту “поштарки” (листоноші)
М.І.Горват, М.В.Годьмаш, В.А.Товт.

Добре відома в районі та за його
межами місцева школа. В Мака�
рівській школі працювала і зараз
працює ціла плеяда чудових пе�
дагогів. Місцеві жителі згадують
добрим словом В.І.Смужаницю –
одного з перших директорів шко�
ли. До речі, під час війни він очо�
лював партизанський загін “Сту�
дент”. 31 жовтня 1947 р. під його
керівництвом розпочала роботу
школа неписьменних та малопись�
менних (до визволення села тут
було 96 неписьменних). Близько
десяти років працював директо�
ром школи, а потім на різних по�
садах у Міністерстві освіти УРСР.
Школа завжди характеризувала�
ся позитивно, в першу чергу тру�
довим вихованням підростаючо�
го покоління.

Та найбільших успіхів було до�
сягнуто на шкільній дослідній
ділянці. В 1954 р. юннати Мака�
рівської семирічної школи були
учасниками Всесоюзної сільсько�
господарської виставки у Москві,
яку відвідали з учителем біології
В.В.Лазарем. 1 вересня 1954 р.
про роботу юннатів Макарівської
семирічки була ціла сторінка у га�
зеті “Прапор перемоги”. В листо�
паді того ж року голова Мукачівсь�
кого райвиконкому І.Г.Кабацій вру�
чив медалі і дипломи 20 учням і
вчителям школи, які виростили
високі врожаї на дослідній ді�
лянці і були учасниками Всесоюз�
ної сільськогосподарської вистав�
ки. А в  1956 р. учениця семирічної
школи Софія Геревич, голова
шкільної дослідної ділянки, учас�
ниця виставки, була нагороджена
безкоштовною путівкою і відвіда�
ла Угорську Народну Республіку.
Саме при керівництві В.І.Смужа�
ниці місцеву восьмирічку було ого�
лошено експериментальною. Вже
в 1959 р. її досвід вивчали педа�
гоги республіки.

В 1966 р. в селі відкрито нову
десятирічку. Роками тут працюва�
ли сімейні вчительські династії:
Цібере, Голод, Голуб, Геревич, Ла�
зар, Тимчик, Торін. Всі вони за пе�
дагогічні заслуги мали звання
Відмінника народної освіти, вчи�
телів�методистів, інше. Справу
батьків продовжують їхні діти.

З радістю згадуємо
справжнього ентузіаста
позакласної роботи
Ю.М.Тимчика. Він керу�
вав шкільним та рад�
госпним хорами. Його
руками були обладнані
одні з кращих в області
географічні кабінет та
майданчик.  А саме го�
ловне – він започаткував
походи шкільної молоді
в 1969 р. на найвищу
точку України  – гору Го�
верлу. Таких походів він
здійснив близько двад�
цяти.

Справжнім ентузіастом, вели�
ким педагогом і вчителем був Зас�
лужений вчитель України дирек�
тор місцевої школи В.В.Лазар
(27.01. 1927� 08.07.1988).   Під його
керівництвом юннати Макарівсь�
кої школи були лауреатами Вис�
тавки досягнень народного госпо�
дарства СРСР, про їхні успіхи сту�
дія “Укрхронікфільм” у кінці 60�х
років створила кінострічку.

А як не згадати, що учнями Ма�
карівської середньої школи на чолі
з  В.В.Лазарем та лісничим І.А.Тюх
на 15 гектарах було посаджено
дерева і виписано ними рік “1961”.
Це означало дату польоту в кос�
мос Ю.О. Гагаріна, що добре її було
видно з висоти.

Макарівською десятирічкою
В.В.Лазар керував 21 рік. Обирав�
ся делегатом Третього Всесоюз�
ного з’їзду вчителів (28�30.
06.1978).

В довоєнні часи у Макарьові, як
і в більшості сіл Мукачівщини, сво�
го лікаря не було. Лікувалися на�
родною медициною. На початку
50�х років тут відкрили фельд�
шерсько�акушерський пункт, була
навіть хата, де приймали породіль.

Ñëîâî Ìàêàð³âñüêîãî ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè
Ì.Ì. ÃÅÐÅÂÈ×À

ß âäÿ÷íèé ë³òîïèñöþ ².². Ôîçå-
êîøó ïðî âèêëàäåíó ö³êàâó ³ñòîð³þ
íàøîãî ç íèì ð³äíîãî ñåëà Ìàêà-
ðüîâà. Îäíî÷àñíî çàçíà÷ó, ùî öÿ
³ñòîð³ÿ ïðîäîâæóºòüñÿ, ¿¿ òâîðÿòü
íàø³ ïðåêðàñí³ çåìëÿêè ³ âîíà ùî-
ðîêó ïîïîâíþºòüñÿ íîâèìè ïîä³ÿ-
ìè, çäîáóòêàìè. Çà â³ñ³ì ðîê³â
ìîãî ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³
ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè âäàëîñÿ ïîíîâè-

òè ðîáîòó Ìàêàð³âñüêîãî äèòÿ÷îãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó,
äå âèõîâóºòüñÿ 75 ä³òåé, òà çðîáëåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò
Ìàêàð³âñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè. Ðåêóëüòèâîâàíî äâà
ñì³òòºçâàëèùà òà îðãàí³çîâàíî öåíòðîâèé âèâ³ç ïîáóòî-
âèõ â³äõîä³â, ïðîâåäåíî âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ çà ñó÷àñíèìè
åíåðãîçáåð³ãàþ÷èìè òåõíîëîã³ÿìè (áëèçüêî 5 êì). Çðîá-
ëåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò âóëèöü Ò. Øåâ÷åíêà òà  ².Ôðàí-
êà ³ ìîñòà ïî âóëèö³ Ìèòðàêà ÷åðåç ð. Áàáè÷êà. Ïî âóëèö³
². Ôðàíêà (á³÷íà) çàì³íåíî ãàçîïîñòà÷àëüíó ë³í³þ íà íîâó
ç ï³äâîäîì äî äâîðãîñïîäàðñòâ.

Óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè Çàêàðïàòñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Ìàêàð³âñüêèé ñ³ëüñüêèé áóäèíîê êóëüòóðè íàãîðîäæåíèé
äèïëîìîì çà ² ì³ñöå â îáëàñíîìó åòàï³ «Âñåóêðà¿íñüêî-
ãî îãëÿäó-êîíêóðñó êëóáíèõ çàêëàä³â ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöå-
âîñò³».

Îäíàê æèòòÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ³ äîñÿãíóòå ñüîãîäí³ çàâ-
òðà ñòàíå ³ñòîð³ºþ, ÿêó ÿ ðàçîì ç äåïóòàòàìè ñ³ëüñüêî¿
ðàäè, ¿¿ àêòèâîì â ìàéáóòíüîìó áóäåìî ïðîäîâæóâàòè.

Çàê³í÷åííÿ.
Ïî÷àòîê íà 5 ñòîð.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 666661 áåðåçíÿ 2018 ð.

8 (1212)8 (1212)8 (1212)8 (1212)8 (1212)

ñò.

Òâîº ïîõîäæåííÿ, òâîÿ ³ñòîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ òâîãî íàðîäó í³á³ ï³äïèðàº òåáå,Òâîº ïîõîäæåííÿ, òâîÿ ³ñòîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ òâîãî íàðîäó í³á³ ï³äïèðàº òåáå,Òâîº ïîõîäæåííÿ, òâîÿ ³ñòîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ òâîãî íàðîäó í³á³ ï³äïèðàº òåáå,Òâîº ïîõîäæåííÿ, òâîÿ ³ñòîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ òâîãî íàðîäó í³á³ ï³äïèðàº òåáå,Òâîº ïîõîäæåííÿ, òâîÿ ³ñòîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ òâîãî íàðîäó í³á³ ï³äïèðàº òåáå,
ïîìíîæóº òâî¿ ñèëè... (Ï. Çàãðåáåëëüíèé)ïîìíîæóº òâî¿ ñèëè... (Ï. Çàãðåáåëëüíèé)ïîìíîæóº òâî¿ ñèëè... (Ï. Çàãðåáåëëüíèé)ïîìíîæóº òâî¿ ñèëè... (Ï. Çàãðåáåëëüíèé)ïîìíîæóº òâî¿ ñèëè... (Ï. Çàãðåáåëëüíèé)

З серйозних хвороб зверталися
до лікарів у сусіднє Залужжя або в
Мукачево. Багато років відпрацю�
вала у Макарівському ФАП
М.Д.Геревич (Удут), розумна і ква�
ліфікована медсестра.

Пізніше в селі відкрили амбу�
латорію. З 1980 р. її головним ліка�
рем назначено Ю.І.Габорця
(20.07.1954). Неодноразово міня�
лися вивіски лікувального закла�
ду, який зараз називають амбу�
латорією загальної практики сі�
мейної медицини. Сьогодні це
один з найкращих медичних зак�
ладів такого типу в області. Так, за
підсумками 2006 р. амбулаторія
зайняла друге місце в області і в
нагороду отримала легковий ав�
томобіль. А лікар вищої категорії
Ю.І.Габорець напередодні Дня ме�
дика в 2007 р. Указом Президента
України  удостоєний високого
звання – Заслуженого лікаря Ук�
раїни. До речі, син і дочка Юрія
Івановича також лікарі: Юрій пра�
цює в Києві, а Надія – в Ужгороді.

У Макарьові є багатодітні сім’ї.
Так, М.І.Годьмаш у 2010 р. за на�
родження та виховання 7 дітей
удостоїлася звання “Мати�Герої�
ня”.

П’ятеро макарівців – М.М.Бу�
шинда, В.В.Геревич, І.В.Голомб,
В.І. Купець та М.І.Піпаш – були
учасниками війни в Афганістані.

Серед макарівчан є й успішні
підприємці, зокрема, І.І.Горват та
В.В. Маняк. Благодійники.

Впевнений, що в майбутньому
Макарьово поповниться новими
визначними іменами, оскільки ко�
лесо історії не зупиняється.

².². ËÀÇÀÐ

Â.Â.  ËÀÇÀÐ

Â.Ã.  ÔÀÇÈÊÎØ



Äèâèòèñÿ – ùå íå îçíà÷àº áà÷èòè. (Àâðåë³é)Äèâèòèñÿ – ùå íå îçíà÷àº áà÷èòè. (Àâðåë³é)Äèâèòèñÿ – ùå íå îçíà÷àº áà÷èòè. (Àâðåë³é)Äèâèòèñÿ – ùå íå îçíà÷àº áà÷èòè. (Àâðåë³é)Äèâèòèñÿ – ùå íå îçíà÷àº áà÷èòè. (Àâðåë³é)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777771 áåðåçíÿ 2018 ð.
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ñò.

  

Ç² ÑÂ²ÒËÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
19   ëþòîãî  2018 ðîêó   â³äñâÿòêóâàâ ñâ³é

70 -òèð³÷íèé þâ³ëåé
ÏÎÍÃÎ  Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷,
âåòåðàí   ïîäàòêîâî¿   ñëóæáè,   ÷óäîâà,

ìóäðà,  òàëàíîâèòà   ëþäèíà,  ùèðèé   ñï³âáå-
ñ³äíèê,   äîáðèé,   òóðáîòëèâèé  ÷îëîâ³ê  ³
áàòüêî.

Øàíîâíèé  þâ³ëÿðå!
Âåòåðàíè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè  ùèðî â³òà-

þòü Âàñ ç ïðåêðàñíèì þâ³ëåºì. Íàäñèëàº-
ìî   Âàì  ñëîâà  âäÿ÷íîñò³  çà  Âàøó  íåâòîì-
íó ïðàöþ, ÷óéí³ñòü ³ äîáðîòó. Áàæàåìî Âàì
ì³öíîãî   çäîðîâ’ÿ,  ðàäîù³â ó æèòò³,  ãàðíî-
ãî íàñòðîþ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿  òà  Áîæî¿
áëàãîäàò³   íà  ìíîã³¿   ë³òà.

Ç  ïîâàãîþ:  Ì. ØÅËÅËÜÎ  –
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî  îñåðåäêó

“Àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â  ïîäàòêîâî¿
ñëóæáè”

    

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

5 áåðåçíÿ ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é
60-ð³÷íèé ð³ê íàðîäæåííÿ  åëåêòðèê
ì³ñüêêîïòîðãó

ÐÅÃÀ ²âàí ²âàíîâè÷ –
âèñîêîïðîôåñ³îíàëüíèé,  ñóìë³ííèé
ìàéñòåð ñâîº¿ ñïðàâè, ùèðà ³ òîâàðèñü-
êà  ãëèáîêî øàíîâàíà ó êîëåêòèâ³  ëþ-
äèíà.

Ì³öíîãî Âàì, þâ³ëÿðå, çäîðîâ’ÿ, íå-
âòîìíîñò³ ó äîáðèõ ñïðà-
âàõ, âåëèêîãî îñîáèñòî-
ãî ³  ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ ³
áëàãîïîëó÷÷ÿ. Õàé Ãîñ-
ïîäü Âàñ áëàãîñëîâëÿº
íà äîáð³ ³ äîâã³ ë³òà.

Êîëåêòèâ ÂÊÏ "Ìóêà÷³âñüêèé
ì³ñüêêîîïòîðã"

ÙÈÐÎ  Â²ÒÀªÌÎ!
 25   ëþòîãî  2018  ðîêó  ñâ³é   þâ³ëåéíèé   äåíü  íàðîäæåííÿ   –  75 -ð³÷÷ÿ,

ñâÿòêóâàëà  ÷óäîâà,   ìóäðà,  íåâòîìíà,  ïðàöüîâèòà,  äîáðà  äóøåþ  æ³íêà,
ìàìà  ³  áàáóñÿ,   âåòåðàí  ïîäàòêîâî¿  ñëóæáè,  –

ÌÀÒÅÉ Îëüãà Þð³¿âíà.
Øàíîâíà  þâ³ëÿðêî!
Ïðèéì³òü  ùèð³  â³òàííÿ  ç  íàãîäè  òàêîãî  ÷óäîâîãî  ñâÿòà  â³ä   âåòåðàí³â

ïîäàòêîâî¿  ñëóæáè.
Áàæàºìî  Âàì  ì³öíîãî  çäîðîâ’ÿ,  ðîäèííîãî  òåïëà,  çàòèøêó,    äóøåâ-

íîãî   ñïîêîþ,  äîáðîáóòó  é  äîñòàòêó,  ïîâàãè  â³ä  ð³äíèõ  ³
áëèçüêèõ.    Íåõàé  ðîêè  çàëèøàþòü  ò³ëüêè  ãàðí³  ñïîãàäè,  à
Âñåâèøí³é   äàðóº   Âàì  ùåäðó  äîëþ,  æèòòºâó    íàñíàãó   íà
âò³ëåííÿ  âñ³õ   ìð³é   íà  ìíîã³¿   ³   áëàã³¿   ë³òà!

Íåõàé   öâ³òóòü  ï³ä  íåáîì  ñèíüîîêèì
Ùå  äîâãî – äîâãî   äí³  é   ë³òà.
À  òèõà  ðàä³ñòü  ÷èñòà  ³  ãëèáîêà
Ùîäåííî  õàé  äî  õàòè  çàâåðòà.

Ç  ïîâàãîþ:  Ì. ØÅËÅËÜÎ –  ãîëîâà  Ìóêà÷³âñüêîãî  îñåðåäêó
“Àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â  ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè”

ÍÎÂÈÕ  ÂÀÌ  ÊÂ²ÒÓ×ÈÕ  ÂÅÑÅÍ!
Проекту регуляторного акта Мукачівської міської ради

Про затвердження Положення “Про бюджет громадсь�
ких ініціатив м.Мукачева” (нова редакція).

Дане Положення визначає основні вимоги до органі�
зації і запровадження бюджету громадських ініціатив
міста Мукачева як інструменту розвитку демократії, залу�
чення членів територіальної громади до управління та
розподілу коштів бюджету міста.

Звертаємо Вашу увагу на те, що проект регуляторного
акта з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті
Мукачівської міської ради www.mukachevo�rada.gov.ua (Розділ: “Відкрите місто” / “Ре�
гуляторна діяльність” / “Проекти регуляторних актів та АРВ”).

Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта, аналізу регуляторного
впливу просимо надсилати на адресу розробника: відділу економіки виконавчого ком�
ітету Мукачівської міської ради протягом місяця з дня його оприлюднення в електрон�
ному або письмовому вигляді.

Адреса розробника: м.Мукачево, пл. Духновича Олександра, 2, каб.56, тел.: 5�48�49;
електронна пошта: zez�m@ukr.net, u.ekn@mukachevo�rada.gov.ua

Відділ економіки
виконавчого комітету Мукачівської міської ради

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß ÏÐÎ ÎÏÐÈËÞÄÍÅÍÍß

25 лютого  виповнилося 147
років від дня народження Лариси
Косач – генія української літерату�
ри, що входить в умовну тріаду
Шевченко�Франко�Українка. Її
вірші вчать ще змалку, тож здава�
лось би, що ми знаємо про цю по�
етесу все. Адже про неї завжди ба�
гато говорять, багато пишуть, ба�
гато дискутують…

Долучилися до цієї розмови і
студенти других курсів  ВП НУБіП
України «Мукачівський аграрний
коледж»   агрономічного, право�
знавчого та туристичного
відділень разом з  кураторами
Ольгою Біляк, Алісою Улинець та
Зореславою Маргітич,  яких зібра�
ла разом не  лише дата, але і заці�
кавленість яскравою постаттю
відомої  Українки. Документальний
фільм, запропонований для пере�
гляду не тільки дав можливість за�

нуритися в атмосферу часу, але і
трішки пролив світла на життєві
таємниці феномену, який можна
назвати «Ucrainka incognita».  Як
виявилося,  насправді ми зовсім не
знаємо Лесі Українки.

Але якою була поетеса зблизька
– як людина, як член сім’ї, друг, удо�
ма, у найближчому оточенні? За по�
радою Гете, щоб збагнути поета,
треба піти в його край. Отож і ми
пішли в його дім, у сад, поглянути
на «ліричні  яблуні в ньому», зроби�
ти родинну світлину. А провідника�
ми в цей чарівний світ стали спо�
гади, листи, старенькі фото…

Леся Українка постала перед
нами не тільки як славетна і улюб�
лена письменницю нашого народу,
феноменальна жінка у світовій куль�
турі, а і як тендітна, зворушлива
душа, яку можна охарактеризува�
ти її ж поетичним образом – «світло
нагірне». Нагірною проповіддю
було її слово, що будило з літургій�
ного сну націю і вселяло віру й надію
в її духовні сили «contra spem». Нат�
хненно прозвучали рядки улюбле�
них віршів поетеси у виконанні сту�
дентів.

Учасники зустрічі, студенти і їх
наставники, жваво поділилися свої�
ми відкриттями нового сприйнят�
тя відомих і не зовсім знаних сто�
рінок із життя і творчості Лариси
Косач.

І, напевно, всім запам’ятається
створення рукописного поетично�
го альманаху, до написання якого
долучилися всі присутні студенти,
підтвердивши цим самим слова
Лесі: «Ні, я жива, я вічно буду жити,
я в серці маю те, що не вмирає!»

Ольга БІЛЯК,
Аліса УЛИНЕЦЬ,

Зореслава МАРГІТИЧ

«Ucrainka incognita»
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè

2018 ðîêó â³äáóâàëèñÿ â
Ï³âäåííîêîðåéñüêîìó ì³ñò³
Ïõüîí÷õàí ç 9 ïî 25 ëþòî-
ãî çà ó÷àñò³ 2500
àòëåò³â ç ïîíàä 90
êðà¿í ñâ³òó, ÿê³ ðî-
ç³ãðàëè 102 êîìï-
ëåêòè íàãîðîä ó 15
çèìîâèõ âèäàõ
ñïîðòó. Ñâîþ êî-
ìàíäó íà Îë³ìï³àäó
äåëåãóâàëà é Óêðà¿-
íà.

Ñàìå ö³é âèçíà-
÷àëüí³é ïîä³¿ ó
ñïîðòèâíîìó æèòò³
áóëà ïðèñâÿ÷åíà ðåã³îíàëü-
íà ô³ëàòåë³ñòè÷íà âèñòàâêà
“Çàêàðïàòîë³ìïô³ë - 2018”,
ÿêà ç 9 ïî 11 ëþòîãî 2018
ðîêó ïðîéøëà â ì. Óæãî-
ðîä³ â ñïîðòêîìïëåêñ³
«Þí³ñòü».

12 ëþòîãî 2018 ðîêó â
ÄÏÒÍÇ «Ìóêà÷³âñüêèé ïðî-
ôåñ³éíèé àãðàðíèé ë³öåé ³ì.
Ì. Äàíêàíè÷à» â³äáóëàñü
÷åòâåðòà çà îñòàíí³ äâà ðîêè
çóñòð³÷ ïåäàãîã³â òà ó÷í³â
ç ó÷àñíèêîì âèñòàâêè,
â³äîìèì ãðîìàäñüêèì ä³ÿ-
÷åì Óêðà¿íè Îëåêñàíäðîì
Êàí³âöåì. ² íå ìåíø ö³êà-
âà, í³æ ïîïåðåäí³, ïðèñâÿ-
÷åí³ Òàðàñó Øåâ÷åíêó, óê-
ðà¿íñüêîìó êîçàöòâó, 100-
ð³÷÷þ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿
Ðåñïóáë³êè òà åêñïîçèö³ÿ

СПОРТИВНІ ФІЛАТЕЛІСТИЧНІ
РАРИТЕТИ В ЛІЦЕЇ

«Ìàðêè Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿-
íè. 1945 ð³ê». Îëåêñàíäð
Êàí³âåöü ðîçïîâ³â ïðè-
ñóòí³ì ïðî òå, ùî äî XXIII

Çèìîâèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð
ó Ï³âäåíí³é Êîðå¿ 23 ñ³÷íÿ
öüîãî ðîêó ââåäåíà â îá³ã ³
ââàæàºòüñÿ ä³éñíîþ äëÿ
îïëàòè ïîøòîâà ìàðêà «Îë-
³ìï³éñüêà êîìàíäà Óêðà¿-
íè».

Íà öåé ðàç íà âèñòàâö³ ó
êîíôåðåíö-çàë³ ë³öåþ áóëè
ïðåäñòàâëåí³ êîëåêö³¿ ðàðè-
òåòíèõ ìàðîê íà ñïîðòèâíó
òåìàòèêó, ó òîìó ÷èñë³ îë³-
ìï³éñüêó. Â åêñïîçèö³þ
áóëè âêëþ÷åí³ óñ³ áåç âè-
íÿòêó õóäîæí³ ìàðêè, âèïó-
ùåí³ Íàðîäíèì êîì³ñàð³à-
òîì (ç 1946 ðîêó – ì³í³ñòåð-
ñòâîì) çâ’ÿçêó ÑÐÑÐ â ïå-
ð³îä ç 1935 ïî 1957 ð³ê. Íà
òèòóëüíîìó àðêóø³ åêñïî-
çèö³¿ áóâ ðîçì³ùåíèé îðè-
ã³íàë íîìåðíîãî ïîøòîâî-

ãî áëîêó çåëåíîãî êîëüîðó,
ïðèñâÿ÷åíèé XVIII Ë³òí³ì
Îë³ìï³éñüêèì ³ãðàì â Òî-
ê³î 1964 ðîêó. Äî ðå÷³, â

ïðîâåäåíí³ ö³º¿ Îë-
³ìï³àäè âçÿëè
ó÷àñòü âèäàòí³ óê-
ðà¿íñüê³ ñïîðòñìå-
íè. Êð³ì öüîãî
ó÷àñíèêè çóñòð³÷³
ìàëè ìîæëèâ³ñòü
ïîáà÷èòè â åêñïî-
çèö³¿ âèïóùåí³ â
Çàêàðïàòò³ ïîøòîâ³
êàðòêè ç íàãîäè 80-
ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íà-
ðîäæåííÿ Âîëîäè-

ìèðà Âèñîöüêîãî òà ïðèâå-
çåí³ ç âèñòàâêè “Çàêàðïà-
òîë³ìïô³ë-2018”  îë³ì-
ï³éñüê³ êîíâåðòè, ïðèñâÿ-
÷åí³ Çèìîâ³é Îë³ìï³àä³.

Çã³äíî ç ô³ëàòåë³ñòè÷íè-
ìè ïðàâèëàìè, ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ âèñòàâêè, â îïåðàö-
³éíîìó çàë³ ïîøòîâîãî
â³ää³ëåííÿ ì³ñòà Ìóêà÷åâà,
áóëè çä³éñíåíí³ ïîøòîâ³
â³äïðàâëåííÿ â ìåæàõ Óê-
ðà¿íè íà êîíâåðòàõ, ôðàí-
êîâàíèõ ïîøòîâîþ ìàðêîþ
«Îë³ìï³éñüêà êîìàíäà Óê-
ðà¿íè». Íà ïîøòîâèõ êîí-
âåðòàõ ñâ³é ï³äïèñ ïîñòàâèâ
äèðåêòîð ë³öåþ Âàñèëü Êîâ-
áàñêî. Ï³ñëÿ Ìóêà÷åâà åñ-
òàôåòó Îë³ìï³éñüêî¿ âèñòàâ-
êè  ïðèéìàº ì. Õóñò.

Î. ÊÓÌÅ×ÊÎ

… Â³ñíèêè âåñíè òåíä³òí³ ï³äñí³æíè-
êè ïðèíåñëè íà ñâî¿õ í³æíèõ ïåëþñò-
êàõ ÷àð³âíèì  æ³íêàì, íåâòîìíèì, ñóì-
ë³ííèì ïðàö³âíèöÿì Ìóêà÷³âñüêî¿
øâåéíî¿ ôàáðèêè Ìàð’ÿí³ Ïåòð³âí³
ÒÓÐßÍÈÖ² ³  Îêñàí³ Âàñèë³âí³
Á²ËÅÉ  þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ.

Ç ö³º¿ íàãîäè ïðèéì³òü, øàíîâí³ êîëåãèí³, íàø³ íàéñåðäå÷í³øå â³òàí-
íÿ. Çè÷èìî âàì íîâèõ êâ³òó÷èõ âåñåí, ðàä³ñíîãî äîâãî-
ë³òòÿ, ðîäèííîãî òåïëà ³ çàòèøêó, ìèðó ³ çëàãîäè íà äîâã³
³ ñâ³òë³ ðîêè. Çàïàëó, åíåðã³¿, ñèëè é íàñíàãè, ùåäðîñò³
ñåðöÿ ³ ëþäñüêî¿ ïîâàãè. Íà æèòòºâèõ ñòåæèíàõ âàøî¿
íèâè áóäüòå çàâæäè çäîðîâ³ ³ ùàñëèâ³.

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.



1. Нацик Іван Іванович  –1934  р.н.
2. Куля Марія Василівна  – 1929  р.н.
3. Добош Марія Іванівна   –1959  р.н.
4. Медвідь Василь Дмитрович  –1939  р.н.
5. Якутіна Ніна Петрівна   –1928  р.н.
6. Мица Єва Михайлівна   –1925  р.н.
7. Ільницька Стефанія Іванівна   –1941  р.н.
8. Цифра Михайло Михайлович   –1932  р.н.
9. Жбора Розалія Янівна   –1930  р.н.
10. Сенінець Валентіна Ізосимівна   –1937  р.н.
11. Федак Адела Янівна   – 1937  р.н.
12. Казмірчук Віктор Арсентійович   –1942  р.н.
13. Русняк Юрій Григорович   –1946  р.н.
14. Конар Ганна Іванівна   –1934  р.н.
15. Головчанський Микола Миколайович   –1975  р.н.
16. Шитєв Микола Матвійович   –1957  р.н.
17. Козлов Едуард Васильович   – 1941  р.н.
18. Манайло Олена Адальбертівна   –1953  р.н.

можливий торг,  т. 0509425800
 В центрі, по вул.Недецеї,

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

квартира, по вул.Франка 144,
площею 26 кв.м, 1 поверх, квар$
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  дача в районі вул.
Північної (є сад, виноградник, коло$
дязь). Тел. 3$85$97.
  Продається  будинок на вул.

Набережній. Двоповерховий особ$
няк 150 кв. м., камінна зала, літня
веранда, дві ванни, 3 кімнати, сад,
город, земельна ділянка 5 сотин.
Ціна 99 тис у.о.

Зверт. 099$0287644.

     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.,

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

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå

  Êóïëþ

1 áåðåçíÿ 2018 ð.
8 (1212)8 (1212)8 (1212)8 (1212)8 (1212) “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.

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  19.02.2018 р.  по  25.02.2018 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.

ПОТРІБНІ 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

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
ПОКОЇВКУ>АДМІНІСТРАТОРА

Вимоги: не старше 40 років, акуратність,
охайність, чесність, відповідальність, висока пра$
цездатність.

Графік роботи: кожна третя доба (доба через
дві).
Конт. телефони: 0664681838; 0677717542

 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

     Продається 2>х кімн. квар>
тира нового планування (56
кв.м.) у цегельному будинку
на 3>му поверсі 5>ти поверхо>
вого будинку, 2 засклені бал>
кони, повний євроремонт,
сигналізація з виходом на те>
лефон, інтернет ,кабельне те>
лебачення по вул. Ів. Франка
(кінцева зупинка)  + повністю
впорядкований сухий і теплий
гараж з підвалом поряд, По>
руч продуктовий маркет. Ціна
з гаражем 26 000 ум.од.
Можливий торг.

Тел. 050 610 04 76
 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.

     Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї
на ім’я Єгорова Діана Сергіївна,видане Мукачівським
міськсобезом, вважати недійсним.
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ñò.

«Îñåëåäåöü íà ñòîë³, ë³êàð – ó ñòîðîí³»
ßêùî õî÷åòüñÿ îñå-

ëåäöÿ, çíà÷èòü, îðãàí³-
çìó íå âèñòà÷àº òàê çâà-
íèõ ïðàâèëüíèõ æèð³â.
Öå òàêîæ ìîæå ñâ³ä÷è-
òè é ïðî òå, ùî áðàêóº
«âàæêî¿» ¿æ³ ç âåëèêèì
âì³ñòîì æèð³â òà
á³ëê³â.

ÎÑÅËÅÄÅÖÜ  – óí³-
êàëüíà ðèáà ç Òèõîãî ³ Àò-
ëàíòè÷íîãî îêåàí³â òà
á³ëüøîñò³ íå äóæå ñîëî-
íèõ ìîð³â. Ñ³ìåéñòâî íà-
ë³÷óº ìàéæå 190 âèä³â
ðèá. Êðàùèìè âèäàìè
îñåëåäöÿ º òèõîîêåàíñü-
êèé, á³ëîìîðñüêèé, êàñï-
³éñüêèé. Ó ñâ³òîâîìó ìàñ-
øòàá³ îñíîâíó ÷àñòèíó
óëîâ³â ñòàíîâèòü îñåëå-
äåöü àòëàíòè÷íèé. Äî öüî-
ãî ñ³ìåéñòâà íàëåæàòü ³
äð³áí³ ðîäè÷³ îñåëåäöÿ –
ñàëàêà, áàëò³éñüêà ³ êàñï-
³éñüêà ê³ëüêà, ÷îðíî-
ìîðñüêà õàìñà, ñàðäèíè
(íàçâó îòðèìàëè â³ä îñò-
ðîâà Ñàðäèí³ÿ, äå âïåðøå
ïî÷àëè âèëîâëþâàòè öþ
ðèáó). Ðèáà, ÿêó ìè íàçè-
âàºìî «³âàñ³», – òåæ ñàð-
äèíà, âîäèòüñÿ âîíà â
ßïîíñüêîìó ìîð³ ³
ÿïîíñüêîþ íàçèâàºòüñÿ
iwashi. Îñòàíí³ì ÷àñîì
³âàñ³ òî çíèêàº â ìîð³, òî

Взимку цей доступний делікатес поповнить організм йодом

ç’ÿâëÿºòüñÿ çíîâó. Ó÷åí³
íàðàç³ íå ìîæóòü ç’ÿñóâà-
òè ïðè÷èíó öüîãî ÿâèùà.

Ëþäèí³, ÿêà ïîäàðóâàëà
ñâ³òîâ³ îñåëåäåöü, âñòà-
íîâëåíî ïàì’ÿòíèê. Äî
XV ñò. îñåëåäöÿ íå ¿ëè —
â³í ã³ð÷èâ. À ïîò³ì ðèáàë-
êà Â³ëëºì ßêîá Áîéêåëü-
çîîí ç³ ñåëà Á³åðôë³íò
çäîãàäàâñÿ âèéíÿòè ó íüî-
ãî çÿáðà — ³ îñåëåäåöü
ï³äêîðèâ Ãîëëàíä³þ òà
âåñü ñâ³ò.

Âàæêî çíàéòè ³íøó
ðèáó, ÿêà á ìîãëà ïîõâà-
ëèòèñÿ òàêîþ âåëè÷åçíîþ
ê³ëüê³ñòþ êîðèñíèõ âëàñ-
òèâîñòåé, ÿê îñåëåäåöü. Ó
Øâåö³¿ íàâ³òü º ïðèêàçêà:
«Îñåëåäåöü íà ñòîë³, ë³êàð
– ó ñòîðîí³». ² öå ñïðàâä³
òàê. Îñåëåäåöü – îäíà ç
íàéæèðí³øèõ ðèá, à 250
ãðàì³â ðèáè ïîêðèâàþòü
äåííó ïîòðåáó ëþäèíè ó
á³ëêó. Çàâäÿêè âèñîêîìó
âì³ñòó æèðíèõ êèñëîò
îìåãà-3 îñåëåäåöü äóæå
êîðèñíèé äëÿ ñåðöÿ ³ ñó-
äèí ëþäèíè. Êð³ì òîãî,
â³í çíà÷íî çá³ëüøóº
ê³ëüê³ñòü «êîðèñíîãî õî-
ëåñòåðèíó» ó êðîâ³, ùî
çíèæóº ðèçèê çàõâîðþ-
âàííÿ íà àòåðîñêëåðîç òà
³íø³ ñåðöåâî-ñóäèíí³ íå-
äóãè.

Äîâåäåíî, ùî êîðèñíèé
îñåëåäöåâèé æèð çíà÷íî
çìåíøóº ðîçì³ð àäèïî-
öèò³â (æèðîâèõ êë³òèí), à
öå çíèæóº øàíñ çàõâîð³-
òè íà ä³àáåò äðóãîãî òèïó.

Îñåëåäåöü º «ðåêîðäñ-
ìåíîì» ñåðåä ðèá ³ çà
âì³ñòîì â³òàì³íó D (â 100
ãðàìàõ îñåëåäöÿ ì³ñòÿòü-
ñÿ òðè äåíí³ íîðìè â³òà-
ì³íó), íåîáõ³äíîãî äëÿ
ðîñòó ê³ñòîê ³ ïðàâèëüíî-
ãî ôóíêö³îíóâàííÿ íè-
ðîê. Öåé â³òàì³í âêðàé
âàæëèâèé äëÿ ä³òåé,
îñîáëèâî âçèìêó, êîëè
îðãàí³çì ñòðàæäàº â³ä
íåñòà÷³ ïðÿìèõ ñîíÿ÷íèõ
ïðîìåí³â.

Îñåëåäåöü ïîçèòèâíî
âïëèâàº íà ðîáîòó ìîçêó,
ïîêðàùóº ïàì’ÿòü ³ ç³ð.

Ó ñòà ãðàìàõ ö³º¿ ðèáè º
ïîíàä ï’ÿòäåñÿò â³äñîòê³â
äîáîâî¿ íîðìè éîäó, íå-
îáõ³äíîãî ùèòîâèäí³é çà-

ëîç³ äëÿ âèðîáëåííÿ ãîð-
ìîí³â.

Ë³êàð³ íå ðàäÿòü çàõîï-
ëþâàòèñÿ ñîëîíèì îñå-
ëåäöåì ã³ïåðòîí³êàì, ëþ-
äÿì ç õâîðèìè íèðêàìè ³
òèì, õòî ñòðàæäàº â³ä íà-
áðÿê³â.

Îñåëåäåöü ó ìàãàçèíàõ
ïðîäàþòü ñîëîíèé, êîï÷å-
íèé, êîíñåðâîâàíèé ³ çà-
ìîðîæåíèé. Â îñåëåäåöü,
íàð³çàíèé øìàòî÷êàìè ç
ïðÿíîùàìè ³ îöòîì ó ïîë-
³åòèëåíîâèõ óïàêîâêàõ,
äîäàþòü êîíñåðâàíòè –
áåíçîàò íàòð³þ ³ ñîðá³íî-
âó êèñëîòó. Êðàùå çàìà-
ðèíóâàòè îñåëåäåöü âëàñ-
íîðó÷. Éîãî ìîæíà òàêîæ
âàðèòè, òóøêóâàòè, çàï³-
êàòè, ñìàæèòè, êîïòèòè. Ç
íèì ãîòóþòü ÷óäîâ³ çàêóñ-
êè, ñàëàòè, ñèòí³ îñíîâí³
ñòðàâè ³ ñìà÷í³ ñóïè. Àïå-
òèòíèìè º é ñîòå òà ïàø-
òåòè ç îñåëåäöÿ.

ОСЕЛЕДЕЦЬ У МАРИНАДІ
1 заморожений оселедець ва!

гою 300!350 г, 1 маленька цибу!
лина. Маринад:   150 мл води, 1
ст. ложка яблучного оцту, 2 ч.
ложки морської солі, 2!3 лаврові
листки, 1 ст. ложка духмяного
перцю (горошком),  1 ст. ложка
зерен гірчиці, 1 ст. ложка зерен
коріандру, 2 гвоздики.

 Розморозити оселедець. Для маринаду всі інґредієнти,
крім оцту, змішати в каструльці і довести до кипіння.

Вогонь вимкнути, додати оцет, розмішати і залишити
вистигати.

Очистити оселедець від шкіри, нутрощів і кісток. Вичис!
тити все зсередини серветкою, зняти чорні плівки на че!
ревці. Нарізати оселедець шматочками завтовшки 1,5!2
см. Нарізати тонкою соломкою цибулю і скласти разом з
оселедцем шарами в банку.

Залити охололим маринадом і поставити на добу в холо!
дильник.

ФОРШМАК
1 філе солоного оселед!

ця (200 г), 1 невелика біла
цибулина, 1/2 кислого яб!
лука, 40 г м’якого вершко!
вого масла, 1 великий зуб!
чик часнику; бородинсь!
кий хліб, вершкове масло,
лимон — для подачі.

Половину філе нарізати
дрібними кубиками. Решту
разом з цибулею, очищеним

яблуком, часником і маслом збити блендером на однорідну
масу.

Змішати рибну масу з нарізаним оселедцем.
З бородинського хліба зрізати скоринки, шматочки на!

різати трикутниками.
Обсмажити хліб з обох боків на вершковому маслі.
Ложками формувати кульки з форшмаку, викладати їх на

хліб. Прикрасити лимоном.
Підготувала Роксоляна ГЕЛЕЙ.

Повідомляємо, що 1 липня 2017
набрали чинності Рішення Ради
Євразійської економічної комісії
від 30.11.2016 №157 «Про зат%
вердження Єдиних карантинних
фітосанітарних вимог, які пред%
’являються до підкарантинної
продукції та підкарантинним
об’єктам на митному кордоні та
на митній території Євразійсь%
кого економічного союзу»,
№158 «Про затвердження єди%
ного переліку карантинних
об’єктів Євразійського економ%
ічного союзу» та № 159 «Про
затвердження Єдиних правил і
норм забезпечення карантину
рослин на митній території
Євразійського економічного со%
юзу», які розміщені на офіційному
сайті ГУ Держпродспоживслужби
в Закарпатській області.

Таким чином, при здійснені екс!
портних операцій, у випадку наяв!
ності вимог країни!імпорту щодо

ÏÐÎ ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÍß ªÄÈÍÈÕ ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÈÕ Ô²ÒÎÑÀÍ²ÒÀÐÍÈÕ ÂÈÌÎÃ
експорту об’єкту регулювання із
зон, місць і (або) ділянок вироб!
ництва, вільних від певного каран!
тинного організму спеціалістами
управління фітосанітарної безпе!
ки Головного управління Держп!
родспоживслужби в Закарпатській
області, за ініціативи суб’єкта гос!
подарювання, проводиться проце!
дура офіційного встановлення та/
або підтримання статусу місця ви!
робництва або виробничої ділян!
ки, вільних від регульованих
шкідливих організмів чи одного
шкідливого організму відповідно
до норм Порядку офіційного вста!
новлення та/або підтримання ста!
тусу місця виробництва  або ви!
робничої ділянки, вільних від ре!
гульованих шкідливих організмів,
позбавлення такого статусу, його
поновлення та інші умови офіцій!
ного встановлення місця вироб!
ництва або виробничої ділянки,
з а т в е р д ж е н о г о н а к а з о м

Міністерства аграрної політики
та продовольства України від
07.08.2012 № 487 (далі – Поря!
док).

Для цього особа має направити
листом комплект документів, виз!
начених зазначеним наказом, на
адресу Головного управління Дер!
жпродспоживслужби в Закар!
патській області (м.Ужгород, вул.
Минайська, 39а), а саме:

1. Заява про встановлення та/
або підтримання офіційного
статусу місця виробництва або
виробничої ділянки, вільних від
регульованих шкідливих
організмів (додаток 1).

2. Копія плану земельної ділянки
(витягу з документації із землеус!
трою), на якій планується офіцій!
не встановлення місця виробниц!
тва або виробничої ділянки,
вільних від регульованих шкідли!
вих організмів.

3. Копія документа, який засвід!

чує право власності або користу!
вання (в тому числі оренди) на зе!
мельну ділянку, на якій планується
офіційне встановлення місця ви!
робництва або виробничої ділян!
ки, вільних від регульованих
шкідливих організмів.

4. Документ, що підтверджує вне!
сення плати за обстеження посівів
сільськогосподарських культур,
плодових культур, розсадників,
промислових садів, присадибних
ділянок та лісосмуг щодо виявлен!
ня карантинних організмів для на!
дання та/або підтвердження ста!
тусу місця виробництва або вироб!
ничої ділянки на вимогу особи, що
здійснює виробництво об’єктів
регулювання, передбачених Зако%
ном України “Про карантин
рослин”, розмір яких визначено
Постановою КМУ від 28.12.2011
№1348, яка розміщена за
п о с и л а н н я м : h t t p : / /
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/

1348%2011
За результатами проведених за!

ходів, пов’язаних зі встановленням
та/або підтриманням статусу місця
виробництва або виробничої
ділянки, вільних від регульованих
шкідливих організмів, відповідно
до Порядку, присвоюється реєст!
раційний номер місцю виробниц!
тва або виробничій ділянці,
вільних від регульованих шкідли!
вих організмів.

За додатковою інформацією
можна звернутись до спеціалістів
управління фітосанітарної  безпе!
ки.

Адреса:   м. Мукачево, вул. Не!
децеї, 2 ;4 поверх .

Мирослав МАНЬКО,
Ірина ШКРІБА –

державні інспектори управлін%
ня фітосанітарної безпеки Го%
ловного управління Держпрод%
споживслужби в Закарпатській
області

²ç âèð³þ äîäîìó. Õòî ïåðøèé?
Приліт птахів із теплих країв свідчить

про наближення весни
Уже за тиждень настане календарна весна. Заз%

вичай одним з її провісників Е приліт із вирію
птахів. А які пернаті повертаються з теплих країв
першими? І коли? Як за їхньою поведінкою можна
судити, що тепло вже близько?

— Загалом птахів, які відлітають з території України
на зиму і повертаються навесні, ділять на дві групи:
далекі та близькі мігранти, — розповідає орніто-лог
Микола Весельський,  на-уковий співробітник облас!
ного краєзнавчого музею. — До першої групи нале!
жать лелеки (чорний та білий) та чайка!чибіс. Вони зи!
мують здебільшого в Африці. А ось близькі мігранти —
лиска, жайворонок, шпак, зяблик. Ареал їхньої зимівлі
— Азово!чорноморський регіон. Строки ж весняного
повернення пернатих щороку різні — усе залежить від
погоди.

—  Які перелітні птахи зазвичай повертаються
першими, провіщаючи весняне тепло?

—  Це гуси, сірі качки і гуменники. Час їхнього повер!
нення — перша половина березня. Щоправда, у теплі
роки деякі птахи поверталися до нас набагато раніше
— у лютому. Приміром, навіть чайка!чибіс одного

разу прилетіла 23 лютого, жайворонок — 20, шпак
— 13, зяблик — узагалі 5 лютого! Між іншим, в окремі
роки останній птах уже навіть не мігрував на південь, а
лишався зимувати в Україні.

—   Заведено пов’язувати початок весни з при%
льотом лелек і журавлів. Коли вони повернуться з
теплих країв?

—  Наприкінці XIX сторіччя вчені фіксували середню
дату прильоту сірого журавля — 11 квітня. Через 50
років ця дата зсунулася до початку місяця. А нині це
вже 24 березня! З чим такі зміни пов’язані? Із глобаль!
ним потеплінням. Птахи теж на нього реагують. Відтак
прилітають раніше, ніж 50 — 100 років тому.

— А чи вже повернулися із зимівлі якісь перелітні
птахи?

—  Поки що такого не спостерігаємо. Але є й інші
ознаки наближення весни. Уже активно співають си!
ниці та повзики — це прояви початку в них шлюбного
періоду. Тож ці птахи вже відчувають наближення вес!
ни. А невдовзі потягнуться з теплих країв й перелітні
пернаті мандрівники.

Сергій БОВКУН

ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО
ЗАГОНУ ПРОВЕЛИ АКЦІЮ

«ПРИКОРДОННИКИ ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ»
У  Мукачівському прикордонному загоні розпочалась

акція «Прикордонники за чисте довкілля». Головною
метою заходу є привернення уваги до проблеми заб!
руднення навколишнього середовища.

В рамках проведення акції «зелені берети» плану!
ють очистити від побутового сміття об’єкти прикор!
донної інфраструктури.

Першими на прибирання прикордонної смуги, роз!
ташованої  вздовж річки Тиса, по якій проходить кор!
дон з Румунією, вийшли військовослужбовці відділу
«Великий Бичків», «Богдан» та «Ділове».

Впродовж тижня акцію буде проведено в усіх підроз!
ділах Мукачівського прикордонного загону.

Прес%служба Мукачівського
прикордонного загону

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”  Òåë.: 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

8 (1212)8 (1212)8 (1212)8 (1212)8 (1212)
1010101010 1 áåðåçíÿ 2018 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

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
ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 5 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00 ,  17 .00  Ì/ñ  "×îðíèé
Äæåê".  6.25 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ
ÊÀÍÀËÓ (6.27 - 14.00). 14.00
Ïåðøà øïàëüòà. 14.30 Ðàä³î.
Äåíü. 15.00, 18.05 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì) .  15 .15
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ.  16.35
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í. 17.25 Ä/ô
"Æèâà ïðèðîäà". 17.50, 1.10
Íîâèíè.  Ñâ ³ò.  18 .20,  21 .30,
1.25,  2.20 Òåìà äíÿ.  18.35,
1.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.00
Äî ñïðàâè. 19.30 #@)[]?$0 ç
Ìàéêëîì Ùóðîì.  20 .15
Â³éíà ³  ìèð. 21.00, 1.55 Íî-
âèíè .  21 .50 ,  2 .35  Çèìîâ ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ï³ñëÿìîâà.
22 .05  Çèìîâ ³  Îë ³ìï ³éñüê ³
³ãðè 2018 ã. Êðàù³ çìàãàííÿ.
0.30 Ä/ñ "Äèâà Êèòàþ" 5 ñ. .
2.50 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã.  Êðàù³ âèñòóïè.  3.45
Ä/ñ  "Ðîçïîâ ³ä ³  ïðî Õàíñ ³ê " .
4 .35  Ä /ñ  "Ìóçè÷íà  îä ³ ñåÿ
Àð³ðàíò.  Øîó"

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 3". 12.35, 14.00,
15.25 "Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 17.10
Äðàìà "Ìàìà".  20.30 "Ñåê-
ðåòí³  ìàòåð³àëè".  21.00 Ìå-
ëîäðàìà "Çà òðè äí³ äî êîõàí-
íÿ". 22.00 "Ãðîø³ 2018". 23.15,
0.25 "Ãîëîñ êðà¿íè 8" .  1 .40
Êîìåä³ÿ "Íåâäàõà ç êàóíò-êà-
óíò ³ "

IÍÒÅÐ
5.55 Ìóëüòô³ëüì. 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".
10.15, 12.25 Õ/ô "Ãàðàæ".
13.00 Ò/ñ "Ñ³ëüñüêèé ðî-
ìàíñ". 16.10 "×åêàé ìåíå".
18.00, 19.00, 4.05 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
3.00, 5.20 "Ïîäðîáèö³". 20.40
Ò/ñ "Çàïèòàéòå â îñåí³". 0.25
Ò/ñ "Ïîäàðóé ìåí³ íåä³ëþ"
(16+). 3.40 "Ñêåïòèê 2". 4.50
"Top Shop"

 ICTV
5.40, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.30 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 10.10 Àíòèçîìá³. 11.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò.
12.25, 13.15, 0.55 Õ/ô "Âåëèê³
ãðîø³" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 15.00, 16.15 Õ/ô
"Áåçñëàâí³ âèðîäêè" (16+).
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.20 Á³ëüøå í ³æ ïðàâäà.
21.30 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò" (16+).
22.30 Ñâîáîäà ñëîâà. 2.45 Ò/
ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíä-
æåëåñ"  (16+) .  3 .25 Òðóáà
ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+). 4.10
Ñêàðá íàö³¿ .  4.20 Åâðèêà!.
4.25 Ôàêòè. 4.45 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
7.40 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.40
Õ/ô "Ñòåðåæèñü àâòîìîá³ëÿ".
11.30 "Õàòà íà òàòà". 15.25
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿ ç Ïàâëîì Êî-
ñò³öèíèì". 17.30, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00,
22.40 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè".  23.40 "Îäèí çà
âñ³õ". 2.55 "Íàéêðàùå íà ÒÁ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 5.00 Ñüîãîäí³. 7.10, 8.15
Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.30 Ò/ñ "Íà-
õàáà". 13.20 Ò/ñ "Ïòàøêà ñï³âî-
÷à" 1, 2 ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ
"Ïòàøêà ñï³âî÷à" (12+). 18.00
Ò/ñ "Êàáëó÷êà ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "×óæå ùàñòÿ" 1, 2
ñ. (16+). 23.30 Õ/ô "47 Ðîí³í"
(16+). 1.40 Ïðîô³ëàêòèêà!!!.
5.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "Äåëü-
ãî". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00, 20.00, 2.30 Ïà-

òî. 21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+). 21.50 Õ/ô "Äðóæèíà íà-
ïðîêàò" (16+). 0.10 Õ/ô "Ñî-
ìí³ÿ: Ïåðø, í³æ ÿ ïðîêèíóñü"
(16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 7 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 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, 2.55 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè 2018 ã. Êðàù³ âèñòóïè.
12.00 Äîêóìåíòàëüíèé öèêë
Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿. 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³î. Äåíü. 13.55 Íàø³
ãðîø³. 14.30 52 â³êåíäè. 15.15
Äî ñïðàâè. 15.50 Òâ³é ä³ì.
17.25 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 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè
òâàðèí". 20.25 Ñêëàäíà ðîç-
ìîâà. 21.50,  2.35 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ï³ñëÿìîâà.
22.10 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Êðàù³ çìàãàííÿ. 3.50
Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³ ïðî Õàíñ³ê".
5.30 Ä/ñ "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð³-
ðàíò. Øîó"

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, 4.50
ÒÑÍ. 9.30, 11.00, 12.20 "×îòè-
ðè âåñ³ëëÿ 3". 12.30, 14.00
"Ì³íÿþ æ³íêó -  12".  15.45,
21.00 Ìåëîäðàìà "Çà òðè äí³
äî êîõàííÿ".  17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 22.00 "Îäðóæåííÿ
íàîñë³ï 4". 23.35, 0.25, 1.25
Êîìåä³ÿ "Äóïëåêñ"

IÍÒÅÐ
5.55 Ìóëüòô³ëüì. 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".
10.25, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàïè-
òàéòå â îñåí³" .  13.00 Õ/ô
"Àëüï³í³ñò"  (16+).  14.50,
15.45, 16.45, 2.55 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 3.40 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.15, 4.25 "Ïîäðîáèö³". 0.25 Ò/
ñ "Ïîäàðóé ìåí³ íåä³ëþ" (16+).
5.05 "Top Shop".

ICTV
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8 .45 Ôàêòè.  Ðàíîê.  9 .15,
17.40, 21.30 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò"
(16+). 10.20, 13.15 Õ/ô "ßñîí
³  àðãîíàâòè" .  12.45,  15.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.30, 22.30 "Íà
òðüîõ". 15.05, 16.15 Ò/ñ "Âî-
ëîäèìèðñüêà,  15"  (16+) .
18.45, 21.10 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
23.40 Õ/ô "Êîðîë³ âóëèöü"
(16+). 1.40 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ.  Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).
3.00 Òðóáà ì³ñòåðà Ñîñèñêè
(12+). 4.05 Ñêàðá íàö³¿. 4.15
Åâðèêà!. 4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí.  4 .25 Ôàêòè.  4 .45 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.40 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 7.35
"ÌàñòåðØåô - 7". 13.45 "Õàòà
íà òàòà". 15.30 "Ì³ñòè÷í³
³ñòîð³¿-2 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì".
17.30, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
³ñòîð³ÿ". 19.55 "ÌàñòåðØåô.
Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé". 23.45
"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 Ñüîãîäí³. 9.30,
2.00 Ç³ðêîâèé øëÿõ. 10.30
Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.20,
3.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30, 4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³-2 (16+). 16.00 ²ñòîð³ÿ
îäíîãî çëî÷èíó (16+). 18.00 Ò/
ñ "Êàáëó÷êà ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-

Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 2.55, 5.15 "Ïîäðî-
áèö³". 0.25 Ò/ñ "Ïîäàðóé ìåí³
íåä³ëþ" (16+). 3.35 "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. 11.10
Àíòèçîìá³. 12.05, 13.15 Õ/ô
"Êîðîë³ âóëèöü" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.50, 22.35
"Íà òðüîõ". 15.00, 16.15 Ò/ñ
"Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
17.30, 21.30 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò"
(16+). 18.45, 21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.45 Õ/ô "Ìåðçåííà
â³ñ³ìêà" (18+). 2.45 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæåëåñ"
(16+). 4.30 Ñêàðá íàö³¿. 4.40
Åâðèêà!. 4.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+).

ÑÒÁ
7.05 "ÌàñòåðØåô - 5". 12.45
"Õàòà íà òàòà". 15.25 "Ì³ñòè÷í³
³ñòîð³¿-2 ç Ïàâëîì Êîñò³öè-
íèì". 17.30, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55 "Íà-
ðå÷åíà äëÿ òàòà". 22.45 "Äà-
âàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ".
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, 2.50 Ç³ðêîâèé øëÿõ. 10.30
Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.20,
3.10 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30, 4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³-2 (16+). 16.00 ²ñòîð³ÿ îä-
íîãî çëî÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ
"Êàáëó÷êà ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "×óæå ùàñòÿ" 3,
4 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "×óæå ùà-
ñòÿ" 5 ñ. (16+). 0.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 1.30 Òå-
ëåìàãàçèí.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ïàñ-
òóøêà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00, 20.00, 2.30
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.  13.00,
19.00 ×îòèðè 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 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
2.00 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"

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, 8.59
Kids Time. 9.00 Ò/ñ "Ìåðë³í".
10.50 Õ/ô "Â³éíà íàðå÷åíèõ"
(16+). 12.40 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíî-
ñèí - âñå ñêëàäíî" (12+).
17.00, 19.00 Äåøåâî òà ñåðäè-

íÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00, 19.00
×îòèðè 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
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 2.00
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
3.00, 2.00 Çîíà íî÷³. 4.40 Àá-
çàö. 6.40, 7.00 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³ â äèòèíñòâ³". 6.59, 8.39
Kids Time. 8.40 Õ/ô "Êîïàëüí³
öàðÿ Ñîëîìîíà". 12.10 Õ/ô
"Ñëóæíèêè çàêîíó" (16+). 14.50
Õ/ô "Íà äðàéâ³" (16+). 17.00
Õ/ô "Îâåðäðàéâ" (12+). 19.00
Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 20.50 Òàº-
ìíèé àãåíò (16+). 22.10 Òàºì-
íèé àãåíò. Ïîñò-øîó (16+). 0.00
Õ/ô "Ñîìí³ÿ: Ïåðø, í³æ ÿ ïðî-
êèíóñü" (16+). 1.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 6 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 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,  2 .50 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, 14.30
Ðàä³î. Äåíü. 13.55 Ñêëàäíà
ðîçìîâà. 15.15 Ôîëüê-music.
17.25 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, 0.30 Ïåðøèé íà
ñåë³. 19.25 Ïîñòòðàâìàòè÷-
íèé ñèíäðîì.  20.25 Íàø³
ãðîø³ .  21.50,  2 .35 Çèìîâ³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ï³ñëÿìîâà.
22.05 Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè
2018 ã. Êðàù³ çìàãàííÿ. 3.45
Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³ ïðî Õàíñ³ê".
4.35 Ä/ñ "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð-
³ðàíò. Øîó".

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20
ÒÑÍ. 9.30, 10.50, 12.20 "×îòè-
ðè âåñ³ëëÿ 3". 12.30, 14.05
"Ì³íÿþ æ³íêó - 12". 15.45,
21.00, 22.00 Ìåëîäðàìà "Çà
òðè äí³ äî êîõàííÿ". 17.10
Äðàìà "Ìàìà". 20.30, 4.40
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 23.00,
0.25, 1.00 Äðàìà "Ðîá³òü âàø³
ñòàâêè!"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.15, 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".  10.25,
12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàïèòàéòå â
îñåí³". 12.00 "Íîâèíè". 13.00
Õ/ô "Öå ÿ". 14.50, 15.45, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00, 4.00

Êîëåêòèâ ìàãàçèíó “ÀBC” íà âóë. Ï³äãîðÿí-
ñüêà, 4 âèñëîâëþº ùèð³ ñï³â÷óòòÿ êîëåç³ ïî
ðîáîò³ ÒÐÀ× ²ðèí³ Âàñèë³âí³ ç ïðèâîäó

òÿæêî¿ âòðàòè – ÑÌÅÐÒ² ÌÀÒÅÐ²
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ñò.

(5.03.2018 - 11.03.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ñì³õó 2018". 19.30, 5.00 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿-
íè 8". 23.10 "²íòîíàö³¿ ò³íè
êàðîëü". 0.15 "²ãðè ïðèêîë³â
2018". 1.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ
2018"

IÍÒÅÐ
5.50 Ìóëüòô³ëüì. 6.00 Õ/ô
"Âåñíà íà Çàð³÷í³é âóëèö³".
8.00 "Óäàëèé ïðîåêò". 9.00
"Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë
³ ðåøêà. Ìîðñüêèé ñåçîí".
11.00 "Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ. Àìåðèêà". 12.00
Õ/ô "²ãðàøêà". 14.00 Õ/ô "ß
ñîðîìëèâèé, àëå ÿ ë³êóþñÿ".
15.50 Êîíöåðò "Ìîÿ äóøà...".
18.00 "Êðóò³øå âñ³õ. Íîâèé ñå-
çîí". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Õ/ô "Áåá³-áóì" (16+). 22.40 Õ/
ô "Ñåðöå¿äêè". 1.05 Õ/ô
"Çàì³æ íà 2 äíÿ" (16+)

 ICTV
5.10 ²íñàéäåð. 6.50 Ò/ñ "Êîä
Êîñòÿíòèíà" (16+). 8.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+). 11.40 "Íà
òðüîõ". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 "Íà òðüîõ" (16+). 13.15
Õ/ô "Òðîÿ" (16+). 16.30 Õ/ô
"300 ñïàðòàíö³â" (16+). 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.35
Õ/ô "300 ñïàðòàíö³â. Â³äðîä-
æåííÿ ³ìïåð³¿" (16+). 22.40 Õ/ô
"Îëåêñàíäð" (16+). 1.55 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ" (16+). 3.20 Ïðîâîêàòîð
(16+)

ÑÒÁ
6.10 "Õàòà íà òàòà". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.05 "Êàðàî-
êå íà Ìàéäàí³". 11.10 "Âå÷³ð ç
Íàòàëåþ Ãàð³ïîâîþ. ²ðàêë³".
12.20 "Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè".
14.55 "Íàðå÷åíà äëÿ òàòà".
16.55, 23.35, 23.50 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà 5". 19.00 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â 18". 21.20
"Îäèí çà âñ³õ". 22.35, 0.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45 Ç³ðêîâèé
øëÿõ. 9.15 Ò/ñ "ß òåáå í³êîìó
íå â³ääàì" (16+). 13.00 Ò/ñ
"Êðîâ ÿíãîëà" (12+). 17.00 Ò/ñ
"Á³æè, íå îãëÿäþ÷èñü" 1, 2 ñ.
(12+). 19.00, 3.10 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00
Ãîëîâíà òåìà. 21.00 Ò/ñ "Á³æè,
íå îãëÿäàþ÷èñü" (12+). 23.10 Ò/
ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" 6, 8 ñ.
(16+). 2.00 Òåëåìàãàçèí. 2.30
Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" (16+).
4.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ðàïóí-
öåëü". 10.55 Õ/ô "Áðåìåíñüê³
ìóçèêàíòè". 12.00, 1.00 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 15.00, 22.30, 23.30
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 17.00 Õ/ô
"Ëþäè - ²êñ - 2" (16+). 19.30
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
22.00, 23.00 Êðà¿íà Ó. 0.00 Òå-
îð³ÿ çðàäè. 1.50 Õ/ô "Ñìóæêà
íåñêîøåíèõ äèêèõ êâ³ò³â". 3.20
Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³ ïäêàç-
êè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.00 Çîíà íî÷³. 5.50 Ñòåí-
äàï-Øîó. 6.49, 8.09 Kids Time.
6.50 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³ â äè-
òèíñòâ³".  8.10 Õ/ô "Öå âñå
âîíà" (16+). 10.00 Õ/ô "×îãî
õî÷å ä³â÷èíà". 12.10 Õ/ô "Ïî-
êî¿âêà ç Ìàíõåòòåíó". 14.10 Õ/
ô "Îñâ³ä÷åííÿ" (16+). 16.40 Õ/
ô "Ïàñàæèðè" (16+). 18.50 Õ/
ô "Ôîêóñ" (16+). 21.00 Õ/ô
"Çàãóáëåíà" (16+). 0.00 Õ/ô
"Õëîïö³ áóäóòü â çàõâàò³" (16+)

êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:30 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.45
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.45 Çîíà íî÷³. 4.10 Àá-
çàö. 5.59, 6.59 Kids Time. 6.00
Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³ â äèòèíñòâ³".
7.00 Õ/ô "Òàíö³ íà âóëèöÿõ:
Ìîâà ò³ëà". 9.00 Õ/ô "Âóëè÷í³

òàíö³". 11.10 Õ/ô "Âóëè÷í³ òàíö³
2". 13.00 Õ/ô "Âóëè÷í³ òàíö³:
Âñ³ ç³ðêè". 14.50 Õ/ô "Êðîê âïå-
ðåä: Âñå àáî í³÷îãî". 17.10,
19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 21.00 Õ/ô
"Áðóäí³ òàíö³" (16+). 23.00 Õ/ô
"Ñòðèïòèçåðêè" (18+). 1.40
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 10 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 9.25 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³
çèìîâ³ ³ãðè. Á³àòëîí, æ, 6 êì, /
÷îë, 7, 5 êì ñòîÿ÷è/ç
ïîðóøåííÿìè çîðó. 8.00, 22.40
Ïàðàë³ìï³àäà. Á³àòëîí, æ, 6 êì,
/÷îë, 7, 5 êì ñèäÿ÷è. 13.20
Ùîäåííèê Ïàðàë³ìï³àäè. 13.35
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Íàéÿñêðàâ³ø³
âèñòóïè. 14.35, 0.10 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó. VII åòàï. Îäèíî÷íà
çì³øàíà åñòàôåòà. 15.30
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Íàéÿñêðàâ³ø³
òðàíñëÿö³¿. 17.40, 1.30 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó. VII åòàï. Çì³øàíà
åñòàôåòà. 19.20 Ä/ñ "Îñòàíí³é
øàíñ ïîáà÷èòè". 20.25
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 21.00, 1.05
Íîâèíè. 21.30 Ñòóä³ÿ
Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð. 3.00 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Ëèæí³ ïåðåãîíè. ×îë. 15 êì,
ñèäÿ÷è. 4.05 Ïàðàë³ìï³àäà.
Ëèæí³ ïåðåãîíè. Æ³íêè, 12 êì,
ñèäÿ÷è. 5.40 Ïàðàë³ìï³àäà.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ã³ãàíò.
ñëàëîì, âñ³ êëàñè

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 9.45, 23.05 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ 2018". 11.00 Êîìåä³ÿ "Ñëóæ-
áîâèé Ðîìàí". 14.05 "Ãîëîñ
êðà¿íè 8". 16.30, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2018". 20.15
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.05 Ìå-
ëîäðàìà "Òèòàí³ê". 5.30 "Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà"

IÍÒÅÐ
5.35 Ìóëüòô³ëüì. 6.25 "×åêàé
ìåíå". 8.00 Õ/ô "Íàé÷àð³âí³-
øà òà íàéïðèâàáëèâ³øà". 9.40
Õ/ô "Âåñíà íà Çàð³÷í³é âó-
ëèö³". 11.40 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüî-
çàì íå â³ðèòü". 14.45 Ò/ñ "Ãàí-
íà Ãåðìàí" (16+). 20.00, 3.20,
5.20 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Êîí-
öåðò "Ìîÿ äóøà...". 23.10 Õ/ô
"Çàì³æ íà 2 äíÿ" (16+). 1.10 Õ/
ô "Æ³íî÷à ³íòó¿ö³ÿ". 3.50 Õ/ô
"Íå áóëî á ùàñòÿ". 4.50 "Top
Shop"

ICTV
5.10, 4.25 Ñêàðá íàö³¿. 5.20,
4.35 Åâðèêà!. 5.25, 4.40 Ôàê-
òè. 5.45 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
7.25 ß çíÿâ!. 9.20 Äèçåëü-øîó
(12+). 10.45, 11.45 Îñîáëè-
âîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ðîáîòè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 "Íà
òðüîõ". 15.15 Õ/ô "ªëåíà Òðî-
ÿíñüêà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Òðîÿ"
(16+). 23.15 Õ/ô "300 ñïàð-
òàíö³â"  (16+) .  1 .30 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ" (16+). 2.50 Ïðîâîêàòîð
(16+)

íà". 21.00 Ò/ñ "×óæå ùàñòÿ"
6, 7 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "×óæå
ùàñòÿ" (16+). 0.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+). 1.30
Òåëåìàãàçèí

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ïàí³
Ìåòåëèöÿ". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè
- â³äüìè". 12.00, 20.00, 2.30
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00, 19.00
×îòèðè âåñ³ëëÿ. 14.00 Ðÿò³âíè-
êè. 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 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
2.00 ÁàðÄàê. 3.20 Â³òàëüêà.
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, 2.25 Çîíà íî÷³. 3.30 Àá-
çàö. 5.30,  6.45 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³ â äèòèíñòâ³". 6.44, 8.19
Kids Time. 8.20 Ò/ñ "Ìåðë³í".
10.20 Õ/ô "Áàð "Áðèäêèé êîé-
îò" (16+). 12.15 Ò/ñ "Ñòàòóñ
â³äíîñèí - âñå ñêëàäíî" (12+).
16.50, 19.00 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè (16+). 21.00 Àôåðèñ-
òè â ìåðåæàõ (16+). 22.00 Õ/ô
"Ïîêî¿âêà ç Ìàíõåòòåíó". 0.10
Õ/ô "Äðóæèíà íàïðîêàò"
(16+). 2.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 8 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. 9.40 Ä/ñ
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
12.00 Õ/ô "Åñòåð ïðåêðàñíà".
14.00 Ôîëüê-music. 15.25, 1.35
Çèìîâ³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè 2018
ã. Êðàù³ çìàãàííÿ. 17.30 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "Â³äêðèâàé
Óêðà¿íó". 18.40, 23.45 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó.  VI I  åòàï.
Ñïðèíò ÷îëîâ³êè 10êì. 20.15
Ä/ô "Æèâà ïðèðîäà". 20.25
"Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöü-
êîþ. 21.30 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà. 4.30 Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³ ïðî
Õàíñ³ê"

     Êàíàë «1+1»
6.00 Ìåëîäðàìà "Òàòî íàïðî-
êàò". 7.55 Ìåëîäðàìà "Çèìî-
âèé ñîí". 10.00 "Viva ! Íàéêðà-
ñèâ³ø³ 2018". 11.50 "8 áåðåçíÿ
â âåëèêîìó ì³ñò³". 13.30 "1+1
óäîìà: 8 áåðåçíÿ". 15.40 Ìå-
ëîäðàìà "Òèòàí³ê". 19.30, 5.40
ÒÑÍ. 20.10 Êîìåä³ÿ "Ñëóæáî-
âèé Ðîìàí". 23.15 "²íòîíàö³¿
ò³íè êàðîëü". 0.20, 2.05 Ìåëîä-
ðàìà "Íà¿çíèö³ òà ÿíãîëè"

IÍÒÅÐ
5.35 Õ/ô "Êîðîë³âñòâî êðèâèõ
äçåðêàë". 7.00 "Ðàíîê ç ²íòå-
ðîì".  9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì".
9.50 Õ/ô "Áóäüòå ìî¿ì ÷îëîâ-
³êîì". 11.30 Õ/ô "Íàé÷àð³âí³-
øà òà íàéïðèâàáëèâ³øà" .
13.10 Õ/ô "Ä³â÷àòà". 15.00 Õ/
ô "Ëþáîâ ³  ãîëóáè" .  17.10
Êîíöåðò "Ïîãîâîðè ç ³  ìíîþ,
ìàìî". 18.45, 20.40 Õ/ô "Ìîñ-
êâà ñëüîçàì íå â ³ðèòü" .
20.00, 2.15, 4.20 "Ïîäðîáèö³".

ÑÒÁ
6.10 "Õàòà íà òàòà". 7.55 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.05, 22.35 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 11.30 "Õîëîñòÿê - 8".
15.55 "ÌàñòåðØåô. Êóë³íàð-
íèé âèïóñêíèé". 19.00 "Ñâ³òà-
ìè çà ñêàðáàìè". 21.30 "Âå÷³ð
ç Íàòàëåþ Ãàð³ïîâîþ. ²ðàêë³".
23.35 "Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
ñåêñ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.40, 15.00, 19.00, 3.00 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.15 Ç³ðêîâèé
øëÿõ. 9.00 Ò/ñ "×óæå ùàñòÿ"
1, 5 ñ. (16+). 15.20 Ò/ñ "×óæå
ùàñòÿ" (16+). 17.10 Ò/ñ "Äðó-
ãèé ïîäèõ" 1, 2 ñ. (12+). 19.45
Ò/ñ "Äðóãèé ïîäèõ" (12+).
22.00 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó"
1, 4 ñ. (16+). 1.45 Òåëåìàãà-
çèí. 2.15 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàê-
òó" 5 ñ. (16+). 3.40 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Øàé-
áó, øàéáó!". 11.50 Â³òàëüêà.
8 áåðåçíÿ. 13.00, 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà.  15.00,  22.30,
23.30 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
17.00 Ì/ô "Çà÷àðîâàíèé áó-
äèíîê". 18.30 Õ/ô "Ñóñ³äè íà
ñòðüîì³" (16+). 20.30 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00,

23.00 Êðà¿íà Ó. 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 17+. 1.30 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 2.00 ÁàðÄàê.
3.20 Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³
ïäêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.55 Çîíà íî÷³. 4.59, 7.09
Kids Time. 5.00 Ì/ñ "Ëóíò³ê òà
éîãî äðóç³". 7.10 Ðåâ³çîð. Êðàì-
íèö³. 9.10 Òàºìíèé àãåíò (16+).
10.30 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-
øîó (16+). 12.20 Õòî çâåðõó.
14.10 Õ/ô "Õëîïö³ áóäóòü â
çàõâàò³" (16+). 16.10 Õ/ô "×îãî
õî÷óòü æ³íêè". 18.50 Õ/ô "Îñâ-
³ä÷åííÿ" (16+). 21.00 Õ/ô "Ïà-
ñàæèðè" (16+). 23.15 Õ/ô "Îð-
á³òà 9" (12+). 1.10 Õ/ô "Âêðà-
äåíå ïîáà÷åííÿ" (16+)
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6.00,  10.15,  22.40 XI I  Ïà-
ðàë³ìï³éñüê ³  çèìîâ³  ³ ãðè.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ã³ãàíò.
ñëàëîì, âñ³ êëàñè. 9.00, 18.05
XI I  Ïàðàë³ìï³éñüê ³  çèìîâ³
³ãðè. Ëèæí³ ïåðåãîíè. ×îë. 15
êì, ñèäÿ÷è. 14.25, 1.25 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó.  VII  åòàï.
Ìàñ-ñòàð 15êì.  ×îëîâ³êè.
15.20 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³ ³ ãðè. Ëèæí³ ïåðåãîíè.
Æ³íêè, 12 êì, ñèäÿ÷è. 17.05,
2.10 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. VII
åòàï.  Ìàñ-ñòàð 12.5êì.
Æ³íêè. 19.20 Ä/ñ "Îñòàíí³é
øàíñ ïîáà÷èòè" .  20.25
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 21.00 Íîâè-
íè.  21.30 Ñòóä³ÿ  Ïàðà-
ë³ìï³éñüêèõ ³ãîð. 1.00 Íîâè-
íè (ïîâòîð â³ä 21.00). 3.00 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè

 Êàíàë «1+1»
6.10 ÒÑÍ. 7.05, 2.10 "Óê-

ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äà-
íîê. Âèõ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 9.40 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 9.50 "Ãðî-
ìàäà íà ì³ëüéîí". 10.50,
11.45 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4:
Â'ºòíàì". 12.45, 13.55, 15.00,
16.10 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3: Òàí-
çàí³ÿ, Åô³îï³ÿ". 17.10 "Ë³ãà

22.20 Êîíöåðò "Í2LO".  0 .40
Õ/ô "Öå ÿ" .  2 .55 "Ðå÷äîê" .
3.35 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 5.00 "Top Shop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Õ/ô "Ìåðë³í". 11.50, 13.00
Õ/ô "ßñîí ³ àðãîíàâòè". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 15.35 Õ/ô "Îäè-
ñåÿ" (16+). 18.45, 21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 20.20 ²íñàéäåð. 21.30
Äèçåëü-øîó. 23.00 "Íà òðüîõ".
0.00 Õ/ô "Êîõàííÿ íå çà ðîçì-
³ðîì" (16+). 1.50 Ò/ñ "Ìîðñüêà
ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).
3.15 Òðóáà ì³ñòåðà Ñîñèñêè
(12+). 4.05 Ñêàðá íàö³¿. 4.10
Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
6.40, 0.00 Õ/ô "Íàé÷àð³âí³øà
òà íàéïðèâàáëèâ³øà". 8.15 Õ/
ô "Ñëóæáîâèé ðîìàí". 11.25
"Õàòà íà òàòà". 15.30 "Âñå
áóäå äîáðå!". 17.30, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
19.55, 22.40, 23.00 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò³ëà 5".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10,  8.15 Ðàíîê íà
ï³äáîðàõ. 7.00,  8.00,  9.00,
15.00, 19.00, 2.30 Ñüîãîäí³ .
9.30,  4.40 Ç³ðêîâèé øëÿõ.
10.30 Õ/ô "Àíæåë³êà - ìàðê³çà
ÿíãîë³â".  12.45 Õ/ô "×óäîâà
Àíæåë³êà".  14.50, 15.20 Õ/ô
"Àíæåë³êà ³  êîðîëü".  17.15,
19.45 Ò/ñ "Êðîâ ÿíãîëà" (12+).
21.50 Ôóòáîë. Ë³ãà ªâðîïè
ÓªÔÀ "Ëàö³î" - "Äèíàìî". 0.00
Ò/ñ "CSI.  Ì³ñöå çëî÷èíó"
(16+). 3.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Ì/ô "Øêî-
ëà ìîíñòð³â:  Åëåêòðè÷íî".
10.30 Õ/ô "Ðàïóíöåëü". 11.40
Ì/ô "Çà÷àðîâàíèé áóäèíîê".
13.10 Â³òàëüêà. 8 áåðåçíÿ.
14.30 Âå÷³ðêà ç ñþðïðèçîì.
20.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.00 Òàíüêà ³  Âîëîäü-
êà. 22.30 ËàâËàâCar 2. 1.30 Ò/
ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 2.00 Áàð-
Äàê. 3.20 Â³òàëüêà. 5.40 Êî-
ðèñí³ 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 -
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, 2.50 Çîíà íî÷³. 4.10 Àá-
çàö. 6.00,  6.55 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³ â äèòèíñòâ³". 6.50, 8.09
Kids Time. 8.10, 0.40 Õ/ô "Êðó-
òà Äæîðäæ³ÿ" (16+). 10.20 Õ/ô
"Öå âñå âîíà" (16+). 12.15 Õ/
ô "×îãî õî÷å ä³â÷èíà". 14.20
Õ/ô "×îãî õî÷óòü æ³íêè".
17.00, 19.00 Õòî çâåðõó (12+).
22.50 Õ/ô "Âêðàäåíå ïîáà-
÷åííÿ" (16+). 2.45 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 9 ÁÅÐÅÇÍß
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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. 9.40 Ä/ñ
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
11.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Â³äêðèâàé Óêðà¿íó". 12.50,
22.40 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³ ³ãðè. Öåðåìîí³ÿ â³äêðèò-
òÿ. 15.05, 21.30 Ñòóä³ÿ Ïàðà-
ë³ìï³éñüêèõ ³ãîð. 15.35 Ïðîâî-
äè óêðà¿íñüêî¿ ïàðà-
ë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿. 17.35 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "Íîâå òà
óëþáëåíå" Ìàð³ÿ Áóðìàêà.

18.40, 1.40 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. VII åòàï. Ñïðèíò æ³íêè
7.5êì. 20.05 Ä/ô "Æèâà ïðè-
ðîäà". 20.25 Ïåðøà øïàëüòà.
3.00 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³
³ãðè. Á³àòëîí, æ, 6 êì, /÷îë, 7,
5 êì ñèäÿ÷è. 4.35 XII Ïà-
ðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè. Á³àò-
ëîí, æ, 6 êì, /÷îë, 7, 5 êì ñòî-
ÿ÷è/ç ïîðóøåííÿìè çîðó

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 3". 11.00,
12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 4". 12.50
"Ì³íÿþ æ³íêó - 12". 14.45, 15.45
Ìåëîäðàìà "Çà òðè äí³ äî êî-
õàííÿ". 17.10 Äðàìà "Ìàìà".
20.15 "Ë³ãà ñì³õó 2018". 22.20

"²ãðè ïðèêîë³â 2018". 23.20,
0.15, 5.00 "Ðîçñì³øè êîì³êà".
1.10 "Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.30 Õ/ô "Íå áóëî á ùàñ-

òÿ". 6.45 Ìóëüòô³ëüì. 7.10 Õ/
ô "Ìèëåíüêèé òè ì³é". 8.40 Õ/
ô "Ëþáîâ ³ ãîëóáè". 10.45 Õ/ô
"Æ³íî÷à ³íòó¿ö³ÿ". 13.10 Êîí-
öåðò "Ïîãîâîðè ç³ ìíîþ,
ìàìî". 14.45 Ò/ñ "Ãàííà Ãåð-
ìàí" (16+). 20.00, 2.05 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 22.00 Êîíöåðò
"²ìïåðàòðèöÿ òà äâà Ìàåñò-
ðî". 0.10 Õ/ô "Àëüï³í³ñò" (16+).
3.40 Õ/ô "Áóäüòå ìî¿ì ÷îëîâ-
³êîì". 5.05 "Top Shop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Õ/ô "Îäèñåÿ" (16+). 11.50,
13.00 Õ/ô "ªëåíà Òðîÿíñüêà".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.35 Õ/ô
"Ìåðë³í". 18.45, 21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 20.20 Àíòèçîìá³. 21.30,
22.55 Äèçåëü-øîó (12+). 0.05
Êîì³ê íà ì³ëüéîí. Íàéêðàùå.
1.10 Ôàêòè. 1.30 Õ/ô "Êîõàí-
íÿ íå çà ðîçì³ðîì" (16+). 3.00
Òðóáà ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+)

ÑÒÁ
6.55 Õ/ô "Ñëóæáîâèé ðîìàí". 10.05
Õ/ô "Ïðîâ³äíèöÿ". 17.30, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00, 22.40
"Õîëîñòÿê - 8"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 3.00 Ñüî-
ãîäí³. 7.50, 5.15 Ç³ðêîâèé øëÿõ.
9.45 Õ/ô "×óäîâà Àíæåë³êà".
11.50 Õ/ô "Àíæåë³êà ³ êîðîëü".
14.00, 15.20 Õ/ô "Íåïðèáîð-
êàíà Àíæåë³êà". 16.00 Õ/ô "Àí-
æåë³êà ³ ñóëòàí". 18.00 Ò/ñ "ß
òåáå í³êîìó íå â³ääàì" 1, 2 ñ.
(16+). 19.45 Ò/ñ "ß òåáå í³êî-
ìó íå â³ääàì" (16+). 22.15 Ìó-
çè÷íà ïëàòôîðìà. 0.15, 2.20
Õ/ô "Àíæåë³êà - ìàðê³çà ÿí-
ãîë³â". 1.50 Òåëåìàãàçèí. 3.35
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Áðå-
ìåíñüê³ ìóçèêàíòè". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00,
20.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00, 19.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ.
14.00, 3.20 Â³òàëüêà. 16.00
Êðà¿íà Ó. 17.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 18.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.00 Õ/ô "Ëþäè -
²êñ - 2" (16+). 23.30 Õ/ô "Ñóñ³-
äè íà ñòðüîì³" (16+). 1.30 Ò/ñ
"Äîìàøí³é àðåøò". 2.00 Áàð-
Äàê. 5.40 Êîðèñí³ ïäêàçêè

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 20
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 12
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

9 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð.
ïîìåðëî – 18 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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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).
У вас з'явиться мож�
ливість завести нові
цікаві знайомства.

Постарайтеся зосередитися
на роботі, виконуючи її мак�
симально ретельно та аку�
ратно. Щоб уникнути неви�
рішених проблем у майбут�
ньому,  рекомендується не
брати на себе  зайвих зобов�
'язань.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
20.05). Вам необхід�
но прислухатися до
голосу розуму. Не

піддавайтеся емоціям і пер�
шим враженням, вони мо�
жуть виявитися помилкови�
ми.

БЛИЗНЮКИ (21.05�
21.06). Ви можете ви�
явитися всерйоз за�
вантажені роботою,
прийдеться ухвалю�

вати відповідальні рішення в
самих різних областях. На�
ступає час перегляду цінно�
стей. Почніть із себе  – ви себе
явно недооцінювали.

РАК (22.06�22.07).
Висока працез�
датність, гарне само�
почуття і настрій ста�
нуть гарантією успіш�

ності в багатьох сферах
діяльності. Постарайтеся не
віддалятися від колег по ро�
боті.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Справи будуть йти
легко та цікаво. По�
старайтеся навіть на

робочому місці залишатися
товариським і захоплюючим
співрозмовником. Однак не
витрачайте на балаканину
занадто багато часу. Доби�
тися успіху буде досить про�
сто.

ДІВА (24.08�23.09).
Очікуйте приємні
звістки, ваші можли�
вості розширяться, це
може стосуватися

вашої роботи або особистих
відносин. Але краще не
відстоювати права, а зайня�
тися якою�небудь конкрет�
ною справою, зосередитися
на ній.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Вам дове�
деться рахуватися не
тільки зі своєю дум�

кою, пора почути й оточую�
чих вас людей. Терпіння та
конструктивний діалог при�
несуть набагато більше ко�
ристі, ніж відкритий опір і зав�
зяте відстоювання власних
позицій.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Найкраще
почати новий тиж�
день не з "чистого ар�
куша", а з нового вит�

ка в кар'єрному рості. Досить
вдалий час для підбивання
підсумків.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Будьте обе�
режні в діях і вира�
женні свого відно�
шення до чого�не�

будь. Намагайтеся уникнути
конфліктних ситуацій.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Ваша схиль�
ність до побудови по�
вітряних замків може
обернутися купою за�

пущених справ, які ви будете
змушені переробляти. При�
чому  спроби уникнути від
цього заняття ні до чого гар�
ного не приведуть.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
20.02). Спробуйте
викинути з голови
все, що не сприяє ва�
шому розвитку. Не

чіпляйтеся за старе, від змін
в особистій і професійної
діяльності ви тільки виграєте.

РИБИ (21.02�20.03).
Ви можете виявити в
себе нові таланти,
постарайтеся їх роз�

вити. Будьте обережні, вас
будуть провокувати на
конфлікт. Намагайтеся бути
терплячиші та скромніші.

Íà äíå ðîæäåíèÿ íà
ðàáîòå:

– Ëàðèñà Àíàòîëüåâ-
íà, âàì ÷òî íàëèòü?

– Ìíå ìèíåðàëêè áåç
ãàçà.

– Åñòü òîëüêî ñ ãàçîì.
– Òîãäà âîäêè.

–  Ñåãîäíÿ ìîÿ Ðîçî÷-
êà áóäåò ÷èòàòü ëåêöèþ
îá  àëêîãîëèçìå.

– Äà? Î÷åíü èíòåðåñ-
íî! Âî ñêîëüêî?

– Êàê òîëüêî ÿ äîìîé
ïðèäó, òàê ñðàçó è íà÷-
íåò!

– Ñ¸ìî÷êà, íà îùóïü ÿ
çíà÷èòåëüíî ìîëîæå!

 – Ñîíÿ, à â òåáå åñòü
èçþìèíêà?

– Ìîíÿ! Òà ÿ ïðàêòè-
÷åñêè  êåêñ!

– Ïàïà, à êàê çâàëè
òåùó Àäàìà?

– Ó íåãî íå áûëî òåùè,
Èçÿ! Îí æå æèë â ðàþ.

–  Ïî÷åìó âû çàïðàâ-
ëÿåòå ñàëàò "Îëèâüå"
äåòñêèì êðåìîì?

– Ó ãîñòåé îò ìàéîíå-
çà ëèöî ùèïëåò.

– Òàíüêà, ïî÷åìó ó
òåáÿ âñåõ ìóæèêîâ Ìèõà-
èëàìè çîâóò?

– Ïðèâû÷êà äåòñòâà -
ñïàòü ñ ìèøêàìè...

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 ко�
місія. Тел: 0509007525

☺ ☺ ☺

  Êóëüòóðíà õðîí³êà

"Ïîåç³ÿ – öå ïî÷óòòÿ, á³ëü, äðàìà, äîñâ³ä, ³ñòîð³ÿ, êóëüòóðà,
ô³ëîñîô³ÿ òà åñòåòèêà, ³íòó¿ö³ÿ òà ì³ñòèêà… Ïîåç³ÿ – öå äîëÿ."
– Òàê îá'ºìíî ³ áàãàòîãðàííî ïðî öåé âèä ìîâíîãî ìèñòåöòâà,
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ãîðäîí. ² ñïðàâä³, òîé õòî âì³º ñëóõàòè ³ ÷óòè
ïîåòè÷íå ñëîâî, òîé  ñâ³ò ñïðèéìàº íàáàãàòî ÿñêðàâ³øå ³ ãëèá-
øå. Òàêó ìîæëèâ³ñòü íåùîäàâíî ìàëè ³ ìóêà÷³âö³.

22 ëþòîãî ó ñò³íàõ äðåâíüîãî çàìêó "Ïàëàíîê" ïðîéøîâ ë³òå-
ðàòóðíèé âå÷³ð, âå÷³ð âèøóêàíî¿ ïîåç³¿, ÿêèé ïîäàðóâàëè ì³ñòÿ-
íàì ïîåòè Òåòÿíà Ðèáàð òà Â³êòîð Äâîðíè÷åíêî. Ðîìàíòè÷íîñò³

òà äîâåðøåíîñò³
ä³éñòâó äîäàâàëî àêà-
ïåëüíå çâó÷àííÿ óê-
ðà¿íñüêèõ ï³ñåíü ó âè-
êîíàíí³ òàëàíîâèòî¿ ñï³âà÷êè Êàòåðèíè Ìîãèëåâåöü.
Ñâ³÷³, ñòàðîâèííèé äóõ ³ îñîáëèâà àóðà çàìêó ñòâî-
ðþâàëà íåïîâòîðíèé íàñòð³é. Àâòîðè ÷èòàëè ³íòèì-
íó ë³ðèêó, ÿêà ãàðìîí³éíî ïåðåïë³òàëàñÿ ç óêðà¿íñü-
êèìè ï³ñíÿìè, ç³ãð³âàþ÷è äóø³ ñëóõà÷³â ó öþ õî-
ëîäíó çèìîâó ïîðó.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

25 лютого Україна святкувала День
народження геніальної української по�
етеси Лесі Українки. Літератори
«Рідного слова» відзначили цю дату у
мукачівській центральній книгозбірні,
щоб згадати велику поетесу, її непро�
стий життєвий шлях, почитати її
цілющі поезії, згадати найцікавіші
факти із життя. Леся Українка прожи�

ла 42 роки, але за своє коротке земне життя залишила
майбутньому  поколінню золоту спадщину шедеврів украї�
нської літератури.

УКЛІН ТОБІ, ЛЕСЮ!

Талановита вихованка Мукачівсь�
кої дитячої школи мистецтв №2
Олександра Макарова з успіхом
виступила на ІІ Міжнародному кон�
курсі�фестивалі мистецтв
“Stankovych fest” та здобула гран�
прі фестивалю у номінації “Музич�
не мистецтво”.

З 21 по 25 лютого 2018 року в Сва�
ляві проходив ІI Міжнародний кон�
курс�фестиваль Євгена Станкови�
ча «Stankovych fest», в роботі якого
брав  участь сам Євген Станкович –
Герой України, лауреат Державної
премії України імені Т.Г.Шевченка,
Академік Академії мистецтв, народ�
ний артист України, завідувач ка�
федри композиції Національної му�
зичної академії України імені
П.І.Чайковського, почесний голова
Національної спілки композиторів
України, член комітету з Національ�

Îëåêñàíäðà Ìàêàðîâà – âîëîäàðêà Ãðàí-ïð³ ²² Ì³æíàðîäíîãî
êîíêóðñó-ôåñòèâàëþ ìèñòåöòâ “Stankovych fest”

ної премії України імені Т.Г.Шевчен�
ка та Голова журі конкурсу�фести�
валю «Stankovych fest».

У нелегкій боротьбі за Гран�Прі
фестивалю “Stankovych fest” в но�
мінації «Музичне мистецтво» та
грошову винагороду у розмірі 10
000 грн. змагалися: Гамбаль Ми�
рослава (академічний вокал), Ки�
рилов Віктор (балалайка), Бабіч
Ліляна (домра), Бабухівський Ва�
силь (кларнет), Макарова Олексан�
дра (ксилофон), Зейкан Олек�
сандр (естрадний вокал), Лучков
Олександр (фортепіано), Федина
Ростислав (фортепіано). Витрати
на організацію поїздки учениці та
викладачів Мукачівської дитячої
школи мистецтв №2 профінансо�
вані за рахунок міської комплекс�
ної Програми розвитку культури і
мистецтв міста Мукачева на 2018�
2020 роки.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺


