
9 (1213)
8 áåðåçíÿ 2018 ðîêó

ÃÎËÎÂÍÀ
ÏÎØÒÀÐÊÀ
ÌÓÊÀ×ÅÂÀ

Читайте на 5	й стор.

ÄÎÐÎÃ²  Æ²ÍÊÈ!
Ùèðî â³òàþ âàñ ç³ ñâÿòîì âåñíè!

Напередодні свята 8 Березня ми
закликали вас надсилати комплімен�
ти жінкам. З приємністю відзначаємо,
що наше запрошення знайшло відгук у
багатьох читачів. Як і обіцяли, кращі,
на наш погляд, афоризми, привітан�
ня, побажання і компліменти жінкам ми
друкуємо в сьогоднішньому номері і
адресуємо нашим чарівним читачкам.

А почати цей парад чоловічого крас�
нослів’я хочемо напрочуд поетичним
компліментом Володимира Страшка.

ХОЧА ЖІНОЧЕ свято ми відзначає�
мо на початку березня, весь місяць у
нас проходить під знаком Жінки. Хоча
чому місяць? Все життя!..

Подумки уявляю її, що повинен виб�
рати мужчина з такого казкового тво�
ріння, як Жінка?

Що він повинен вибрати, щоб відчу�
ти її всю, без остатку? З прихованою
ніжністю, з небаченим випромінюван�
ням краси. З таїною, яка означає по�
чаток всього? Може, ці два сяючі що�
разу іншим сяйвом дорогоцінні камені�
очі, здатні зачаровувати нас навіть на
відстані?

СЛОВО ПРО ОЧІ, РУКИ, ГРУДИ, ГУБИ...
Може, це мають бути руки, які ми у

пориванні почуттів називаємо двома
лебедями?

Чи, може, груди, ці бокали, виног�
рад, квітуючі троянди, цнотливі буто�
ни, золоті ранети, райські яблука з
найчудовішого дерева у світі?

Чи маю вибрати переплетіння хви�
лястих форм, космічну траєкторію рук,
ніг і шиї, що надають округлості кож�
ному руху?

Я б вибрав з цієї невичерпної краси
найшвидше — губи. Це ніжне і казко�
ве окреслення їх, цей серп Місяця у
спекотну літню ніч. Два ніжних покри�
тих росою шовкових пелюстки черво�
них троянд. Цю алею з малини й су�
ниці. Губи, які уміють чекати, уміють
посміхатися. Губи, які плачуть, губи, які
стогнуть, коли десь у світі вбивається
людяність. Губи, які привідкривають�
ся у посмішці, які говорять, кричать,
шепочуть, кличуть, заспокоюють, про�
сять, обіцяють, клянуться, манять, до�
віряють таємницю своєї ніколи не вга�
мованої любові. Губи, які цілують ди�

тину, матір, коханця, рідну землю, свій
будинок. Губи, у яких сконцентрувала�
ся вся ніжність й краса жінки, що го�
тується сказати слово, яке врятує все
живе на Землі. Слово — заклинання
надії. Слово, з якого складається ко�
лискова пісня і псалом розлуки.

Губи — горностайова околиця рота,
найцнотливіший символ еротики, вер�
шина, ущелина, провалля, слава і
радість життя, його кульмінаційне за�
хоплення, символ поезії.

Символ жінки і життя...
І немає значення, скільки мужчині

років — 18, 40 чи 60. Неважливо, що
говорить мужчина жінці у метушні по�
всякдення. Головне те, що він відчуває
своїм серцем. А в серці мужчини, у гли�
бинах його мозку Жінка ототожнюєть�
ся з богинею, з найвищою істотою.

Але в цьому не кожен мужчина при�
знається навіть самому собі, навіть у
свято. Такі вже ми мужики...

(Продовження компліментів жінці
читайте на інших сторінках газети).

10 ВИХІДНИХ.
УЖЕ Є ПЛАНИ?

В Україні 8 березня залишається держав	
ним вихідним. Тож напередодні, 7 березня,
буде скорочений на годину робочий день.

І загалом з 8 по 11 березня – неробочі дні. Як
і всі чотири суботи і неділі, за винятком суботи,
3 березня, коли доведеться відпрацювати за
те, що 9�го відпочиватимемо. Щоправда, вста�
новлення цих вихідних має лише рекомендац�
ійний характер. До слова, у світі тільки в менш
ніж 20 країнах відзначають 8 березня як дер�
жавне свято.

Богданна МАРТИНИК

Íåìàº í³÷îãî ïðèºìí³øîãî, í³æ íà-
ãîäà ïðèâ³òàòè ç ïåðøèì âåñíÿíèì
ñâÿòîì  æ³íîê-êîëåã ïî ðîáîò³, óñ³õ
êë³ºíòîê íàøî¿  þðèäè÷íî¿ ô³ðìè.
Íåõàé  ó âàøîìó æèòò³ áóäå  ÿêíàéá-

³ëüøå  ñîíÿ÷íèõ äí³â,
ñïîâíåíèõ  âåñíÿíî-
ãî íàñòðîþ ³ äîáðèõ
çäîáóòê³â.

Ìóêà÷³âñüêà
þðô³ðìà "Â³êòîð³ÿ"

ÄÎÁÐÀ ÂÀÌ ² ÙÀÑÒß!
Ìî¿ ñåðäå÷í³ â³òàëüí³ ñëîâà ç íàãîäè Ì³æíà-

ðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ – äî ìèëèõ, ÷àð³âíèõ
æ³íîê, ñóìë³ííèõ ïðàö³âíèöü íàøî¿ ôàáðèêè,
íàøèõ øàíîâíèõ ïåíñ³îíåðîê, ÿê³
ñïðàâä³ çàñëóæèëè  ùèðî¿ ïîâàãè.

Äîáðà âàì, ìèðó ³ ëþáîâ³. Íå-
õàé æèòòÿ  êîæíî¿ ç âàñ íàïîâ-
íþºòüñÿ  ñâ³òëîì ³ êðàñîþ âåñ-
íè, ñîíÿ÷íèõ âàì ³ òåïëèõ ñâÿò,
ùàñëèâî¿ æ³íî÷î¿ äîë³.

Òåðåç³ÿ ÎÁÅÐÒÞÕ, äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.

Âåëèêà ÷àñòêà âèðîáíè÷èõ  é ³íøèõ ñïðàâ  ó
íàøîìó ï³äïðèºìñòâ³  òðèìàºòüñÿ  íà íàä³éíèõ
ïëå÷àõ  æ³íîê-òðóä³âíèöü. Ç ñåðäå÷íèì òåï-
ëîì ³ âäÿ÷í³ñòþ  ïîçäîðîâëÿþ âàñ, íàø³  íå-
âòîìí³ ïðàö³âíèö³  é  äîðîã³ âåòå-
ðàíêè,  ç³ ñâ³òëèì ïåðøîâåñíÿíèì
Ñâÿòîì ³ â³ä ³ìåí³ âñ³õ ÷îëîâ³ê³â
ôàáðèêè  áàæàþ  âàì  çäîðîâ’ÿ ³
áëàãîïîëó÷÷ÿ, âåñíÿíîãî íàñòðîþ
³ îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

Â. ÐßÁÈ×, ãåíäèðåêòîð
ÑÏ «Ô³øåð-Ìóêà÷åâî»

Ç íàãîäè ïðåêðàñíîãî âåñíÿíîãî ñâÿòà –
Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ øëþ íàéùèð³ø³
â³òàííÿ äîðîãèì òðóä³âíèöÿì íàøî¿ ôàáðèêè òà
íàøèì ëþáèì âåòåðàíêàì.

Õàé çàêâ³ò÷àíà ÷àð³âíèöÿ – âåñíà
äîäàº íàì ñèë ³ ñíàãè, çäîðîâ’ÿ ³ íå-

â'ÿíó÷î¿ êðàñè, ìèðó òà çëàãîäè ó
âàøèõ ñ³ì’ÿõ, îñîáèñòîãî æ³íî-
÷îãî ùàñòÿ.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ
Ï.ÁÀÑÀÐÀÁ,  ãåí. äèðåêòîð

ÑÏ  "Åäåëüâåéñ-ËåÃî"

ßê áè íå íàçèâàëè âåñíÿíå
ñâÿòî, ãîëîâíå, ùî öåé äåíü
– ùå îäíà íàãîäà âêëîíèòè-
ñÿ âàì, äîðîã³ ìàòåð³, ñåñò-
ðè, êîõàí³, êîëåãè, ïîäÿêóâà-
òè çà òåïëî, ðàä³ñòü, ëþáîâ,
ï³äòðèìêó, ÿêó âè ùîäíÿ äà-
ðóºòå íàì, ÷îëîâ³êàì!

Çíàéòå, ùî ñàìå ç âàøèõ
ïîñì³øîê ìè ÷åðïàºìî ñèëè

äëÿ êîæíîãî áóäåííîãî äíÿ, çíàõîäèìî òî÷êó îïî-
ðè ó âàøèõ ñëîâàõ ï³äòðèìêè, à âàøà ïðîôåñ³éíà
ä³ÿëüí³ñòü âæå äàâíî ñòàëà íåçàì³ííîþ
ó âñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ!

Òî æ â öåé âåñíÿíèé äåíü
ùèðî áàæàþ âàì ðàäîñò³, æ³íî-
÷îãî ùàñòÿ ó êîë³ ð³äíèõ,
â³ðíèõ äðóç³â òà íàä³éíèõ êîëåã,
çäîðîâ’ÿ òà Áîæî¿ áëàãîäàò³ äëÿ
âàøèõ îñåëü!

Ç ïîâàãîþ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ
Ñåðã³é ÃÀÉÄÀÉ

ÂÄß×ÍÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßÞ!

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!

Ç ÏÅÐØÈÌ ÑÂßÒÎÌ ÂÅÑÍÈ!
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Öå ñåëî âåëèêîþ ì³ðîþ º
çíàêîâèì íå ëèøå íà Ìóêà÷³-
âùèí³, àëå é óñ³é îáëàñò³.

Óïðîäîâæ áàãàòüîõ äåñÿ-
òèë³òü íà éîãî ðîäþ÷èõ çåì-
ëÿõ òðóäèëèñÿ ïðà-
öåëþáí³ ´àçäè, à â
ðàäÿíñüê³ ÷àñè òóò
óñï³øíî ãîñïîäà-
ðþâàâ îäèí ç íàéïî-
òóæí³øèõ êîëãîñï³â
Çàêàðïàòòÿ, ó ñòðóê-
òóð³ ÿêîãî áóëè íå
ëèøå òðàäèö³éí³
ð³ëüíè÷³, òâàðèí-
íèöüê³ òà îâî÷åâ³
ï³äðîçä³ëè, àëå é
ïåðåðîáí³ ï³äïðèº-
ìñòâà, ïðîäóêö³þ ÿêèõ çíàëè
äàëåêî çà ìåæàìè îáëàñò³.

² ñüîãîäí³ ðàêîøèíñüê³ íèâè
äáàéëèâî îáðîáëÿþòü
ì³ñöåâ³ ôåðìåðè, ó ñåë³ ïðà-
öþº ö³ëà íèçêà ñó÷àñíèõ âè-
ðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ, îäíàê
êîðèñò³ ñåëó â³ä öüîãî ìàëî
– ñïëà÷åíèìè íèìè ïîäàòêàìè
íà âëàñíèé ðîçñóä ðîçïîðÿä-
æàþòüñÿ íå âîíè, à âëàäà.

Íà çóñòð³÷³ ç êîíñóëüòàíòà-
ìè Çàêàðïàòñüêîãî ÐÂ ÀÌÓ,
ÿêà â³äáóëàñÿ ó Ðàêîøèíñüê³é
ñ³ëüðàä³ 2 áåðåçíÿ, ¿¿ ó÷àñíè-
êè íàãîëîøóâàëè, ùî ñàìå
ô³íàíñîâ³ ïèòàííÿ ñüîãîäí³ º
íàäòî àêòóàëüíèìè äëÿ ñ³ë
ãðîìàäè. Ðàêîøèíñüêèé
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Âàñèëü
Êîøòóðà, äåïóòàò ñ³ëüñüêî¿
ðàäè ²âàí Øàôàð, êîëèøí³
ñ³ëüñüê³ ãîëîâè Âîëîäèìèð
Ëàâêàé, Ìèõàéëî Äåëåãàí,
Åì³ë Êîøòóðà òà ³íø³ âèñòó-
ïàþ÷³ íàãîëîøóâàëè, ùî ñüî-
ãîäí³ â³ä ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè
Ðàêîøèíà âèëó÷àþòü ó ðàéîí-
íèé áþäæåò 3.9 ìëí. ÏÄÔÎ.
Íàòîì³ñòü ç ðàéáþäæåòó ìè-
íóëîð³÷ âèä³ëèëè äëÿ íå-
â³äêëàäíèõ ïîòðåá ñîö³àëüíî¿
ñôåðè øåñòè ñ³ë ãðîìàäè àæ
... 280 òèñ. ãðí. Óïðîäîâæ
òðüîõ ðîê³â, â³äêîëè éäå ðå-
ôîðìà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, Ðàêîøèíñüêà ãðîìàäà
óæå âòðàòèëà 20 ìëí. ãðí. ² öå
ïðè òîìó, ùî ñåëà ãîñòðî ïî-
òðåáóþòü ðåìîíòó äîð³ã, øê³ë,
äèòÿ÷èõ ³ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.

ªäèíèì íàä³éíèì ñïîñîáîì
êàðäèíàëüíî çì³íèòè ñèòóà-
ö³þ ó ñåëàõ ãðîìàäè º ñòâî-
ðåííÿ ÎÒÃ. Ïåðñïåêòèâíà Ðà-

ÐÀÊÎØÈÍÑÜÊÀ ÃÐÎÌÀÄÀ ÍÀ ÌÓÊÀ×²ÂÙÈÍ²
ÐÎÇÏÎ×ÈÍÀª ØËßÕ ÄÎ ÎÁ'ªÄÍÀÍÍß

êîøèíñüêà ÎÒÃ ó ñêëàä³ 16
íàñåëåíèõ ïóíêò³â Ðàêî-
øèíñüêî¿, Êàëüíèöüêî¿ òà Çíÿ-
ö³âñüêî¿ ñ³ëüñüêèõ ðàä ìàº
ìîæëèâ³ñòü îá'ºäíàòè ïîíàä

13 òèñ. æèòåë³â òà îõîïèòè
áëèçüêî 12,3 òèñ. ãà çåìë³.
Íåçâàæàþ÷è íà ïîêè ùî áåç-
ðåçóëüòàòíèé äîñâ³ä ñòâîðåí-
íÿ îá'ºäíàíî¿ ãðîìàäè ¿õí³ìè
çåìëÿêàìè – Ãîðîíä³âñüêîþ
òà Ñòðàáè÷³âñüêîþ ãðîìàäà-
ìè, ÿê³ âæå ìàéæå ð³ê íàìàãà-
þòüñÿ îòðèìàòè ïîçèòèâíèé
âèñíîâîê â³ä Çàêàðïàòñüêî¿
ÎÄÀ, Ðàêîøèíñüêà ãðîìàäà
ö³ëåñïðÿìîâàíî ðîçïî÷èíàº
øëÿõ äî îá'ºäíàííÿ.

Àíàë³ç ïîòåíö³éíîãî áþä-
æåòó Ðàêîøèíñüêî¿ ÎÒÃ,
çä³éñíåíèé êîíñóëüòàíòîì ç
áþäæåòíèõ ïèòàíü ÇÐÂ ÀÌÓ
Þë³ºþ Òðàíüîâè÷, ñâ³ä÷èòü,
ùî ó âèïàäêó îá'ºäíàííÿ çà
ðàõóíîê íàäõîäæåíü ç ÏÄÔÎ
äîõîäè çàãàëüíîãî ôîíäó
áþäæåòó çá³ëüøàòüñÿ ó 2,4
ðàçè. Òàêèì ÷èíîì âëàñí³ íàä-
õîäæåííÿ áþäæåòó íà îäíî-
ãî æèòåëÿ çðîñòóòü ç 321 ãðí
äî 783 ãðí. Âðàõîâóþ÷è
ì³æáþäæåòí³ òðàíñôåðòè ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó íà
ô³íàíñóâàííÿ çàêëàä³â îñâ³òè
òà ïåðâèííî¿ ìåäèöèíè, à òà-
êîæ áàçîâó äîòàö³þ, áþäæåò
Ðàêîøèíñüêî¿ ÎÒÃ ó 2017
ðîö³ ñêëàâ áè 43 ìëí. ãðí. Ìè-
íóëîãî ðîêó ãðîìàäà âæå
âòðàòèëà 6 ìëí. ãðí, ÿê³ ìîãëà
á îòðèìàòè ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó íà ðîçâèòîê ³íôðàñ-
òðóêòóðè, à öå íà 1,8 ìëí. ãðí.
á³ëüøå ¿õí³õ ð³÷íèõ âëàñíèõ
íàäõîäæåíü. Çà òàêèõ óìîâ íå
ñêîðèñòàòèñÿ íàäàíîþ çàêî-
íîì ìîæëèâ³ñòþ îá'ºäíàòèñÿ
â ãðîìàäó – ïðîñòî ãð³õ! –
êîíñòàòóâàëè âèñòóïàþ÷³.

Íå ìåíø ãîñòðî ñòî¿òü ó

ñåë³ é çåìåëüíå ïèòàííÿ. ×å-
ðåç òå, ùî îðãàíè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ áóëè ïîçáàâ-
ëåí³ ïðàâà ðîçïîðÿäæàòèñÿ
çåìëÿìè ïîçà ìåæàìè íàñå-

ëåíèõ ïóíêò³â, íà äàíèé ÷àñ
Ðàêîøèíî òà ³íø³ ñåëà ãðîìà-
äè íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ âè-
êîðèñòîâóâàòè ö³ çåìë³ íå òå
ùî äëÿ âëàñíîãî ³íâåñòèö³é-
íîãî ðîçâèòêó, à íàâ³òü äëÿ
æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà ìîëî-
äèõ ñ³ìåé. Ñüîãîäí³ ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü ÷àñòêîâî ïîíîâëåíà ³
óðÿä ïåðåäàº çåìë³ ïîçà ìå-
æàìè íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó
âëàñí³ñòü ÎÒÒ. Àëå ùîá îòðè-
ìàòè ö³ çåìë³, ñïî÷àòêó òàêè
ñë³ä îá'ºäíàòèñÿ...

Ðàêîøèíñüêà ãðîìàäà äàâíî
âèçð³ëà äî ñòâîðåííÿ ÎÒÃ ³
ùå â 2016 ðîö³ çàïðîïîíóâà-
ëà ñóñ³äí³ì Çíÿö³âñüê³é òà
Êàëüíèöüê³é ãðîìàäàì, äå
ñïðàâè êóäè á³ëüø íåâò³øí³,
îá'ºäíàòèñÿ. Îäíàê ñóñ³äè
â³äáóâàþòüñÿ ìîâ÷àíêîþ.
Ùîïðàâäà, ïðèñóòí³é íà
ç³áðàíí³ Êàëüíèöüêèé
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Â³êòîð Ñó-
ëèìà âèçíàâ, ùî àíàëîã³÷íó
êîíñóëüòàòèâíó çóñòð³÷ âàðòî
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïðîâåñòè
³ â éîãî ñåë³, àáè ÿêîìîãà
á³ëüøå îäíîñåëüö³â ïåðåêî-
íàëèñÿ ó íåîáõ³äíîñò³ òàêîãî
êðîêó.

Äóæå ñïîä³âàºìîñÿ, ùî öÿ
çóñòð³÷ òàêè â³äáóäåòüñÿ. ² íå
ëèøå ó Êàëüíèêó, àëå ³ â Çíÿ-
öåâ³ òà ³íøèõ ñåëàõ Ìóêà÷³â-
ùèíè, à äîñòîâ³ðíà ³íôîðìàö³ÿ
ñòàíå äëÿ æèòåë³â ñ³ë íàä³éíèì
ìîòèâàö³éíèì çàðÿäîì äëÿ
ïðîðèâó êðóãîâî¿ îáîðîíè, ÿêó
íàðàç³ íàãëóõî òðèìàþòü ÷è-
íîâíèêè, àáè çàãàëüìóâàòè äå-
öåíòðàë³çàö³éí³ ïðîöåñè, ïî-
â³äîìèëè Çàêàïàòòÿ îíëàéí ó
Çàêàðïàòñüêîìó ÐÂ ÀÌÓ.

З настанням весни, квітучої пори року і святом 8�го Бе�
резня, що вже лагідним сонячним промінцем заглянув у
ваші віконця, маю за велику приємність привітати сердеч�
них жінок кардіологічного відділення Мукачівської ЦРЛ і
побажати Їм, аби все замріяне збулося.

У затишному кабінеті завідуючої Жани Юріївни Тегзи,
стіни якого заспокійливо доповнюють художні полотна, ве�
демо розмову про буденну працю:

 — За кліп ока пролетіли два місяці 2018�го року. Скажіть,
у кардіології стало спокійніше?

— Нам спокій тільки сниться. Серце — це центральний
орган організму, його двигун. У наш суєтливий час люди
багато нервують, а відтак і хворіють. Ці переживання на�
самперед відчуває серце. А звідси — аритмія, мікроін�
фаркти, інсульти та інші недуги. Серцеві хвороби доміну�
ють серед усіх болячок. Наші лікарі, потрібно надати їм
належне, навчилися боротися з цією підступною хворо�
бою. За підтримки міського голови Андрія Балоги і депу�
татського корпусу маємо вдосталь ліків, що дає нам підста�
ву стверджувати — для хворих у стаціонарі лікування без�
коштовне. Це перша ознака того, що Мукачівська ЦРЛ успі�
шно реформується. У нас прекрасні лікарі, маємо сучасне
устаткування для діагностики хворих. Потрібно тільки з ду�
шею ставитися до виконання своїх прямих обов,язків, ба�
гато читати медичної літератури і постійно підвищувати
свій фаховий рівень.

— Пані Жано, ми багато теплих і заслужених слів кажемо
на адресу лікарів. І тут же забуваємо про звитяжну працю
наших милих помічниць — медичних сестричок. Ви як їх і
лікарів — безпосередній керівник і наставник, скажіть своє
слово про середній медперсонал.

— Скажу так: лікар — це голова, це — мозок, це —  думка
і, як кінцевий результат, — це точний діагноз, без якого не
виліковується жодна хвороба. Але всі призначення лікаря
виконує медична сестра. Від їх золотих рук, ставлення до
пацієнта, від їх уваги й поваги та добродушності залежить
дуже багато. Зважте, приємне добре слово також лікує.
Перше вдячність хочу висловити на адресу старшої медсе�
стри нашого кардіологічного відділення Олени Іржіївни Чей�
пеш. Вона є душею колективу. Це — професіонал високої
ерудиції, чуйна, доброзичлива людина. Я як завідувач
відділення, не уявляю своєї роботи без старшої медсест�
ри. А турбот у неї — незлічимо. Вона контролює роботу
всього середнього медперсоналу. Це і щоденна праця сес�
тричок, і тих, котрі трудяться позмінно — вдень і вночі. Оле�
на Іржіївна ще організує роботу молодшого медперсоналу
— санітарок, прибиральниць, Одним словом, пильнує чис�
тоту і порядок у приміщеннях відділення. А ще вона відпов�
ідальна за якісне проведення всіх наших регламентуючих
документів. Вона — це те око, яке все бачить, все знає і все
передбачає. А у скрутну хвилину  Олена Іржіївна завжди
напоготові дати пораду й допомогти… Як мама!

— Що напередодні свята 8�го Березня Ви хотіли б
побажати медсестричкам?

— Я скажу так: медичні сестрички — це окраса лікарні. Бо
це — жіноцтво. А з іншого боку, вони показують приклад
сумлінного ставлення до своєї відповідальної роботи. Ба�
жаю їм людського щастя, миру, злагоди в родинах, здоро�
в’я, радості від рідних. І просто — звичайного жіночого
щастя — любові, любові, любові.

Після цього приємного спілкування я прошу детальніше
розповісти про своїх підопічних старшу медичну сестру кар�
діологічного відділення Олену Іржіївну Чейпеш. Їй слово:

— Я працюю тут, відколи кардіологічне відділення почало
функціювати. Це вже не мало, не багато — 33 роки. Словом,
я тут — старожил і корінна мукачівка. Я люблю своє місто і
дорожу своєю роботою. Мої медсестрички це — моя друга
родина. Лікар виписує листок призначення, а виконують
всі лікувальні процедури медичні сестрички.Це означає,
що 80 відсотків догляду за хворими покладено на плечі мед�
сестер. Без них неможливе якісне функціювання лікарні. У
нашому відділені працює 16 медичних сестричок. Це —
високопрофесійні фахівці, здебільшого вищої категорії.
Щороку вони проходять атестацію, складають екзамени на
підтвердження кваліфікаційного рівня.

— Назвіть кращих.
— Я б не хотіла когось з них образити. Але, якщо ви так

наполегливо просите, то назву найкращих з кращих. Це про�
цедурна медсестра, ветеран праці, яка в цьому відділені
трудиться 30 років — Наталія Кончович. Вона передає свій
багаторічний досвід молодим, виховує в них почуття відпо�
відальності. Можна добре слово мовити про Алу Петер, Те�
тяну Капітан, Марію Ладані, Лесю Шемет. Всі закінчили
медичні училища і мають вищі категорії.

— Не можу оминути добрим словом сестричок молодшо�
го персоналу. Це ті жіночки, без яких всім нам було б не�
зручно. Вони утримують в чистоті і охайності всі палати і
приміщення відділення. Керує роботою молодшого мед�
персоналу сестра�господарка Марія Василівна Кінч. Вона
ще слідкує, щоб своєчасно була замінена на ліжках білизна
і за харчуванням хворих. Лежачих немічних сама годує і
сама розвозить сніданки, обіди і вечері по палатах…

— Що хочете побажати медсестричкам кардіологіч�
ного відділення напередодні свята?

— Всім — міцного здоров’я. По�друге, терпіння, миру,
злагоди, добробуту. А ще, щоб усі на роботу йшли з по�
смішкою, задоволені, а з роботи — щасливими.  Мукачів�
цям бажаю, аби берегли своє здоров’я, раділи життю і
весні й ніколи не хворіли.

– Саме цього і я бажаю всім нам.
  Інтерв’ю записав журналіст з Мукачева

ІВАН  КОПЧА.

ÂÅÑÍßÍÅ ÑËÎÂÎ ÏÐÎ
ÑÅÐÄÅ×ÍÈÕ ÌÅÄÑÅÑÒÐÈ×ÎÊ
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ÎÒÐÈÌÀÞÒÜ 675 ÒÈÑ. ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÆÈÒËÀ

У місті на лікування важкохворих
виділено 420 тисяч тис. грн.

У березні розпоряд
женням міського голови
коштом програми «До
даткового соціально
медичного захисту му
качівців» 102  родини
учасників бойових дій
отримають від 5 до 10
тисяч гривень на ремонт
житла.  Загалом для цих
потреб виділено 675
тис. гривень. Право на
таку допомогу мають

учасники бойових дій,
інваліди війни, родини
загиблих учасників бой
ових дій.

Так допомогу учасни
ки бойових дій отриму
ють з кінця минулого
року. Після зустрічі
міського голови Мука
чева Андрія Балоги з
представниками гро
мадських організацій,
які опікуються пробле

мами учасників бойових
дій з числа воїнівінтер
націоналістів та мирот
ворчого контингенту та
сучасних захисників
нашої країни було внесе
но зміни до програми
«Додаткового соціаль

номедичного захисту
мукачівців» і передбаче
но видатки з міського
бюджету на ремонт жит
ла  для учасників бойо
вих дій.

Êîøòîì ïðîãðàìè
“Äîäàòêîâîãî ñîö³àëü-
íî-ìåäè÷íîãî çàõèñòó
ìóêà÷³âö³â” âèä³ëåíî
420 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà
ë³êóâàííÿ âàæêîõâî-
ðèõ ì³ñòÿí. Ðîçì³ð äî-
ïîìîãè ñòàíîâèòü â³ä
17 äî 57 òèñÿ÷ – ¿¿ îò-
ðèìóþòü äåñÿòåðî ìó-
êà÷³âö³â. Â³äïîâ³äíå

ð³øåííÿ ïðèéíÿòî íà
÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³
âèêîíêîìó.

Ó 2017 ðîö³ â Ìóêà-

÷åâ³ êîøòîì  ïðîãðàìè
“Äîäàòêîâîãî ñîö³àëü-
íî-ìåäè÷íîãî çàõèñòó
ìóêà÷³âö³â”  íà ìàòåð³-
àëüíó äîïîìîãó ì³ñòÿ-
íàì áóëî âèä³ëåíî 15
ìëí.  817 òèñ.  ãðí. Â
òîìó ÷èñë³ 510 âàæêîõ-
âîðèõ ìóêà÷³âö³â îòðè-
ìàëè 11 ìëí. 773 òèñ.
ãðèâåíü.

Відповідно до концепції
розвитку національної сис
теми охорони здоров’я та
законів України, прийнятих
восени 2017 року, що дали
початок реформі медичної
галузі, пріоритетною у на
данні медичної допомоги є
первинна ланка – сімейні
лікарі.

Згідно процесу змін у ме
дичній сфері передбачено
вибір сімейного лікаря кож

Мукачівцям розкажуть про
новації в сімейній медицині

ним громадянином України
з наступним укладанням до
говору між пацієнтом та ліка
рем з 1 квітня 2018 року.

Для обговорення умов та
можливостей процесу вибо
ру сімейного лікаря та обго
ворення всіх питань, що мо
жуть виникнути в процесі ук
ладання декларації між
клієнтом та лікарем, буде
проведено зустріч з актив
ною спільнотою міста, пред

ставниками депутатського
корпусу міської влади, вико
навчого комітету, керівників
підприємств та установ
міста із залученням гро
мадськості та місцевих ЗМІ.

Захід відбудеться 14 бе
резня о 12:00 год. в конфе
ренцзалі поліклінічного
відділення Мукачівської
ЦРЛ (4 поверх нового кор
пусу) за адресою вул. Гру
шевського, 29.

Виконавчий комітет Мукачівської
міської ради  оголошує  конкурс  на
заміщення  вакантної  посади:

 Головний спеціаліст відділу інфраст
руктури та благоустрою міста  управління
міського господарства  виконавчого ком
ітету Мукачівської міської ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство
України, вільне володіння українською мо
вою, повна вища освіта відповідного спря
мування за освітньокваліфікаційним
рівнем спеціаліста або магістра, стаж
роботи за фахом на службі в органах
місцевого самоврядування або дер
жавній службі на посаді провідного спец
іаліста не менше 1 року чи стаж роботи за
фахом в інших сферах управління не мен
ше 3 років.

Для участі в конкурсі необхідно по%
дати такі документи:

заяву про участь у конкурсі ;
особову картку форми П2 ДС з відпо

відними додатками, автобіографію;
копії документів: про освіту з додатка

ми, підвищення кваліфікації, присвоєння
вченого звання, присудження наукового
ступеня;

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌ²ÙÅÍÍß ÂÀÊÀÍÒÍÈÕ ÏÎÑÀÄ
копію документа, який посвідчує осо

бу;
%копію військового квитка (для

військовослужбовців або військвозобо%
в’язаних);

електронну декларацію особи, уповно
важеної на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за минулий
рік (згідно Закону України “Про запобіган
ня корупції”), за встановленою формою,
що визначається Національним агент
ством з питань запобігання корупції (далі
– НАЗК) шляхом її заповнення на офіцій
ному вебсайті НАЗК за
адресою: www.nazk.gov.ua та роздрукова
ну з офіційного вебсайту у паперовому
вигляді. Едекларація заповнюється влас
норуч за допомогою власного електрон
ного цифрового підпису (ЕЦП).

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

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

інформацію  стосовно  своєї о с в і 
ти,  досвіду роботи, професійного рівня і
репутації (характеристики, р е к о м е н 
дації, наукові публікації тощо).

Документи для участі у конкурсному відборі приймаються   протягом 30
календарних днів з дня опублікування в газеті “Мукачево”    за адресою:

м.Мукачево пл. Духновича Олександра, 2,  каб.№ 34.

СЛОВА ГЛУБОКОЙ БЛАГОДАРНОСТИ
Хочется  выссказать  через газету городскому  мэру  Балоге  Андрею Викторови

чу  за умелый  отбор  руководящих кадров в городском хозяйстве.  Речь идет о
начальнике комунальной службы В.О. Гасинце.

Под его у мелым руководством в городе в последнее время  много делается  по
наведению порядка:  проводится  очистка уличных стоков, канав, осуществляет
ся  обрезка деревьев и кустов.  В теплый период обновляются зеленые насажде
ния, производится  покос диких трав, упорядочиваются территории кладбищ,  зоны
отдыха, оперативно  собиратся  и вывозится мусор. Все это прибавляет настрое
ния и уверенности в том, что город наш завтра и послезавтра  будет еще уютнее,
еще красивее.

По поручению жителей ул. 28 Панфиловцев,
П.ГРАБАРЬ

Більше десяти мешканців
міста прийшло на прийом до
міського голови Андрія Ба
логи, який відбувся в
міськраді. Більшість питань
стосувалися сфери житло
вокомунального господар
ства. Пан Іван, мешканець
багатоквартирного будинку
по вулиці Володимира Зай
ця скаржився на те, що над
його помешканням протікає
дах. За дорученням міської
влади управляюча компанія
проведе обстеження та буде
вирішено питання щодо ре
монтних робіт.

Представники громад
ської організації звернули
ся з пропозицією реалізації
благодійних проектів – один
з них стосується облашту
вання  майданчиків. Їм про
понувалося брати участь у
проектах громадських ініціа
тив.

В місті вже почали підго
товку  проекту бюджету гро
мадських ініціатив на 2019
рік.

Міський голова запропо
нував збільшити загальний

В МІСЬКРАДІ ПРОВЕЛИ
ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

мінімальний обсяг бюджету
громадських ініціатив міста
Мукачева з трьох до чотирь
ох мільйонів гривень. Для
оптимізації використання
виділеного для реалізації
проектів фінансування, також
запропоновано перерозпод
ілити пропорції між велики
ми та малими проектами.
Так, на великі проекти про
понується виділяти 60% від
всієї суми, на малі проекти 
40%. Представники гро
мадської організації вияви
ли бажання взяти участь у

проекті. Їм буде надано ме
тодичну допомогу.

Мати учасника АТО, яка
проживає в багатопеверхівці
на Університетській проси
ла допомоги з ремонтом
електромережі.

Мешканці вулиці Бере
гівської об'їзної та Бере
гівської просили допомоги з
облаштуванням водостічної
каналізації та тротуарів.

З усіх питань структурні
підрозділи виконкому отри
мали відповідні доручення
міського голови.
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Ç³ ñâÿòîì âåñíè òà ëþáîâ³, âàñ, äîðîã³ æ³íêè!

Äîðîã³, øàíîâí³ íàø³ æ³íêè- ïåäàãîãè, òåõïðàö³âíèö³,
à òàêîæ ñòóäåíòêè êîëåäæó!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïîçäîðîâëÿþ âàñ ç íàé÷óäîâ³øèì
âåñíÿíèì ñâÿòîì – Æ³íî÷èì äíåì!

Íåõàé ñîíöå íàä³¿ íåñå ñâ³òëî  é òåïëî  â êîæíó äóøó,
ó êîæíó äîì³âêó. Óñï³õ³â âàì ó âàøèõ ïîâñÿêäåííèõ ñïðà-
âàõ – ó ðîáîò³ ³ íàâ÷àíí³, âçàºìíî¿ ëþáîâ³ ³ ùàñëèâîãî
ìàéáóòíüîãî.

 Þ. ÑÀÄÂÀÐ² – äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó.

Ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ – 8 Áåðåçíÿ –
ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ, äîðîã³ êîëåãèí³. Áàæàþ âàì ìèðó,
çëàãîäè é áëàãîïîëó÷÷ÿ â ñ³ì'ÿõ. Áóäüòå çàâæäè êðàñè-
âèìè, íåïîâòîðíèìè, í³æíèìè, â³ðíèìè é ùàñëèâèìè
òà çàêâ³ò÷àí³ áëàãîïîëó÷÷ÿì ÿê âåñíà.

Âëàäèñëàâ ×ÎÐ², íà÷àëüíèê Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÐÅÂ

Ïîçäîðîâëÿºìî  æ³íî÷èé êîëåêòèâ  ÂÊÏ  “Ìóêà÷³â-
ñüêèé  ì³ñüêêîîïòîðã” ç Ì³æíàðîäíèì ñâÿòîì æ³íîê ³
áàæàºìî  ñâ³òëîãî ùàñòÿ, âåñíÿíîãî  íàñòðîþ, óñï³õ³â ó
ïðàö³ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ  ó âàøèõ äîì³âêàõ.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÂÊÏ "Ìóêà÷³âñüêèé
ì³ñüêîîïòîðã":  Î. ÁÀËÀÆ, â.î. äèðåêòîðà,

Î.ÁÎËÄÈÆÀÐ, ãîëîâà ïðîôêîìó.

Ç ïî÷óòòÿì ãëèáîêî¿ ïîâàãè ³ âäÿ÷íîñò³  ïîçäîðîâëÿþ
âñ³õ æ³íîê, ÿê³ ïðàöþþòü  ó ñôåð³  ì³ñüêî¿ òîðã³âë³, à
òàêîæ  íàøèõ âåòåðàíîê ç ñâÿòîì  8 Áåðåçíÿ, áàæàþ
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâòîìíîòñ³ ³ â³ðè ó êðàùå ìàéáóòíº.

Ì.ÃÓÄÀÊ, ãîëîâà ïðîôêîìó
ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³ ì³ñòà.

Ó öåé ÷óäîâèé  âåñíÿíèé  äåíü ïîçäîðîâëÿþ ç ñâÿòîì
æ³íîê Ìóêà÷³âñüêîãî  ïîøòîâîãî âóçëà çâ'ÿçêó . Áàæàþ.
Âàì, øàíîâí³, ó âñ³ ïîðè  ðîêó íåâ'ÿíó÷î¿ êðàñè ³ ÷àð³-
âíîñò³. Áóäüòå ëþáèìèìè ³ ùàñëèâèìè.

Ò. ÃÎÐÄÓÁÅÉ, íà÷àëüíèê  Öåíòðó
ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó ì.Ìóêà÷åâà ¹ 1.

Ç íàãîäè ñâ³òëîãî é ðàä³ñíîãî ïåðøîãî âåñíÿíîãî ñâÿ-
òà Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ 8 Áåðåçíÿ ùèðîñåðäíî
â³òàþ æ³íîê ÒÎÂ "Àð³àäíà". Áàæàþ âàì ðàä³ñíî¿ é ùàñ-
ëèâî¿ äîë³, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, óâàãè ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ,
ùàñòÿ ðÿñíîãî ³ æîäíî¿ õìàðèíêè íà íåáîñõèë³ âàøîãî
æèòòÿ!

Ìèðîí ÄÓÁÀÍÈ×, äèðåêòîð ÒÎÂ "Àð³àäíà".

Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ç 8 Áåðåçíÿ, íàø³ äîðîã³ æ³íêè
ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿ ãðó-
ïè â³éñüê ³ øëþ âàì, äîðîãî¿, íàéùèð³ø³ â³òàííÿ, áàæàþ
âàì íà ö³ëèé â³ê ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ðîäèííîãî ùàñòÿ,
ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, âåñåëèõ, ùàñëèâèõ ïîñì³øîê,
íåïîâòîðíî¿ ðàäîñò³ é ÷àð³âíîñò³, ïåðøèõ âåñíÿíèõ
êâ³ò³â.

Ìèõàéëî ÌÀÍ²×ÅÂ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿ ãðóïè

â³éñüê, ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâèõ ó â³äñòàâö³

Äîðîã³ íàø³ æ³íêè, øàíîâí³ êîëåãèí³! Â³òàþ âàñ ç
Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì ñâÿòîì.

Ì³öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â ó ðîáîò³, ðàä³ñíèõ ³ ñî-
íÿ÷íèõ äí³â!

Õàé ó âàøîìó äîì³ â³÷íî áóäå âåñíà.
Õàé í³êîëè äóøà íå ñòàð³º.
Õàé äîðîãà â æèòò³ áóäå ÷èñòà, ÿñíà.
Õàé çàäóìàí³ çáóäóòüñÿ ìð³¿.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ Â.ÊÎÂÁÀÑÊÎ,
Äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàðíîãî ë³öåþ

³ì. Ì.Äàíêàíè÷à

Ñåðäå÷íî â³òàþ÷è ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî
äíÿ – 8 áåðåçíÿ óñ³õ æ³íîê Ìóêà÷åâà, íàøèõ íåâòîìíèõ
òðóä³âíèöü ç ñâÿòîì, ÿêå ñèìâîë³çóº ïî÷àòîê  âåñíè,
áàæàþ âàì, øàíîâí³, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî
ùàñòÿ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, Áîæîãî áëàãîñëîâåí-
íÿ  íà âñ³ íàñòóïí³ ÷àñè.

Øàíóþ÷à âàñ Ì. ËÀÌÁÐÓÕ, íà÷àëüíèê Ìóêà÷³âñü-
êîãî â³ää³ëåííÿ ÓÂÄ ÔÑÑÓ â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³.

Äîðîã³ êîëåãèí³,  æ³íêè Ìóêà÷åâà! Â³òàþ âàñ ç³ ñâÿòîì
âåñíè, ñâÿòîì ëþáîâ³ ³ êðàñîòè. Õàé êîæåí ïðèéäåøí³é
äåíü  âàøîãî æèòòÿ áóäå íàïîâíåíèé ìèðîì, ñ³ìåéíîþ
çëàãîäîþ, äîñòàòêîì.

²âàí ÏËÅÑÊÀ×, íà÷àëüíèê Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÂ ÃÓ
ÄÌÑ Óêðà¿íè â Ç/î.

Ç ñâ³òëèì ñâÿòîì  8 Áåðåçíÿ â³òàþ  äîðîãèõ æ³íîê æ³íî-
÷î¿ êîíñóëüòàö³¿. Áàæàþ, ùîá âè áóëè  çàâæäè  êðàñèâ³,
ñòðóíê³ , áàäüîð³, âåñåë³, ðàä³ñí³, ùàñëèâ³ ³ ó ñâÿòà,  ³ â
áóäí³. Â³÷íî¿ âàì ìîëîäîñò³, óñ³ëÿêèõ æèòåéñüêèõ ãà-
ðàçä³â, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñíîãî âåñíÿíîãî íàñòðîþ.

Â.ÐÅØÅÒÀÐ, çàâ³äóþ÷èé Æ³íî÷î¿  êîíñóëüòàö³¿.

Äîðîã³ êîëåãèí³,  ìàìè ³ æ³íêè Ìóêà÷³âùèíè! Ñåð-
äå÷íî â³òàþ âàñ ç³ ñâÿòîì âåñíè – Ì³æíàðîäíèì æ³íî-
÷èì äíåì. Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, îñîáèñòîãî
ùàñòÿ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, â³ðè, íàä³¿, ëþáîâ³ íà
êîæåí äåíü æèòòÿ.

Îêñàíà ËßÙÓÊ, íà÷àëüíèê Ìóêà÷³âñüêîãî ÐÂ
ÃÓ ÄÌÑ Óêðà¿íè â Ç/î.

   Ìî¿ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç³ ñâÿòîì 8 Áåðåçíÿ àäðåñóþ
ñóìë³ííèì ïðàö³âíèöÿì  ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Çîä³àê ³ Êî". Áàæàþ âàì âåñíÿíîãî, ñîíÿ÷íîãî íàñòðîþ,
÷îëîâ³÷î¿ óâàãè, çäîðîâ'ÿ ì³öíîãî, ùàñòÿ ðÿñíîãî, ïî-
âàãè â³ä îòî÷óþ÷èõ, çä³éñíåííÿ óñ³õ ìð³é ³ çàäóì³â, íå-
â'ÿíó÷î¿ êðàñè ³ æ³íî÷î¿ ÷àð³âíîñò³.

   ²âàí  ÊÎÏ×À, äèðåêòîð ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Çîä³àê ³ Êî"

ÕÀÉ ÂÅÑÍßÍÎ ÏÐÀÖÞªÒÜÑß!
²ç ùèðèì çàäîâîëåííÿì õî÷ó ïðèâ³òàòè ç âåñíÿíèì

ñâÿòîì 8 Áåðåçíÿ  íàøèõ ÷àð³âíèõ æ³íîê ³, çîêðåìà, ñóì-
ë³ííèõ ïðàö³âíèöü áóõãàëòåð³¿ Ìàðÿíó Õðóíèê, Ìàãäà-
ëèíó Ìèøêóëèíåöü òà Âàëåíòèíó Ðîìåíñüêó.

Áàæàþ  óñ³ì âåñíÿíîãî íàñòðîþ, óñï³õ³â  ó ðîáîò³,
òåïëî¿ é ñåðäå÷íî¿ àòìîñôåðè â  ðîäèíàõ, ùèðî¿ âçàºì-
íîñò³ ó êîõàíí³, à äî öüîãî, áåçïåðå÷íî, ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ òà ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ.

 ²âàí ÑÅÍÜÊÎ – äèðåêòîð ñïåöøêîëè-³íòåðíàòó
äëÿ ä³òåé ç âàäàìè çîðó.

Äîðîã³, øàíîâí³ æ³íêè!
Â³òàþ âàñ ç³ ñâÿòîì âåñíè!

Ïåðåêîíàíèé,ùî áåç âàñ, áåç
âàøî¿ äîáðîòè, òåðï³ííÿ òà ìóä-
ðîñò³ íàøå æèòòÿ áóëî á ñ³ðèì ³
ñóìíèì. Òîìó ³ õî÷åòüñÿ, ùîá
æ³íêó ö³íóâàëè, ïîâàæàëè, ïèøà-
ëèñü íåþ óâåñü ÷àñ. Ìè, ÷îëî-
â³êè, äîáðå çíàºìî, ùî ò³ëüêè
âàøà ëþáîâ, â³ðà ³ äîáðîòà
çì³íÿòü ñâ³ò íà êðàùå.

Áàæàþ âàì áåçìåæíîãî ùàñòÿ, çàñëóæåíî¿ ïî-
âàãè ³ òóðáîòè â³ä âàøèõ ÷îëîâ³ê³â òà äåðæàâè.
Íåõàé êâ³òè ³ çàñò³ëëÿ íà âàøó ÷åñòü áóäóòü ÷àñ-
ò³øèìè!

Ç ïîâàãîþ: Î. ÏÅÐÅÑÒÀ – ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ ÂÎ  «Áàòüê³âùèíà»

Øàíîâí³ æ³íêè, ìàòåð³,
äîíüêè Ìóêà÷³âùèíè!

Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà ðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè ùèðî-
ñåðäå÷íî â³òàº âàñ ç Äíåì æ³íîê 8 – áåðåçíÿ.

Â öåé ÷àð³âíèé äåíü âàøîãî çàãàëüíîãî âøàíóâàííÿ,
êîëè âëàäà ³ ãðîìàäñüê³ñòü çâåëè÷óº âàøó ðîëü ó
ñóñï³ëüñòâ³ ³ ïðîäîâæåíí³ ðîäó ëþäñüêîãî, à æèâîòâîð-
íà âåñíà ñèìâîë³çóº íåçáàãíåííó âàøó òâîð÷ó ñèëó ³
íåïîâòîðí³ñòü, ïåðåêîíóþòü íàñ ó òîìó, ùî á³ëÿ ñåðöÿ
ó êîæíî¿ ç âàñ º ÷àñòî÷êà ³ïîñòàñ³ Öàðèö³ Íåáåñíî¿ -
Áîãèí³, Ä³âè, Ìàòåð³, ùî ðîáèòü âàñ ÷óéíèìè ³ ñèëüíè-
ìè ìàòåðÿìè, äîáðèìè, í³æíèìè, ìèëèìè, æåðòîâíè-
ìè áåðåãèíÿìè ³ íàïîëåãëèâèìè ðóø³ÿìè ³ òâîðöÿìè
ïðîãðåñó.

Ó íàøèõ êðàÿõ ïàíóº âèñë³â: «Õòî ìàò³ð çàáóâàº, òîãî
Áîã êàðàº!». ² öå âåëèêà ïðàâäà, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó, ùî
òàê³ çàáóòüêè âæå íåùàñí³ ñüîãîäí³, à íå çàâòðà. Íàì
óñ³ì ñë³ä çíàòè, ùî áåç ñ³ì'¿ ³ äîáðî¿ ìàòåð³ íåìàº ùàñòÿ
íà Çåìë³.

Äîðîã³ æ³íêè, ìàòåð³, äîíüêè, ñëàâåòí³ âåòåðàíè-òðóä-
³âíèö³ ðàéîíó! Äîçåìíèé óêë³í âàì çà âàøó ùèð³ñòü,
ìóäð³ñòü, òåðï³ííÿ, ñàìîâ³ääàí³ñòü, íåâòîìí³ñòü ó ïðàö³,
çà ïðèìíîæåííÿ äóõîâíèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ áëàã.

Çè÷èìî âàì çäîðîâ'ÿ, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó, ùàñòÿ, à
æèòòºâà äîðîãà, ðàäóþ÷è âàñ, íåõàé ïðÿìóº äî âàøîãî
ñòîë³òíüîãî þâ³ëåþ, ùîá îíóê³â îäðóæèòè ³ áëàãîñëî-
âèòè ïðàâíóê³â ó ñâ³ò.

Õàé çàâæäè áóäå Ñîíöå!
Õàé çàâæäè áóäå Íåáî!
Õàé çàâæäè áóäå Ìàòè!
Õàé çàâæäè áóäå Ëþäñòâî,
Çëàãîäà ³ Ìèð íà Çåìë³!

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

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

Øàíîâíà Ãàëèíà Þð¿³âíà Ïëàõîòíèê!
Ñåðäå÷íî â³òàþ Âàñ ç Ì³æíàðîä-

íèì æ³íî÷èì Äíåì – 8 Áåðåçíÿ, ñâÿ-
òîì âåñíè. Ó öåé äåíü ó êîæíîìó
äîì³ çâó÷àòü í³æí³ ñëîâà.

Âè, äîðîã³ íàø³ ìàòåð³, áåðåãèí³
ðîäó íàøîãî ïîçíà÷åí³ ñèëüíèì õà-
ðàêòåðîì, æèòòºâîþ ìóäð³ñòþ, äèï-
ëîìàòè÷íèì õèñòîì, ñïðàâåäëèâ³-
ñòþ, ìèëîñåðäÿì. Ùèðî áàæàºìî
áàäüîðîñò³, íåõàé Ãîñïîäü ùåäðî
äàðóº Âàì ùàñòÿ é çäîðîâ'ÿ, äîáðà ùå íà áàãàòî ðîê³â.

Ìèõàéëî ÌÀÍ²×ÅÂ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â çàõ³äíî¿ ãðóïè

â³éñüê, ãâàðä³¿ ï³ä-ê ó â³äñòàâö³  ³ ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ùèðî â³òàþ ëþáèõ êîëåãèíü ç 8 Áåðåçíÿ – ñâÿòîì
âåñíè ³ êðàñè, Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì! Áàæàþ
âàì íåâ'ÿíó÷î¿ êðàñè, ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ðà-
äîñò³, áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîáðîáóòó ³ çëàãîäè â ðîäèíàõ.
Íåõàé òåïëîòà é ÷àð³âí³ñòü âàøèõ äóø çàâæäè ç³ãð³âàº
÷îëîâ³÷³ ñåðöÿ, à ñâ³òëà äîëÿ çàâæäè áóäó ïðèõèëü-
íîþ äî âàñ, ³ í³êîëè ç âàøèõ ÷àð³âíèõ ëè÷îê íå ñõî-
äèòü óñì³øêà.

²âàí  ÏÐÎÄÀÍÅÖÜ,  äèðåêòîð
ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»

Äîðîã³ æ³íêè!
Ïðåêðàñí³ íàø³ êîëåæàíêè!

Ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ç³ ñâÿòîì âåñíè, êðàñè òà ëþáîâ³!
Öå ñâÿòî â³äçíà÷àþòü ³ç îñîáëèâîþ òåïëîòîþ, âîíî

íàïîâíåíî ïîäàðóíêàìè ³ êâ³òàìè, íàéêðàùèìè ïî÷óò-
òÿìè äî íàøèõ ëàã³äíèõ ìàòóñü, äðóæèí, äîíüîê òà êî-
ëåã-æ³íîê.

Æ³íêà – öå òåïëî êîæíî¿ äóø³ ³ ð³äíî¿ äîì³âêè.
Áàæàþ âàì âñ³ì, ùîá ³ç ïðèõîäîì âåñíè ó âàñ  áóâ

çàâæäè ãàðíèé íàñòð³é, äóøåâíà ãàðìîí³ÿ,  çëàãîäà â
ñ³ì’¿, äîáðîáóò  òà ìèðíå íåáî.

Õàé Âàø³ æèòòºâ³ ñòåæèíè áóäóòü âñòåëåí³ êâ³òàìè, à
äîëÿ äàðóº  âàì áàãàòî ïðèºìíèõ íåñïîä³âàíîê.

Áóäüòå êîõàí³ òà ùàñëèâ³!
Ç ïîâàãîþ ³ ëþáîâ’þ  –

 Ãîëîâà ÇÒ ÂÏÃÎ «Ñï³ëêà àóäèòîð³â Óêðà¿íè»,
Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó «Àñîö³àö³ÿ ïëàòíèê³â

ïîäàòê³â Óêðà¿íè»,  äèðåêòîð ÏÏ «Àóäèò»
òà ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåð³â» Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ

Ç² ÑÂßÒÎÌ ÂÅÑÍÈ
² ËÞÁÎÂ²!

Ðàäî îñâ³ä÷óºìîñÿ ó ëþáîâ³ ³ â³ä ùèðîãî ñåð-
öÿ  ïîçäîðîâëÿºìî  ç òðàäèö³éíèì ïåðøèì  âåñ-
íÿíèì ñâÿòîì   âñ³õ æ³íîê  Ìóêà÷åâà ³ ðàéîíó,
íàøèõ ïîñò³éíèõ ÷èòà÷îê,  äðóç³â, íåâòîìíèõ ñî-
ðàòíèöü ³ íàòõíåííèöü ó ùîäåííèõ íàøèõ ñïðà-
âàõ òàêèõ ÿê Ò.² Ãîðäóáåé, Þ.Î. Ê³ëàðó,
Ò.Ë. Îáåðòþõ, Â.Ë.Ãåðöóñê³, Â.Þ. Ëàí³,
Ë.².Ãåíåðàëþê, øàíîâàíèõ  ïðàö³âíèöü ïîøòè
é òîðãîâî¿ ìåðåæ³, ÿê³ ñóìë³ííî äîïîìàãàþòü íàì
ó ïåðåäïëàò³ òà ðåàë³çàö³¿ íàøî¿ ãàçåòè.

Óêë³ííî äÿêóºìî âàì çà âñå,
íàø³  ìèë³, ÷àð³âí³, íàéêðàù³
³ áàæàºìî  êîæí³é ç âàñ íà
âñ³ ðîêè  âïåðåä ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, îïòèì³ç-
ìó, ðîäèííîãî  áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ, ñâ³òëî¿ ³ ùàñ-
ëèâî¿ äîë³.

Ç ëþáîâ’þ – ãàçåòà «Ìóêà÷åâî».
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ñò.

 Що не кажіть, як про неї не
тлумачте, а весна, насампе�
ред – це жіноча пора року.
Влучно ж бо підмітили люди,
коли зазирнули у природу, ви�
мовивши такі слова: "Бере�
зень – це перший весняний
місяць, коли після зимової

ÃÎËÎÂÍÀ ÏÎØÒÀÐÊÀ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÒÅÒßÍÀ ÃÎÐÄÓÁÅÉ: "ÐÎÇÍÎÑÈÌÎ ËÞÄßÌ
ÒÀÊ Î×²ÊÓÂÀÍÓ ÑÂ²ÆÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²Þ ² ÍÎÂÈÍÈ Ç ÓÑ²Õ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ²Â"

Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð³íö³

сплячки усе в природі повер�
тається до життя". Ось подив�
іться довкруж і уважно прислу�
хайтесь: щойно  виглянуло
тепле весняне сонечко і вже з�
під крижаної відлиги показали
свої голівки ніжні підсніжники,
задзюрчали з гір соломинки�
струмочки, зазеленіла соняч�
на галявина і в дівочо�жіночих
серцях по�весняному занурту�
вало кохання. Зважмо ще й на
те, що сама людина також
зшита з природи і є унікальним
її витвором…

А я ось скільки живу, стільки
й дивуюся потягом людини до
свіжої інформації, до нової
звістки, до новини. Цю нашу
повсякденну потребу задо�
вольняють люди найдревнішої
у світі професії – поштарі. У
моїй пам'яті й досі не стерло�
ся, коли по селах від хати до
хати ходили  провісники свіжої
інформації – бубнарі. За ними
крок у крок ішли з двома наби�
тими газетами, журналами,
листами, телеграмами, банде�
ролями та іншою інформацією
поштарськими сумками чекані
листоноші. Але останнє двад�
цятиріччя час стрімко полетів
у космічний простір. Уся наша
земна планета окутана інфор�
маційним павутинням. На за�
міну листам і поштовим пере�
казам різного типу прийшла
комп'ютерна технологія:
миттєві грошові перекази, пря�
ме спілкування з рідними, що
проживають за кордоном, пе�
ресилання до друкарень інших
областей України через елект�
ронну пошту газетних полос
для друкування часописів. Це і
читання художніх творів за до�
помоги комп'ютерних  книг, і
пересилка листів без конвер�
та, іншої поштової інфор�
мації… І тут у мене виникає за�
стереження: " Чи не витіснить
сучасна електронна пошта
працю листонош і теперішніх
поштових працівників?" З цим
запитанням я звернувся до на�
чальника Центру поштового
зв'язку № 1 міста Мукачева  Те�
тяни Іванівни Гордубей. І ось що
вона відповіла:

– На мій погляд, електронна
пошта в нашому бурхливому
житті має свою нішу, а буденна
– свою. Бо кожна з них має
свою функцію. Скажімо, старші
люди хочуть користуватися
конвертним листуванням.
Вони діляться з рідними, дру�
зями своїми думками, пережи�
ваннями, щирими вітаннями зі
святами, визначними датами,
днями народження в оригіна�
лах. В них – часточка нашої
душі, наших турбот і пережи�
вань. Це потрібно побачити на�
яву, як людина нітиться за
відправленого листа, посилки
і ти мимоволі переживаєш ра�
зом з нею за своєчасну дос�
тавку. Зрозумійте нарешті, що

є така кореспонденція, яка не
підлягає електронній пошті.
Скажімо, наприклад, мокрі пе�
чатки з виборчих дільниць.
Може з часом щось і зміниться
на користь електронної пошти,
але тепер – ні! Принаймні, до
кінця нашого століття

– Як сприймаєте тенден�
цію на приватизацію по�
шти?

– Наразі, тепер це питан�
ня так не стоїть. На сьогодні
маємо структурну  одиницю
– "Публічне акціонерне то�
вариство". Якщо відбудеть�
ся приватизація, то хочеть�
ся, щоб все було на користь
людям, колективу. Якщо
кошти будуть вкладатися на
розвиток поштового зв'язку,
то я "за"  таку приватизацію.
Ми потребуємо оновлення
автопарку, конче потрібні
асигнування для проведен�
ня ремонту сільських і си�
лищних відділень поштово�
го зв'язку, умеблювання
тощо. Отже, якщо така прива�
тизація відбудеться, то дуже
бажано, щоб вона прийшла на
підмогу поштовикам.

–  А ви маєте свої кошти ,
скажімо, для проведення ре�
монту поштових приміщень?

– У нас ці роботи ведуться
централізовано. Складається
кошторис на проведення робіт
з визначенням строків їх вико�
нання. Все залежить від погод�
ження робіт з дирекцією облас�
ного поштового зв'язку. У ми�
нулому році ми закінчили  ре�
монт поштового відділення  у
селищі Чинадієво. Ці роботи
триватимуть і в цьому році.

–  У Мукачеві на вулиці
Миру і в районі вулиці  Фран�
ка Івана на шикарних будів�
лях появилися красиві виві�
ски з написом "Нова по�
шта". Щоб це означало? В
місті відкриваються нові по�
штові приватні структури, чи
щось інше? Складається вра�
ження, що у нас можна на�
відкривати  скільки завгод�
но нових сервісних
підрозділів. Чи не так?

–  Я так не думаю, бо відкрит�
тя нових структур вимагає
серйозного обгрунтування.
Скажу одне: "Нова пошта"  не
має до Укрпошти ніякого відно�
шення.  У прямому розумінні –
– це приватні послуги. Вони по�
винні мати ліцензії.  Я, як патр�
іот своєї пошти, цим не цікав�
люся. Я за пошту державної
власності.

– Розкажіть про структуру
вашого поштового госпо�
дарства, його підрозділи.

– Центру поштового зв'язку
міста Мукачева підпорядковані
чотири  адміністративні райо�
ни області: Мукачівський, Бе�
регівський, Свалявський і Во�
ловецький.  За штатним розпи�
сом у нашому неспокійному
господарстві працюють 380
чоловік – переважно жінки.
Наше головне завдання – своє�
часна доставка до населення
підписних періодичних видань,
посилок, листів, бандеролей,
телеграм, поштових грошових
переводів, у тому числі і пенсій.

– І як ви все це встигаєте
робити, зважаючи на те, що
у вас, слава Богу, двоє лю�
бимих вже дорослих синів –
Степан і Крістіан, чоловік
Іван та ще й на додачу най�
любиміший онучок Даніель�
чик?

– Клопотів домашніх виста�
чає у кожної жінки. Та, я вва�
жаю, що на першому місці по�
винна бути робота. Мені пра�
цюється не в обтяжливість, бо
ми – це велика команда одно�
думців. Я маю порозуміння і
підтримку від обласної дирекції
і Укрпошти. До роботи Центру
поштового зв'язку № 1 міста
Мукачева немає претензій. Це
нас стимулює працювати кра�
ще.

– І все ж таки, сьогодні 8�е
Березня – свято весни і
жінок, які уособлюють вес�
няність природи. У вас жіно�
чий колектив. Скажіть лагід�
не слово на їх адресу.

  – Надія Оленушинець  очо�
лює службу доставки поштових
відправлень і періодичних ви�
дань. Невтомна, високопрофе�
сійна працівниця. Послідовни�
ця поштарської династії.  Не
дивлячись на безгрошів'я, яке
не збирається полишати нас,
жителі Мукачева і району хочуть
багато читати. І не бажають за�
лишатися без улюбленої  газе�
ти та журналу. Зважте на таку
переконливу цифру: нашим
Центром поштового зв’язку №1
щороку в середньому підпи�
сується понад 50 тисяч при�
мірників періодичних видань.
До речі, серед міськрайонної
преси першість утримує газе�
та "Мукачево".

Далі. Щоб періодичні й
підписні видання надходили до
адресатів вчасно, без нарікань
докладають стараності наші
поштові водії – Емерих Дорі,
який доставляє цю кореспон�
денцію ось уже 40 років, Юрій
Радик – є прикладом для но�
вих водіїв, серед молодих доб�
ре себе зарекомендував Бог�
дан Білак. Треба підкреслити,
що доставка поштових відправ�
лень і періодики є дуже відпов�
ідальною ділянкою роботи. З
нею успішно пораються деся�
теро наших невтомних шо�
ферів.

– Пані, Тетяно, згадайте
прізвища жінок, які організо�
вують чітку роботу листо�
нош – однієї з основних ла�

нок діяльності поштового
зв'язку.

– Це – начальники відділень,
жінки з досвідом, чистою со�
вістю і великим сумлінням.
Поваги і слави за свою бездо�
ганну працю заслужили на�
чальники відділень із району

Ольга Шипович із Великих Лу�
чок, Олена Логай із Горонди,
Марина Шпеник із Ключарок,
Тетяна Луцьо із Завидова, Ок�
сана Туряниця із Чинадієва та
Кароліна Баран із відділення
поштового зв'язку № 11. Радує
і те, що нерідко професія по�
штаря стає спадковою. Спра�
ву розпочату матір'ю продов�
жують доньки. До таких нале�
жать Тетяна Луцьо у Завидові,
Марина Шпеник у Ключарках…

– Чи є випадки, коли лис�
тоноші виконують не перед�
бачену для них службовими
обов'язками роботу. Бо хіба
відмовиш літній людині купи�
ти ліки,  відправити листа чи
посилку,сплатити кому�
нальні послуги чи принести
газету?

– Ви правильно підмітили:
обов'язки наших листонош не
обмежуються доставкою
підписних видань, кореспон�
денції тощо. Вони вже звикли
виконувати прохання літніх
людей сплатити послуги за газ,
електроенергію, принести ліки,
купити щось з продуктів харчу�
вання. А ще вони беруть для
відправлення листи, літні люди
довіряють листоношам отри�
мати й принести грошові по�
штові перекази. Бо знають, що
листоноша наймилосердніша,
найблагородніша людина.

– На кого опираєтесь у
найвідповідальніший в ро�
боті час. Кого вважаєте пра�
вою рукою?

–  Це, безумовно, начальни�
ки центральних відділень зв’яз�
ку. Лариса Катрич із Мукачева,
Марія Косюч з Берегівського
району, Іван Мокринець із Сва�
лявщини та Іна Козик із Воло�
веччини, секретар Мар'яна Ге�
расимова і диспетчер Тетяна
Матьковська.  Вони мають ве�
лику повагу у людей, знають їх
запити і завжди готові допомог�
ти. Ми з ними і обласною по�
штовою дирекцією працюємо
воєдино на загальний позитив�
ний результат.

– Як зберегти передплатні
видання?

– Деякі з них ми вже виріши�

ли. Скажімо, тепер можна га�
зету " Мукачево" передплати�
ти не тільки на рік, чи на півро�
ку. Виконати цю послугу ми
взмозі  і поквартально, і окре�
мо на місяць. Треба тільки це
заздалегідь передбачити. Одна
з найболючих проблем – це

нестача кадрів. Багато моло�
дих людей доїжджають, а це їм
незручно. Маємо вакантні
місця операторів, листонош. І
не тому, що низькі зарплати.
Якщо людина хоче з віддачею
працювати, то вона може у нас
крім мінімальної зарплати
3700 гривень, отримати ще
таку ж суму преміальних за ре�
алізацію поштових послуг.
Якщо є скарги, ми їх на ходу
вирішуємо. Щодо освоєння но�
вих технологій. Останнім ча�
сом, аби прискорити  процес
обслуговування  клієнтів, ми
задіяли послуги "Укрпошта�
експрес" і "Укрпошта�стан�
дарт". Це швидка доставка
(протягом двох�трьох днів)
престарілим додому листів і
посилок. Прийшовши на пошту,
людина тут же може швидко,
без черг отримати весь спектр
послуг, починаючи від відправ�
лення листа до підписки пері�
одичного видання, поповнення
мобільного телефону і прид�
бання товарів широкого вжит�
ку. У нас є ручки, зошити, аль�
боми, миючі засоби, конди�
терські вироби. Продовольчий
сегмент дозволений  згідно з
положенням. У нашому пошто�
вому відділені розташований
міні�маркет для реалізації га�
зет і журналів та філателії.
Прагнемо й самі заробляти
гроші. У поштовому відділені
можна оплатити комунальні
послуги, скористатися рекла�
мою. Одним словом, ми роби�
мо з обласною поштовою ди�
рекцією єдину справу для зруч�
ності людям і маємо від цього
повагу і задоволення. Я б ска�
зала так: кожна робота спо�
риться, якщо вона виконана за�
любки.

– А весна, як не крутіть,
має ніжне, квітуче жіноче об�
личчя. Що на 8�е Березня
самі собі побажаєте, Тетяно
Іванівно?

–  В першу чергу –  позитив�
них емоцій і гарного настрою.
Я мрію в прекрасне майбутнє
моїх земляків�закарпатців. А
наразі міркую, як краще і про�
дуктивніше організувати робо�
ту завтра. Якщо віриш у добре
виконану справу, то й на душі
спокійно.

Мукачівцям бажаю здоров'я і
натхнення на добрі діла. Хочу,
щоб розквітало моє рідне Му�
качево, бо воно завжди на Євро�
пейському виду. А мукачівсь�
ким красуням квітучого буян�
ня і весняного розмаїття. Ми
хочемо бути щасливими  і  ко�
ханими.

А я скажу від імені чоловіків
Мукачева трьома словами –
любимо, поважаємо, цінуємо!!!

Інтерв’ю з чарівною і
розумною співрозмовни�

цею  Тетяною Іванівною
Гордубей  провів член

Національної спілки жур�
налістів України

 ІВАН  КОПЧА.
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Творчий десант  приїхав з Мукачева до Виноградова у складі  9�ти літераторів:
Тетяна Рибар, Богдан Сливчук, Лариса Бегун, Валентина Кушнір, Яна Міхеє!
ва, Гізелла Лімбах, Ганна Косак, Олеся Марухнич, Сергій Міхеєв.

Неаматори поетичного та прозового письма відтворили дійство письменницької
харизми. Між рядків і звуків до слухацької аудиторії доносилось передчуття неви�
багливого, простого, але такого трепетного авторського читання. Склади і рими,
наголоси та пробіли, (не)вимушені трикрапки і всі існуючі знаки мовного стилю
розщепили почуття на атоми нефізичного значення, бо задушевність та дитяча
безпосередність, щирість… зробили свою справу вдовольнивши слухача потре�
бою у спокої в міру розбавленим нотним штилем.

Поети та письменники дивні люди. Певно, тому й зустріч була по�своєму диво�
вижною. Бути у колі людей життєвим таланом схожих на тебе – прагненням писа�
ти, вимальовувати сокровенні догми і принципи по�творчому не творчого життя
наполовину змішаним з реальністю, але надто дорогим аби загубитись, десь там,
у потребі  насушного буття – це відчуття свята, бо коло у якому зараз ти є нероз�
ривним, воно сповнене ентузіастами, які дарують себе світу крізь призму слова.
Ось вона авторська втіха.

День письменника неминуче прийшов, календарно – 3 березня, а по духу – що�
миті. Тому я неймовірно вдячна Мукачівським колегам по перу за спільні пережиті
миті.

Світлана КЕДИК, завідуюча відділу обслуговування Виноградівської ЦРБ
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Ìèõàéëî ØÓØÊÅÂÈ×

 ÏÅÐÂÎÖÂ²Ò
1

Íà÷å çîð³ âïàëè íà òðàâó –
Ïåðâîöâ³ò ðîçöâ³â íà ïîëîíèí³.
Òüîõíóâ ñîëîâåéêî íà êàëèí³
Â öþ ÷àð³âíó, ðàíêîâó ïîðó.

Ïðèñï³â:

Ïåðâîöâ³ò, ïåðâîöâ³ò, ïåðâîöâ³ò,
Æîâòèì êèëèìîì âêðèâ ïîëîíèíó,
Äî ñåðäåöü þíèõ í³æíî ïðèëèíóâ
² ïðèí³ñ ¿ì âåñíÿíèé ïðèâ³ò.

2
Ëèñòî÷êè, ñóöâ³òòÿ, êîð³ííÿ –
Öå çäîðîâ‘ÿ áåçì³ðíà êðèíèöÿ.
Â íèõ ïðîì³ííÿ ëþáîâ³ ³ñêðèòüñÿ
É ö³ëþùèõ äæåðåë â³äãîì³ííÿ.

3
Ñîíöÿ ³ òåïëà óïîâí³ æäóòü
Ìèë³, ïèøí³ ³ ïàõó÷³ êâ³òè.
¯õ, ³ç ðàä³ñòþ, ùàñëèâ³ ä³òè
Ó äàðóíîê ìàò³íêàì íåñóòü.

Íàòàë³ÿ  ÐÈÁÀÐ

ÂÅÑÍÀ 
ïîãðóçëå ì³ñòî ó êðàñ³ öâ³ò³ííÿ
âäèõàº íàä âîäîþ ïåëþñòêè
òðåìòèòü âåñíà

â ïåðåä÷óòò³ ñòàð³ííÿ
³ ïëà÷å íà÷å éäå ó íåâ³ñòêè
 
òè âæå ñòî¿ø òàê áëèçüêî íà ïîðîç³
â³äëóíþþòü áðóê³âêîþ ãðîìè
ÿ çàâàðèëà ÷àþ ³ç àìáðîç³é
áðèíÿòü õðóù³ ïðîçîðèìè

 êðèëüìè
 
ðÿñí³º ñàä ó çàâ’ÿç³ âåñíÿí³é
òâ³é çàïàõ ïðîáóäèâ ìåíå â³ä ñíó
ãàáîþ ðîçëèâàþñÿ â äóðìàí³
ñüîãîäí³ ÿ æèâ³øà çà âåñíó
 
³ øóì äîùó ÿê âðàí³øíþ ñîíàòó
âïóùó ó ä³ì êð³çü ìàìèíå â³êíî
ïî øèáêàõ áóäóòü êðàïë³ óò³êàòè
êð³çü ïàëüö³ ó âîëîãå ïîëîòíî

Ã³çåëëà  Ë²ÌÁÀÕ

*   *   *
Ìàìî, ÷îìó â òåáå çàïëàêàí³ î÷³
Òóðáóâàëî òåáå ùîñü ââ³ ñí³?
Ïðîêèäàëàñÿ òè ñåðåä íî÷³
² áëàãàëà: «Í³êóäè íå éäè».

Ìàìî, òâîº ñåðöå, ìàáóòü,
ùîñü áåíòåæèòü,

Àëå òè, ÿê çàâæäè, ïðîìîâ÷èø.
Çà òîáîþ äåäàë³ ÿ ñòåæó –
Áà÷ó á³ëü òè ñõîâàëà â äóø³.

ÏÎÅÒÈ×ÍÀ  ÑÒÎÐ²ÍÊÀ  Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ  ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß  «Ð²ÄÍÅ ÑËÎÂÎ»
Ãëÿíü – íà äâîð³ âåñíà íàñòóïèëà,
Íåçàáóäêè â ñàäó çàöâ³ëè.
Ìàìî! Òè äëÿ ìåíå ó ñâ³ò³ ö³íí³øà
Çà íàéêðàù³ ñêàðáè íà çåìë³.

²ìà ÌÈÊÓË²ÍÀ

ÌÀÒÓÑÈÍ ÄÅÍÜ

²
Ñüîãîäí³ ñâÿòî òâîº, ìàìî,
Ñâÿòêóºìî ìàòóñèí äåíü!
² â öåé ñâÿòêîâèé ñâ³òëèé ðàíîê,
Äàðóþ ÿ îäíó ç ï³ñåíü.
Òåáå, ìàòóñþ, ÿ â³òàþ,
Áî òè íàéêðàùà, çíàþ ÿ.
Òîá³ ÿ ï³ñíþ çàñï³âàþ,
Òîá³, ìàòóñåíüêî ìîÿ!

Ïðèñï³â:

Òîá³ ñï³âàþ ï³ñíþ, ìàìî!
Òè íàä³ ìíîþ, íà÷å ïòàõ,
Áî òè òóðáóºøñÿ òàê ñàìî,
Îñâÿ÷óºø ìàéáóòí³é øëÿõ.
Íåõàé æå ì³é ñï³âî÷èé ãîëîñ,
Ï³äíåñåíèé ó âèñî÷³íü,
Òåáå âîñëàâèòü, ìîÿ ìàìî,
É äàðóíêîì áóäå ìàìàì âñ³ì!

²²
Ìåí³ ç äèòèíñòâà òè ñï³âàëà,
Òðèìàþ÷è â ðóêàõ ñâî¿õ,
Ìåíå, äèòèíó, êîëèñàëà,
Â³ääàâ òåïëî äîëîíü òâî¿õ.
Óñþ ëþáîâ ñâîþ áåçìåæíó
Äàðóºø òè ùîäíÿ ìåí³.
Ìàòóñþ, ÿ òåáå êîõàþ
Çà òâî¿ êëîïîòè çåìí³.

²²²
Íàéïåðøå ñëîâî – íàéäîðîæ÷å
² íàéð³äí³øå íàì óñ³ì,
Âîíî îñï³âàíî â³êàìè,
Âîíî â³äîìå, çíàþ, âñ³ì.
Éîãî ñêàçàòè äóæå ïðîñòî,
Òà ñê³ëüêè çì³ñòó â íüîìó º!
Òàêå êîðîòêå ñëîâî: «Ìàìî!»,
Âåëè÷íå, â³÷íå ³ ñâÿòå!

Âîëîäèìèð ÌÀÑËÎÂ

ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÄÎÆÄÜ

Ëîâèòü íà íåáå çâ¸çäíûõ
êàïåëü ñâåò,

íå óñïåâàÿ çàãàäàòü æåëàíüÿ,
è ïðîâîæàòü ìå÷òû –

ñìîòðåòü èì âñëåä,
íå ÷óâñòâóÿ ïðè ýòîì ðàññòàâàíüÿ.

Ñìîòðåòü â ñåáÿ è ñëóøàòü
 çâ¸çäíûé äîæäü,

íî îùóòèòü, ÷òî â ãîðëå ïåðåñîõëî
è òîëêîì íå ïîíÿòü, ÷åãî òû æä¸øü
íà ïåðåïóòüå âûäîõà è âäîõà.

Ïîë¸ò æåëàíèé â êàïëå âûñîòû –
èëëþçèÿ îáìàíóòîãî âçîðà...
Öâåòû æåëàíèé – ÿðêèå öâåòû!
Êàê õî÷åòñÿ íàðâàòü èõ

áåç ðàçáîðà,

ñîáðàòü â îøåëîìèòåëüíûé áóêåò
è ïîëîæèòü ïîä äâåðè íà ðàññâåòå –
ïîêà ñïèò óòðî íà òâîåé ðóêå
è òû íå çíàåøü íè÷åãî îá ýòîì.

Îëåêñàíäð ÏÎÐØÍªÂ

*   *   *
Ñåãîäíÿ áûë òàêîé õîðîøèé äåíü,
Ñâåòèëî ñîëíöå ñ ãîëóáîãî íåáà,
Âåñíîþ ïàõëî, âûïå÷åííûì õëåáîì
È íàáóõàëà ïî÷êàìè ñèðåíü.

Äåðåâüÿ íàêîíåö-òî çàöâåëè,
Ïðîíçàåò òðàâêó ðîáêèé

îäóâàí÷èê.
ß ñ÷àñòëèâ – ÿ òîò ñàìûé ìàëü÷èê
Â âåñíó êîòîðûé âûïàë èç äâåðè.

Èäèëëèÿ ïðèðîäû òàê ñâåòëà,
Çàïåëè ïòèöû, íà÷àâ

ñòðîèòü ãíåçäà.
Äà, ïóñòü íå ðàíî, íî è óæ íå ïî-

çäíî,
Âåäü âñå-òàêè âåñíà – îíà ïðèøëà!

È âñå áû áûëî ïðîñòî õîðîøî,
Íî âäðóã ðàçäàëñÿ ãóë

íåâîîáðàçèìûé –
Óïàëà òåíü è ïðîëåòåëè ìèìî
Äâà ÷åðíûõ âåðòîëåòà – Ìèð óøåë.

Óïàëî íàñòðîåíèå äî íóëÿ.
ß ïîíÿë, ÷òî èäèëëèè íå áóäåò.
È âðÿä-ëè ýòîò ãóë ïîëþáèò
Áëàãîñëîâåííà Êðûìñêàÿ Çåìëÿ…

Âàëåíòèíà ÊÓØÍ²Ð

ÌÎß ÊÎÕÀÍÀ

Ëþáëþ òåáå ÿ äî íåñòÿìè,
Îäíó íà ñâ³ò³, ëèø îäíó.
Íå áà÷èâ êðàùî¿ çà òåáå
Í³ ó â³ñí³, í³ íà ÿâó.

Ï³ñåíü áàæàþ ÿ ñï³âàòè,
Â³ðø³ ñêëàäàòè êîæåí ÷àñ
² ëèø êðàñîþ ìèëóâàòèñü
Ó ö³ì æèòò³ ÿ êîæåí ðàç.

Ç³éäè òè ç íåáà, ìîÿ çîðå
² ïòàøå÷êîþ ïðèëåòè.
² îñâ³òè ìîþ îñåëþ,
Òàé çàñï³âàé íà âñ³ ëàäè.

Ñï³âî÷à ïòàøêà òè, êîõàíà,
² êâ³òêà í³æíà, ùî öâ³òå.
Ìîÿ ëþáèìà, òè, äðóæèíà,
Ùî â ñåðö³ º, ùî â ñåðö³ º.

Ãàííà ÊÎÑÀÊ

ÌÀÌ²

Ïðîõîäèòü âñå ìèíàþòü äí³ ³ íî÷³.
Çíèêàº á³ëü, ³ ðàä³ñòü ³ æàë³.
Í³ùî íå â³÷íå, ÷àñ º íåâáëàãàííèé
Äëÿ ìåíå, ìàìî òè ºäèíà íà Çåìë³.

Ñë³â íå çíàõîäæó, ñë³â òàêèõ íåìàº,
Ùîá îïèñàòè âñþ òâîþ ëþáîâ.
Íåõàé òåáå âñ³ á³äè îìèíàþòü,
Áî ëèø â òîá³ ÿ îæèâàþ çíîâ.

Çâó÷èòü çèìà â³äãóêóþòüñÿ âåñíè,
ß êâ³òàìè ïðèêðàøó òâî¿ äí³,
Ó ñåðäåíüêî òâîº õî÷ó äîíåñòè,
Ùî íàéäîðîæ÷à â ñâ³ò³ òè ìåí³.

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ

ÏÅÐÅÊÐÈ×ÈÒÜ
ÌÅÍÅ ÂÅÑÍÀ…

Ïåðåêðè÷èòü ìåíå âåñíà,
ïåðåêðè÷èòü…

Òåïëîì, äîùåì, çåëîì, ÿðîâèíîþ.
Ãàáîþ çáóäæåíà ð³êà

â äîëèíè ì÷èòü,
Çàé÷àòà ñîíÿ÷í³ âîäîþ êðèæàíîþ
Ñòðèáíóëè â ïîëèíè ³ ¿ì ã³ð÷èòü
Ïàã³ííÿ ïð³ñíå. Çà îçèìèíîþ
Ñòî¿òü âåñåëèé æóðàâåëü

íà áîðîçí³
Ìàñíîãî ÷îðíîçåìó –  á³ëèé-á³ëèé,
Íåìîâáè ó äàëåê³ì á³ë³ì ñí³…
Ï³âñîòí³ ðàç âåñíà ïåðåáîë³ëà
² ðàä³ñòþ, ³ ùåìîì ó ìåí³ –
² çíîâ êðè÷èòü é áîëèòü àæ,

ùî º ñèëè!

Àëëà ÆÅËÎÍÊ²ÍÀ

ÏÎÏÐÎÑÈÒÅ ÏÐÎÙÅÍÜß
Ó ÆÅÍÙÈÍÛ

Ïîïðîñèòå ïðîùåíüÿ ó æåíùèíû
È îíà óëûáíåòñÿ â îòâåò,
È ïðîñòèò, è îäàðèò âíèìàíèåì,
Ðàñöâåòåò, êàê âåñåííèé áóêåò…

Íè çà ÷òî, ïðîñòî òàê…îò æåëàíèÿ
Çàùèòèòü îò îáèä è íåâçãîä,
×òîá ðîäíîãî ìóæ÷èíû âíèìàíèå
Çàìåíÿëî ê ïîäðóæêàì ïîõîä…

×òîá íå ñáðàñûâàòü ñòðåññ
ìàãàçèíàìè,

Íàêóïàÿ íåíóæíûõ âåùåé,
Õîëîäèëüíèêó – äðóãó êóõîííîìó
Áåç êîíöà íå ðàñïàõèâàòü äâåðü.

Áåç ïðè÷èíû ïðîñèòå ïðîùåíèÿ,
Âàì åå âñå ðàâíî íå ïîíÿòü…
À ÎÍÀ âàñ ïðîñòèò,

óæ ïîâåðüòå ìíå,
È íàéäåòñÿ çà ÷òî âàñ ïðîùàòü.

Ëàðèñà ÁÅÃÓÍ

*   *   *
Á³æèòü êóäèñü ð³êà,

íå îáåðòàþ÷èñü,
Çàáóâøè íåïðîáà÷åí³ ñëîâà.
À òè ³äåø íàçóñòð³÷, ïîñì³õàþ÷èñü,
² ïîñì³øêà òâîÿ – íåìîâ âåñíà.

Âæå äåíü ç òîáîþ ðàçîì
ïî÷èíàºòüñÿ

² í³÷ òåáå çàïðîøóº äî ñíó.
² âñå òîá³ íàâêîëî óñì³õàºòüñÿ,
Òâ³é ïîãëÿä òàê íàãàäóº âåñíó!

Ëåòÿòü ïòàõè, ³ç âèð³þ âåðòàþ÷èñü,
Íåñóòü òîá³ ÷óæèõ êðà¿í äèâà,
À òè ³äåø íàçóñòð³÷, ïîñì³õàþ÷èñü,
Òàê, í³áè ïî çåìë³ ³äå âåñíà!

Îëåñÿ ÌÀÐÓÕÍÈ×

ëþáîâ’þ ç³ãð³âàþñü
áàòüê³âñüêîþ ÿ
íà êðèëàõ áàæàíü
ëèíó ç óñì³øêîþ ÿ
óñì³øêà òâîÿ
ãîëîñ òðåìòëèâèé
íåñïîê³éí³ õâèëèíè
íî÷³ ³ äí³
òè íå õâèëþéñÿ
ìàòóñþ ð³äíà ìîÿ
íàéäîðîæ÷à ñåðåä óñ³õ
âñå áóäå äîáðå â íàøîìó æèòò³

Ìàðãàðèòà ÒÎÊÀÐ

ÌÀÌÅ
Ñòèõè î ìàòåðè ïèøó
ê êîòîðîé ÿ âñåãäà ñïåøó.
Ìàìà, ýòî ÿ, äî÷åíüêà òâîÿ.
Íå ñëûøèò ìàìà ñâîþ äî÷ü,
óøëà òóäà ãäå âñåãäà íî÷ü.
Íå ñêàæåò îíà ëàñêîâîå ìíå ñëîâî,
â òðóäíóþ ìèíóòó

âñïîìèíàþ ìàìó ñíîâà.
Òàê õîðîøî êîãäà ñ òîáîþ

âñåãäà ìàìà,
êîðäà òåïëî îò åå ëàñêîâîãî

âçãëÿäà,
îò ëàñêîâîãî ñëîâà, îò íåæíûõ

ðóê ïðèêîñíîâåíüÿ.
Åñëè á ñâåðøèëîñü ÷óäî

 íà ìãíîâåíüå…
Íî ÷óäåñà áûâàþò òîëüêî â ñêàçêå.
Ïî-ïðåæíåìó æèâó áåç ìàìèíîé

ÿ ëàñêè,
âñþ ñâîþ ëàñêó, íåæíîñòü è óìåíüå
õî÷ó îòäàòü ÿ áóäóùåìó ïîêîëåíèþ.
Öåíèòå âû ìàìó, ëþáèòå âû ìàìó,
ìàìèíó ëàñêó çíàéòå âû.
Íå ñòàíåò ìàìû, òîãäà âû ïîéìåòå,
Çà çîëîòî ìàìó íå êóïèøü íèãäå.
È ïóñòü Ãîñïîäü, âàñ,

 áëàãîñëîâëÿåò.
Èäÿ ïî æèçíåííîì ïóòè,
ñâîþ ëþáîâü îí ïðåäëàãàåò.
Ïðèäòè ê íåìó á, ïðèäòè.

ÍÀ  ÏÎÐÎÇ²  ÂÅÑÍÀ  ÊÐÀÑÍÀ



Óñÿ ìîðàëüí³ñòü ëþäèíè êðèºòüñÿ ó ¿¿ íàì³ðàõ. (Æ.Æ. Ðóññî)Óñÿ ìîðàëüí³ñòü ëþäèíè êðèºòüñÿ ó ¿¿ íàì³ðàõ. (Æ.Æ. Ðóññî)Óñÿ ìîðàëüí³ñòü ëþäèíè êðèºòüñÿ ó ¿¿ íàì³ðàõ. (Æ.Æ. Ðóññî)Óñÿ ìîðàëüí³ñòü ëþäèíè êðèºòüñÿ ó ¿¿ íàì³ðàõ. (Æ.Æ. Ðóññî)Óñÿ ìîðàëüí³ñòü ëþäèíè êðèºòüñÿ ó ¿¿ íàì³ðàõ. (Æ.Æ. Ðóññî)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777778  áåðåçíÿ 2018 ð.

9 (1213)9 (1213)9 (1213)9 (1213)9 (1213)

ñò.

З 01.01.2018 року введено в дію Порядок відшко�
дування витрат за надані соціальні послуги з ліку�
вання застрахованих  осіб  та членів їх сімей після
перенесених захворювань і травм у реабілітаційних
відділеннях санаторно�курортних закладів за раху�
нок коштів Фонду соціального страхування Украї�
ни, затвердженого постановою  правління Фонду
соціального страхування України від 13.07.2017
№39 та погоджено з Міністерством охорони здоро�
в»я України 23.08.2017 року.

Метою Порядку є запровадження механізму
«гроші ходять за людиною» у страхуванні з тимча�
сової втрати працездатності, з акцентом в першу

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÑÒÐÀÕÓÂÀËÜÍÈÊ²Â ÒÀ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÕ ÎÑ²Á
чергу на інтересах працюючої людини, а також зап�

ровадженні нових сервісних підходів у роботі Фон�
ду. Просимо всіх долучитися до реалізації свого пра�
ва у повному обсязі застрахованим громадянам  на

належну медичну реабілітацію.
За інформацією просимо звертатися

по тел.: 2�21�54.

М.І. ЛАМБРУХ, начальник Мукачівського
відділення управління  виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України
в Закарпатській області

Неумолимое время уходит и всё
меньше становится среди нас тех,
кто с оружием в руках спасал мир
от коричневой чумы, тех, кто свою
молодость прошёл в горниле II Ми�
ровой войны.

Вот и в феврале этого года, пос�
ле непродолжительной, но тяжёлой
болезни на 92 году жизни скончал�
ся Русинов Александр Петрович,
инвалид II Мировой войны, гвардии
полковник в отставке, заместитель
председателя городского обще�
ства инвалидов войны и Вооружен�
ных сил Украины, человек, которо�
го хорошо знали и уважали многие
мукачевцы.

Родился А.П.Русинов 7 мая 1926
года в деревне Найданове, Пермс�
кого края в многодетной, но очень
дружной, трудолюбивой крестьян�
ской семье. С раннего детства он
вместе со взрослыми косил, па�
хал, сеял, собирал урожай, выпол�
няя порой непосильную работу,
чтобы помочь отцу, матери... С
детства мечтал стать учителем. И
после седьмого класса поступил
в педагогическое училище. Здесь
и застало его известие о нападе�
нии гитлеровской Германии на
нашу страну. Он, как и многие его
друзья по учебе, мечтал быстрее
попасть на фронт, чтобы изгнать
фашистских оккупантов из родной
страны. Но только в июне 1943 году
17�летнего Сашу Русипова зачис�
лили добровольцем Красной Ар�
мии. После окончания кратковре�
менных курсов в полковой школе
минометчиков он был направлен
на фронт. Свою битву с фашистс�
кими оккупантами он начал навод�
чиком в минометной батарее 120
мм миномётов в 77 гвардейском
стрелковом полку 26 гвардейской
Восточно�Сибирской Городокской,
Краснознамённой стрелковой ди�
визии на 3�м Белорусском фрон�
те.

Своё первое боевое крещение
17�летний командир миномётного
расчета, младший сержант Алек�
сандр Русинов получил в бою за
белорусский город Оршу в мае
1944 года. Отсюда начался его, в
не одну тысячу километров, бое�
вой путь по освобождению городов
и сел Белоруссии, Прибалтики,
жестокие по накалу бои в Восточ�
ной Пруссии, при штурме города�
крепости Кенигсберга... Здесь, за
мужество и отвагу, проявленными
при штурме фашистской цитаде�
ли, сержант А.П.Русинов был на�
гражден орденом Славы III степе�
ни. Награды отличившимся в зах�
вате Кенигсберга вручали на пере�
довой. И в тот счастливый день че�
тыре комсомольца�однополчане,
получившие эту награду, за фрон�
товой стопкой дали клятву, что
после войны, если останутся в
живых, назовут своих первенцев в

честь ордена Славы. До Победы
дожили только двое. И клятву свою
сдержали. Александр Русинов на�
звал своего первенца Вячеславом,
а его фронтовой друг, украинец Ва�
силий Ляшенко наименовал свою
дочь Брониславой.

Во время войны сержант Алек�
сандр Русинов был свидетелем ра�
нений и гибели не одной сотни сво�
их боевых товарищей. В дни штур�
ма Кенигсберга их миномётная ба�
тарея потеряла почти половину
личного состава и боевой техники.
Много раз он тоже был на волоске
от смерти. Но, видно Сам Бог, обе�
регал его от вражеских пуль и ос�
колков снарядов, бомб и мин. К со�
жалению, мужественному воину не
суждено было дожить до Победы
без ранения. 24 апреля 1945 года
при штурме немецкого морского
порта Пиллау он был тяжело ра�
нен и в бессознательном состоя�
нии отправлен в госпиталь. Здесь,
на больничной койке и застало его
известие о капитуляции фашистс�
кой Германии, окончании войны,
Великой Победе.... Здесь он от�
праздновал и свое 19�летие.

После излечения сержант А.П.
Русинов вернулся в свою часть, где
прослужил семь лет. Здесь принял
окончательное важнейшее в жизни
решение: остаться в армии и по�
святить свою жизнь защите Отече�
ства. В 1950 году он с отличием за�
кончил Львовское военно�полити�
ческое училище и продолжил еще
25 лет служить офицером�политра�
ботником. Он был одним из дея�
тельнейших, инициативных воспи�
тателей молодых воинов, достой�
ных защитником Родины. Знания,
приобретенные в училище он с
большой отдачей использовал на
занятиях, при читке лекций, семи�
нарских занятиях. Каждый из его
слушателей был вооружен не толь�
ко прочными знаниями. Он уносил
с собой частицу души и боевого

опыта Александра Петровича, сво�
его начальника и наставника, кото�
рый заботливо передавал в их руки
эстафетную палочку честного, бес�
корыстного служения Отчизне.

Вместе с семьей с большим дос�
тоинством А.П.Русинов нес службу
во Львове, Закавказье, Поволжье,
Прибалтике, Сахалине, Александ�
рии, Черновцах, Закарпатье, Гер�
мании. Закончил военную службу в
Мукачеве, в общей сложности от�
дав защите Родины 33 года из сво�
ей многогранной армейской жизни.
Александр Петрович прошел слав�
ный путь от рядового до полковни�
ка. Парадный мундир гвардии пол�
ковника А.П.Русинова в настоящее
время украшают четыре боевых ор�
дена: Славы III степени, Отече�
ственной войны I степени, Красной
Звезды, Богдана Хмельницкого и 27
медалей.

После увольнения из армии Алек�
сандр Петрович избрал постоян�
ным местом проживания город над
Латорицей, где еще 23 года он доб�
росовестно трудился в Мукачевс�
ком военном госпитале. 11а про�
тяжении пяти лет избирался пред�
седателем профсоюзного комите�
та госпиталя, более десяти лет был
председателем первичной органи�
зации ветеранов войны, добросо�
вестно выполнял обязанности чле�
на президиума Мукачевской город�
ской организации ветеранов войны
и труда. В 1992 году Александр Пет�
рович стал одним из инициаторов
создания городского культурного
общества «Русский дом имени
А.С.Пушкина». Руководил там сек�
тором «Память». Он двадцать лет
бессменно активно работал в Со�
вете ветеранов войны и Вооружен�
ных Сил Украины. За большой мно�
голетний вклад в общественную
работу по социальной защите ве�
теранов Великой Отечественной
войны, активное участие в патрио�
тическом воспитании студенческой
и ученической молодежи был на�
гражден руководством города и об�
ласти Почетными грамотами,
ценными подарками...

Всё меньше остаётся живых ве�
теранов той страшной войны. Не�
умолимые годы берут своё. Но эти
герои навсегда останутся в памяти
народа примером мужества, отва�
ги, воинской чести, бескорыстия и
бесстрашия. Ведь не зря говорят,
что пока о человеке помнят – он
живёт.

С прискорбием — сыновья Вя)
чеслав и Владимир, невестки
Лариса и Татьяна, внуки, внучки,
правнуки, правнучки, соратники
но борьбе с фашизмом: Мишин
Александр Михайлович, Ткачев
Иван Иванович, Фёдоров Арде)
лен Васильевич, Маничев Миха)
ил Архипович.

  

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀÉÊÐÀÙ²
ÏÎÁÀÆÀÍÍß!

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅßÌÈ!
Ó öþ âåñíÿíó áåðåçíåâó ïîðó

â³äçíà÷àþòü  ñâî¿ äí³ íàðîäæåííÿ
ïðàö³âíèêè  Ìóêà÷³âñüêî¿  øâåé-
íî¿ ôàáðèêè Ëþáîâ ²âàí³âíà
ÒÅËÈ×ÅÍÊÎ, Îëåñÿ Âàñè-
ë³âíà  ÃÐÀÁ,  Âàñèëü Âàñèëü-
îâè÷ ÑÒÅÖ.

Ç íàãîäè òàêîãî ãàðíîãî ñâÿòà
ïðèéì³òü, øàíîâí³ êîëåãè, íàø³ ñåð-
äå÷í³  â³òàííÿ ³ ùèð³ ïîáàæàííÿ
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ,
ðàäîñò³, ñâ³òëî¿ äîë³, ðîäèííîãî
òåïëà ³ çàòèøêó, ùàñòÿ áåç ë³êó,
óäà÷³  ó âñüîìó, ëþáîâ³ ³ çëàãîäè  ó
âàøèõ äîì³âêàõ.

 Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.

Ç íàãîäè ïðåêðàñíîãî âåñíÿíîãî ñâÿòà  8 Áå-
ðåçíÿ øëåìî  âàì, äîðîã³ æ³íêè-ìåäïðàö³âíè-
êè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË, ñëîâà ùèðî¿ ïîäÿêè  çà
âàøó â³ääàí³ñòü ñïðàâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çà
ïðàöüîâèò³ñòü, áåçêîðèñëèâ³ñòü ³ æåðòîâí³ñòü.
Çäîðîâ’ÿ âàì ì³öíîãî, ñîíÿ÷íîãî
òåïëà, ùàñòÿ æ³íî÷îãî, ìèðó ñâÿ-
ùåííîãî, ÷èñòîãî íåáà íàä ãîëî-
âîþ. Õàé ðÿñí³º  â ñåðöÿõ âàøèõ
– í³æí³ñòü, ëàñêà  ³ íåçáîðåíà
íàä³ÿ íà âñå êðàùå.

 Í. ÃÀÐÑÅÂÀÍ²ØÂ²Ë² – ãîëîâíèé ë³êàð
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË;

Î.ÐÅØÅÒÀÐ, ãîëîâà ïðîôêîìó.

Ç ÏÐÅÊÐÀÑÍÈÌ ÂÅÑÍßÍÈÌ
ÑÂßÒÎÌ!

ØÀÍÎÂÍ² Æ²ÍÊÈ – ÎÑÂ²ÒßÍÈ!
Ùèðî â³òàºìî âàñ ³ç ÷óäîâèì âåñíÿíèì ñâÿòîì

– Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì 8 Áåðåçíÿ!
8 Áåðåçíÿ – ÷óäîâèé äåíü âåñíè, ñâÿòî â³äðîä-

æåííÿ ïðèðîäè, òîðæåñòâ, æ³íî÷î¿ êðàñè òà
í³æíîñò³!

Äîëÿ äîâ³ðèëà  âàì îáåð³ãàòè ðîäèííå âîãíè-
ùå çà ïîêëèêàííÿì ñåðöÿ, ïî-ìàòåðèíñüêè ïëå-
êàòè þí³ ïîêîë³ííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, íàøå ìàé-
áóòíº.

Âè, ÷àð³âí³ æ³íêè, ïðèêðàøàºòå ñîáîþ âåñíó,
íàïîâíþºòå áóäí³ ÿñêðàâèìè ôàðáàìè, ñïîíóêàºòå
äî øëÿõåòíèõ â÷èíê³â ³ äîáðèõ ñïðàâ ÷îëîâ³ê³â.

Òîæ íåõàé âàøà äîáðîòà, í³æí³ñòü, æ³íî÷³ñòü
çàâæäè ñïîâíþþòü ñåðöÿ ðàä³ñòþ ³ ëþáîâ'þ, áó-
äóòü çàïîðóêîþ ìèðó òà çëàãîäè.

Ó öå ÷óäîâå æ³íî÷å ñâÿòî õî÷åòüñÿ ïîáàæàòè
Âàì ò³ëüêè ïîçèòèâíèõ åìîö³é, áåçìåæíîãî ùàñ-
òÿ ³ ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ. Íåõàé íåãàðàçäè îìèíàþòü,
à êîæåí äåíü áóäå ïðèâîäîì äëÿ íîâî¿ ðàäîñò³ .
Õàé ó äóø³ çàâæäè öâ³òå âåñíà,  à óñï³õ òà âäà÷à
áóäóòü âàøèìè íåçì³ííèìè ñóïóòíèêàìè!

Ðàä³éòå, ç³ãð³âàéòå çàòèøêîì ñâ³é áóäèíîê,
ëþá³òü ³ áóäüòå ïðåêðàñíèìè!
Ç³ ñâÿòîì âåñíè â³òàºìî,
Ùàñòÿ é óñï³õ³â áàæàºìî,
Âäà÷³, çäîðîâ’ÿ, òåïëà,
Íåõàé âñ³ íåçãîäè çãîðàþòü äî òëà,
Ùîá ò³ëüêè äîáðî ó æèòò³ âåëîñÿ,
Õàé çáóäåòüñÿ âñå, ùî ùå íå çáóëîñÿ!

Ç ïîâàãîþ, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè,
ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  Êàòåðèíà
ÊÐÈØ²ÍÅÖÜ-ÀÍÄßËÎØ²É,

ãîëîâà ÌÊ Ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè Õðèñòèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

ÔÐÎÍÒÎÂÎÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ
ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ



1. Шелельо Іван Іванович – 1951 р.н.
2. Гульпа Марія Теодорівна– 1938 р.н.
3. Золяк Катерина Олексіївна– 1935 р.н.
4. Баштан Віктор Пилипович– 1949 р.н.
5. Беккерт Маркета Янівна– 1936 р.н.
6. Ломов Ігор Олександрович– 1947 р.н.
7. Чечель Віктор Костянтинович– 1946 р.н.
8. Мартинов Едуард Олександрович– 1944 р.н.
9. Рошкович Олена Михайлівна– 1928 р.н.
10. Сільцер Терезія Андрашівна– 1941 р.н.
11. Гавриляк Роман Володимирович– 1993 р.н.
12. Гардунко Лаврентій Лаврентійович– 1986 р.н.
13. Кобаль Василь Іванович– 1962 р.н.
14. Добра Йосип Дезидерович– 1942 р.н.
15. Альошина Тайба Йосипівна– 1926 р.н.
16. Шуляшова Роза Іванівна– 1935 р.н.
17. Зарева Йолана Дмитрівна – 1937 р.н.
18. Дударевич Любов Андріївна– 1931 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

8 áåðåçíÿ 2018 ð.
9 (1213)9 (1213)9 (1213)9 (1213)9 (1213) “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.

     Загублені страхові поліси ЗО ДПРАТ «Українська
пожежна страхова компанія» індикаційний код 26530095
по обов'язковому страхуванню цивільно правової відпо$
відальності транспортних засобів:

№ 2005084 $ АМ; 2005206 $ АМ; 3779667 $ АМ;
1166798 $ АМ вважати недійсними.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ПЕКАРІ
з досвідом роботи та формувальниці

хлібобулочних виробів в пекарню
на вул. Верді>1. Зверт: 050>538>61>41.



Ó êîæíîãî ùàñòÿ ñâîº ìèòî. (Ë. Ñóõîðóêîâ)Ó êîæíîãî ùàñòÿ ñâîº ìèòî. (Ë. Ñóõîðóêîâ)Ó êîæíîãî ùàñòÿ ñâîº ìèòî. (Ë. Ñóõîðóêîâ)Ó êîæíîãî ùàñòÿ ñâîº ìèòî. (Ë. Ñóõîðóêîâ)Ó êîæíîãî ùàñòÿ ñâîº ìèòî. (Ë. Ñóõîðóêîâ)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999998 áåðåçíÿ  2018 ð.

9 (1213)9 (1213)9 (1213)9 (1213)9 (1213)

ñò.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
5 áåðåçíÿ â³äçíà÷èâ ñâ³é

ïîâàæíèé þâ³ëåé -80 ð³÷÷ÿ
âåòåðàí îðãàí³â âíóò-
ð³øí³õ ñïðàâ, ñòàðøèé
ñë³ä÷èé ñë³ä÷î¿ ÷àñòèíè
ÑÓ ÓÌÂÑ ïî îñîáëèâî
âàæëèâèõ ñïðàâàõ Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñò³ ç 1964  ïî
1998 ð³ê ï³äïîëêîâíèê
ì³ë³ö³¿, ìóäðèé, äîáðèé,
òóðáîòëèâèé ÷îëîâ³ê ³

áàòüêî ÌÀÐ²ÀØ Ïàâëî Ìèõàéëî-
âè÷. 3 íàãîäè ñëàâíîãî þâ³ëåþ â³òàºìî Âàñ ç
öèì ïðåêðàñíèì ñâÿòîì. Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî
çäîðîâ'ÿ, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ðîäèííîãî çà-
òèøêó, äîáðà, äîñòàòêó, ìèðó, à Ãîñïîäü äàðóº
ñèë, íàòõíåííÿ, ðàäîñò³ òà åíåðã³¿ íà ìíîã³¿ ë³òà.

Ñüîãîäí³ ð³âíî 80 ó Âàøîìó æèòò³ ìèíàº,
À ñê³ëüêè ¿õ ùå íà øëÿõó, ïðî öå í³õòî íå çíàº,
Òîæ çè÷èìî â çäîðîâ'¿ â³ê äîâãèé ïðîæèòè,
Ùîá óñ³õ íà ñòîð³÷÷ÿ ìîãëè çàïðîñèòè,
Ùîá ó ìèðíîìó íåá³ Âàì ñîíöå âñì³õàëîñÿ,
À âñ³ Âàø³ ìð³¿ òà ïëàíè çáóâàëèñÿ,
Õàé çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ äîñòàòîê
Ñèïëþòüñÿ, ÿê ëèïè öâ³ò,
Õàé ìàëþº äîëÿ ç áóäí³â ñâÿòî,
À Ãîñïîäü äàðóº ùå áàãàòî ë³ò!

Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ æ³íêà, ä³òè, çÿòü,
íåâ³ñòêà, âíóêè òà ïðàâíóêè.

Адміністрація УАП ТОВ «Фішер�Мукачево»
висловлює глибоке співчуття начальнику
відділу логістики ПУГАЧЕВСЬКОМУ Сергію
Григоровичу з приводу важкої втрати –
смерті найближчої та найдорожчої людини
– батька

ПУГАЧЕВСЬКОГО Григорія Федоровича
Щиро співчуваємо та розділяємо сум

Вашої родини.

Висловлюємо щирі співчуття  Наталії Ан�
тонівні  ДОБРІ з приводу непоправної втра�
ти — смерті чоловіка

Йосипа  Дезидеровича.

Нехай у вічній пам’яті  спочиває, а  добра
згадка про нього залишається назавжди
у серцях рідних та численних друзів.

Хор «Відгомін» та «Українська родина».

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 поверху зі
знижкою. Тел: 0509007525

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

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

Контактні телефони: 0664681838

 Ñòðàáè÷³âñüêèé ìàíó-
àëüíèé òåðàïåâò ²âàí
Éîñèïîâè÷ Ìó÷è÷êà  ðî-
êàìè óñï³øíî ë³êóº õâî-
ðèõ íà îñòåîõîíäðîç òà
³íø³ íåäóãè, ùî ïîâ’ÿçàí³
ç õðåáòîì. Ïîïåðåêè
îäíàêîâî áîëÿòü ³ â
óãîðö³â, ³ â ÷åõ³â òà ñëî-
âàê³â, ³ â àëæèðö³â òà â
Îá’ºäíàíèõ  Àðàáñüêèõ
Åì³ðàòàõ… Öå äàëåêî
íåïîâíèé ïåðåë³ê êðà¿í,
ÿê³ â³äâ³äàâ ç ë³êóâàëü-
íîþ ì³ñ³ºþ ì³é äîáðèé
çíàéîìèé. ßê ñâîãî
çö³ëèòåëÿ, çíàþòü ²âàíà
Éîñèïîâè÷à ³ íåì³÷í³ íà

ÑÀÌ ÊÎÂÀËÜ ÑÂÎ¯Õ ÐÎÊ²Â
öþ «ïàíñüêó» íåäóãó ó
Âåëèêèõ Ëó÷êàõ, Ãî-
ðîíä³, Ñòðàáè÷îâ³ …
Ïîñëóõàéòå éîãî êðåäî –
ñìèñë æèòòÿ:

– Îñü äî ìåíå ïðèõî-
äèòü õâîðèé. Íåì³÷íèé
òà ùå é á³äíèé. Íå ìàº
í³ çäîðîâ’ÿ, àí³ ãðîøåé
íà ë³êè. Òî ùî, éîìó íå
äîïîìîãòè? Òàêîãî â
ìî¿é áàãàòîð³÷í³é ïðàê-
òèö³ í³êîëè íå áóëî ³ í³êî-
ëè íå áóäå… ß ùàñëèâèé
ç òîãî, ùî õâîð³ îñòåî-
õîíäðîçîì  ï³ñëÿ ìî¿õ
ìàíóàëüíèõ ïðîöåäóð
õîäÿòü ó ñòðóíê³é ïî-

ñòàâ³ ³ ïîâåðòàþòüñÿ äî
óëþáëåíî¿ ðîáîòè.

²âàí Ìó÷è÷êà – ñàì
êîâàëü ñâîº¿ äîë³. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ë³êóâàëüíîãî
ôàêóëüòåòó ÓÆÄó ïðà-
öþâàâ ïåä³àòðîì ó Ãî-
ðîíä³, ïîò³ì — ãîëîâíèì
ë³êàðåì àìáóëàòîð³¿ â
Ñòàíîâ³. ² îñü óæå ìàé-
æå ÷âåðòü ñòîë³òòÿ â³í —
ãîëîâíèé ë³êàð Ñòðàáè÷-
³âñüêî¿ ë³êàðñüêî¿ ä³ëü-
íèö³. Ìàº ïîâàãó ³ ÷åñòü
â³ä îäíîñåëü÷àí: îñü óæå
âøîñòå ïîñï³ëü îáèðàºòü-
ñÿ äåïóòàòîì Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè.

10 áåðåçíÿ ²âàí Éîñè-
ïîâè÷ Ìó÷è÷êà ïåðåãîð-
íå ùå îäèí ëèñòîê êà-
ëåíäàðÿ, ÿêèé äîïëþñóº
äî éîãî æèòòÿ ùå îäèí
ð³ê – 64-é! Ùî ïîáàæà-
òè ³ìåíèííèêîâ³? Íàñàì-
ïåðåä – ùàñòÿ, áî ùàñ-
òÿ – ÿê çäîðîâ’ÿ: êîëè
éîãî íå ïîì³÷àºø, òî
âîíî º. ² ïë³äíî¿ íàòõíåí-
íî¿ ïðàö³ íà íèâ³ îõîðîíè
íàøîãî ç âàìè çäîðîâ’ÿ!

Çà äîðó÷åííÿì âäÿ÷-
íèõ ïàö³ºíò³â æóðíàë³ñò ç
Ìóêà÷åâà

²âàí ÊÎÏ×À.

Ó ïîíåä³ëîê ó öåíòðàëüí³é ì³ñüê³é êíèãîçá³ðí³,
ìóêà÷³âö³ ñëóõàëè ïðî æèòòÿ-áóòòÿ â Îá'ºäíàíèõ
Àðàáñüêèõ Åì³ðàòàõ, ïðî ìîæëèâîñò³ òâîð÷î¿ ðå-
àë³çàö³¿ ó ñâ³ò³ ç³ ñâîºþ ñïåöèô³÷íîþ ³íàêø³ñòþ ³
ùå ïðî áàãàòî ö³êàâåçíîãî. Ïðî âñå öå ïðîñòî ³ íå
áåç ãóìîðó ðîçïîâ³â ÿñêðàâèé ³ ïîçèòèâíèé Òàðàñ
Âàùóê. Â³í ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ìè ñåêðåòàìè óñï³õó òà
äîñâ³äîì, ÿêèé íàáóâàâ ïðîæèâàþ÷è ó ö³é êðà¿í³
âïðîäîâæ ï'ÿòè ðîê³â. Îõî÷³ ïðèäáàòè êíèæêó “Óê-
ðà¿íà â ï³ñêàõ”, ìàëè ìîæëèâ³ñòü çàäàòè ñâî¿ çà-
ïèòàííÿ ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ òà ñôîòîãðàôóâàòèñÿ
ç àâòîðîì íà ïàì'ÿòü.

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ

ПОДИХ  АРАБСЬКИХ  ПІСКІВ

На цій Олімпіаді поставлено
новий рекорд змагань. Коман�
да Норвегії примудрилась здо�
бути 39 нагород і тим самим
поставити рекорд за кількістю
здобутих медалей на одних
змаганнях. Їх на дві більше, ніж
було дотепер у Канади.

Загалом атлети розіграли 102
комплекти нагород у 15 видах
спорту. Для порівняння, у Сочі�
2014 розіграли 98 комплектів. Річ
у тому, що МОК увів до програми
Олімпіади�2018 нові дисципліни.

На Іграх�2018 змагалися пред�
ставники 92 країн, та лише атлети
30 з них відчули смак олімпійської
перемоги (зокрема й українець).
Дебютували на Зимовій Олімпіаді
одразу шість країн – Косово, Ма�
лайзія, Нігерія, Сінгапур, Еквадор і
Еритрея. Жоден із дебютантів до
подіуму не дотягнув.

На організацію змагань влада
Південної Кореї витратила 7
мільярдів доларів. Повернути
вкладені кошти не вдасться. Одна
з причин – Ігри не поставили ре�
корду відвідуваності. Загалом
Пхенчхан прийняв 1 336 326 осіб.
Квитків продано 1 075 995. їх
вартість – від 17 до 1300 доларів.
Тобто касовий збір Ігор недотяг�
нув до мільярда.

СЛЬОЗИ ГОРДОСТІ
Приємно вразив світ виступ на

Іграх чешки Естер Ледецької. Ця
сновбордистка здивувала всіх,
з’явившись у стартовому списку

РЕКОРДИ І НЕВДАЧІ ОЛІМПІАДИ
XXIII Зимові Олімпійські Ігри закінчилися. Який слід вони залишили в історії спорту?

на супергігантському слаломі – на
лижах! Дотепер жоден спорт�
смен в історії Ігор ще не змагав�
ся і на лижах, і на сновборді. А
Ледецька ще й ви-борола золото
у двох різних видах спорту, впи�
савши своє ім’я в історію Олімп�
ійських Ігор.

 На виступ мексиканського лиж�
ника Германа Мандрасо важко
було дивитися без сліз гордості.
Він фінішував останнім, 116�м, у
лижних перегонах. Але всі знали,
що 43�річний мексиканець впер�
ше побачив лижі у... 2017 році. І
довів, що навіть у такому віці (а
для спорту – він дуже солідний)
можна пробитися на Ігри. Тож
коли Мандрасо з прапором своєї
країни дістався фінішу, стадіон
аплодував йому стоячи. А супер�
ники, які вже встигли познімати
лижі після забігу, зустрічали його
з обіймами.

МЕЛЬДОНІЄВИЙ ЧЕМПІОН
Ці Ігри засвідчили справжню

силу найбільшого порушника ол�
імпійського спокою – збірної
Росії. Ось лише сухі цифри: у Ван�
кувері�2010 росіяни стали 11�ми
у медальному заліку (15 наго�
род). У Сочі�2014 вони були пер�
шими, вигравши 29 на-город. У
Пхенчхані – лише 13�ми (17 ме�
далей, із них дві золоті).

“У когось ще залишається
сумнів, що свою Олімпіаду вони
виграли не без допомоги допін�
гу?” – запитують користувачі в
соцмережах. Можливо, саме

тому на цих Іграх росіяни висту�
пали під нейтральним прапором,
а всі написи “Росія” на їхніх курт�
ках, сумках представники МОКу
ретельно заклеювали.

Однак і в Пхенчхані росіяни не
змогли утриматися від спокуси:
у пробі керлінгіста Олександра
Крушельницького виявили мель�
доній, його позбавили бронзо�
вої медалі. А у бобслеїстки Надії
Сергєєвої знайшли заборонений
триметазидин.

До слова, росіянам довелося
виплатити Міжнародному олімп�
ійському комітету 15 мільйонів
доларів штрафу. Ці гроші підуть
на створення міжнародного аген�
тства допінгтестування.

СЕКС І ДОМАГАННЯ
Цікаво, що під час Ігор зафіксо�

вано десять звернень до Центру
обслуговування потерпілих від
сексуальних домагань. За слова�
ми співробітників цього центру,
вони не можуть розголошувати
імена спортсменів, які звернули�
ся до них по допомогу. Відомо
лише, що чотири випадки були
зафіксовані в Каннині, де розта�
шовувалося олімпійське селище,
а також була льодова арена.

Загалом організатори змагань
побили своєрідний рекорд. Усім
спортсменам роздали 110 тисяч
презервативів, у середньому 37
штук кожному. Це на 10 тисяч
більше, ніж було у Ванкувері та
Сочі.

Максим КАЧУРІВСЬКИЙ
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 12 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00 ,  22 .40  X I I  Ïà -
ðàë ³ìï ³éñüê ³  çèìîâ ³  ³ ãðè .
Ëèæí³  ïåðåãîíè.×îëîâ³êè 7,
5  êì/  æ ³íêè  5êì,  íà  â ³ çêàõ .
7 .10 XI I  Ïàðàë³ìï ³éñüê ³  çè-
ìîâ ³  ³ ã ðè .  Ã ³ðñüêîëèæíèé
ñïîðò.  ×îë îâ ³ êè .  Âñ ³  ê ëàñè
(çà ¿ çä  1 ) .  9 .45  X I I  Ïà -
ðàë ³ìï ³éñüê ³  çèìîâ ³  ³ ãðè .
Ã ³ðñüêîëèæíèé ñïîðò.  ×îëî-
â ³ êè .  Âñ ³  êëàñè  ( çà ¿ çä  2 ) .
11.30 Ùîäåííèê Ïàðàë³ìï³à-
äè .  11 .40 ,  0 .20  X I I  Ïà -
ðàë ³ìï ³éñüê ³  çèìîâ ³  ³ ãðè .
Ëèæí³ ïåðåãîíè.×îëîâ³êè 10
êì/  æ ³íêè  7 ,  5êì,  ñòîÿ÷è/  ç
ïîðóøåííÿìè  çîðó.  13 .25
Á ³àòë îí .  Êó áîê  ñâ ³ ò ó.  V I I I
åòàï .  Åñòàôåòà  4 *6êì .
Æ³íêè. 15.00 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà Ìàð³¿ Áóðìàêè & Gypsy
l y re .  16 .10  Á ³àòëîí .  Êóáîê
ñâ³òó.  VII I  åòàï. Ãîíêà ïåðå-
ñë³äóâàííÿ 12.5êì. ×îëîâ³êè.
17 .05  Ä /ñ  "Îñòàíí ³é  øàíñ
ïîáà÷èòè" .  19 .30  "Ãîðä ³ñòü
ñâ ³òó" .  21.00 Íîâèíè.  21.30
Ñòóä ³ÿ  Ïàðàë ³ìï ³éñüêèõ
³ãîð. 2.50 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³
çèìîâ³ ³ãðè. Ëèæí³ ïåðåãîíè.
Çì³øàíà åñòàôåòà. Âñ³  êëà-
ñè .  3 .50  XI I  Ïàðàë ³ìï ³éñüê ³
çèìîâ³ ³ãðè. Ëèæí³ ïåðåãîíè.
Â³äêðèòà åñòàôåòà. Âñ³ êëà-
ñè .  5 .20  XI I  Ïàðàë ³ìï ³éñüê ³
çèìîâ³ ³ãðè. Õîêåé íà â³çêàõ.
Çîëîòèé ìàò÷

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.40 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3".
12.20,  13.35,  15.00 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Äðàìà "Ìàìà".
20.30 "Ñåêðåòí³  ìàòåð³àëè".
21.00 Ìåëîäðàìà "Çà òðè äí³
äî êîõàííÿ" .  22.00 "Ãðîø³
2018". 23.15, 0.25 "Ãîëîñ êðà¿-
íè 8" .  1 .40 Êîìåä³ÿ "Ñòàòè
ç ³ðêîþ"

IÍÒÅÐ
6.10, 22.35 "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê ç
²íòåðîì". 10.00 Õ/ô "Áåá³-
áóì" (16+). 12.25 Õ/ô "Æèâ³òü
â ðàäîñò³". 14.00 Ò/ñ "Ãàííà
Ãåðìàí" (16+). 16.10 "×åêàé
ìåíå". 18.00, 19.00, 3.45 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.20, 4.30 "Ïîäðîáèö³".
20.40 Ò/ñ "Çàïèòàéòå â îñåí³".
0.25 Õ/ô "ß áîÿçêèé, àëå ÿ ë³êó-
þñÿ". 3.00 "Ðå÷äîê". 5.10 "Top
Shop"

 ICTV
5.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 10.10 Àíòèçîìá³. 11.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò.
12.30,  13.20,  16.20 Õ/ô
"Îëåêñàíäð" (16+) .  12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 16.55 Õ/ô
"300 ñïàðòàíö³â. Â³äðîäæåí-
íÿ ³ìïåð³¿" (16+). 18.45, 21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 21.30 Ò/ñ "Ìåí-
òàë³ñò" (16+). 22.30 Ñâîáîäà
ñëîâà. 0.45 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).
2.15 Õ/ô "Çàã³í îñîáëèâîãî
ïðèçíà÷åííÿ".  3 .30 Òðóáà
ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+). 4.10
Ñêàðá íàö³¿ .  4.20 Åâðèêà!.
4.25 Ôàêòè. 4.45 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
7.00, 15.30 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.55 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.05
Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà". 13.05
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 18".
17.30, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà.
Íîâà ³ñòîð³ÿ". 19.55, 22.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 23.35 "Îäèí çà âñ³õ". 2.55
"Íàéêðàùå íà ÒÁ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.40 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 11.20, 4.45 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 13.20 Ò/ñ "Á³æè, íå îçèðàé-
ñÿ" 1, 2 ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ "Á³æè,
íå îçèðàéñÿ" (12+). 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Õ/ô "Âèõîâàííÿ ³ âèãóë
ñîáàê ³ ÷îëîâ³ê³â" (12+). 23.30
Õ/ô "Ê³íã Êîíã" (16+). 2.00 Òå-
ëåìàãàçèí. 4.20 Çîðÿíèé øëÿõ.
5.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-2
(16+)

ÍÀ  ÄÎÂÃ²¯ ² ÁËÀÃ²¯  Ë²ÒÀ!
5  áåðåçíÿ   â³äñâÿòêóâàëà

ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ
÷àð³âíà, ÷óéíà, æèòòºðàä-
³ñíà øàíîâíà â Ìóêà÷åâ³
æ³íêà- àêóøåð-ã³íåêîëîã
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

ÊÅØÅËß
Â³êòîð³ÿ ²âàí³âíà.
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå! Ç íàãîäè Âàøîãî

ñâ³òëîãî ³ õâèëþþ÷îãî ñâÿòà ïðèéì³òü íàø³
ùèð³ â³òàííÿ òà ïîáàæàííÿ   ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, íàñíàãè   ³ íåâòîìíîñò³  ó Âàø³é   íå-
ëåãê³é ³ â³äïîâ³äàëüí³é   ïðàö³.

Õàé êîæåí   Âàø íàñòóïíèé   äåíü ïî-
âíèòüñÿ îïòèì³çìîì,   ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì
íàñòðîºì,   îñîáèñòèì ³ ðîäèííèì ùàñòÿì
íà äîâã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Êîëåêòèâ æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË.

Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ñëàëî-
ì.×îëîâ³êè. Âñ³ êëàñè (çà¿çä1).
11.00 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³  ³ ãðè.  Ã ³ðñüêîëèæíèé
ñïîðò. Ñëàëîì.×îëîâ³êè. Âñ³
êëàñè (çà¿çä2). 13.00, 2.10
Ùîäåííèê Ïàðàë³ìï³àäè.
13.10 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³  ³ ãðè. Ëèæí³ ïåðåãîíè.
Ñïðèíò.Æ³íêè/÷îëîâ³êè. Âñ³
êëàñè, êâàë³ô³êàö³ÿ. 15.00 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Ëèæí³ ïåðåãîíè. Ñïðèíò.
Æ³íêè/÷îëîâ³êè.  Âñ³  êëàñè,
ô³íàëè. 17.50 Íîâèíè. Ñâ³ò.
18.05, 21.00 Íîâèíè. 18.20
Òåìà äíÿ. 18.35 Íîâèíè. Êóëü-
òóðà. 19.00 "Ìèòðîôàíîâè:
²ñòîð³ÿ ðîäèíè â³éñüêîâèõ
áàòüêà é ñèíà". 19.05 Ä/ô "19-
ð³÷íèé êîìàíäèð". 19.15 Ä/ô
"Ìîíãîë. ²ñòîð³ÿ ñíàéïåðà".
19.35 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè òâàðèí".
20.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà. 21.30
Ñòóä³ÿ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð.
22.40 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³  ³ ãðè.  Ã ³ðñüêîëèæíèé
ñïîðò. Ñëàëîì. Âñ³  êëàñè
(çà¿çä2).  2.20 XII  Ïà-
ðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè. ßñê-
ðàâ³ ìîìåíòè. 2.30 XII Ïà-
ðàë³ìï³éñüê³  çèìîâ³  ³ ãðè.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ñëà-
ëîì. Æ³íêè, Âñ³ êëàñè (çà¿çä1).
4.05 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³
³ãðè. Õàéëàéòè. 5.00 XII Ïà-
ðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè. Õî-
êåé íà â³çêàõ. Ï³âô³íàë 1

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.45, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï 3". 12.45, 13.55 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 15.45, 21.00 Ìåëîäðà-
ìà "Çà òðè äí³ äî êîõàííÿ".
17.10 Äðàìà "Ìàìà". 20.30
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 22.00
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 4". 23.35,
0.25, 1.45 Êîìåä³ÿ "Îáåðåæíî!
Ïðåäêè â õàò³"

IÍÒÅÐ
6.00 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, 20.40 Ò/ñ "Çàïè-
òàéòå â îñåí³". 12.30 Ò/ñ "Ãàí-
íà Ãåðìàí" (16+). 14.50, 15.45,
16.45, 3.10 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00,  3.50 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.30,
4.35 "Ïîäðîáèö³". 0.25 Õ/ô
"Æèòòÿ ÿê öèðê". 5.15 "Top
Shop"

ICTV
5.40,  10.10 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 11.15, 13.20, 17.35, 21.30
Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  13.50,
16.25 Õ/ô "²ãðàøêîâ³ ñîëäà-
òèêè" (16+). 16.40 Ò/ñ "Í³êî-
íîâ ³ Êî" (16+). 18.45, 21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 22.35 "Íà òðüîõ"
(16+) .  23.45 Õ/ô "Çàã ³í
"Ìîðñüê³ êîòèêè" (16+). 1.50
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-
Àíäæåëåñ" (16+). 2.35 Òðóáà
ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+). 4.10
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4.15 Åâðèêà!.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 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, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
Íîâèé ñåçîí. 13.30, 15.30, 4.00
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-2 (16+).
16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá-
³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Õ/ô
"Áëèñêó÷à êàð'ºðà" (12+).
23.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷è-
íó" (16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí.
2.50 Çîðÿíèé øëÿõ. 3.10 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ðîçóì-
íà ñåëÿíñüêà äîíüêà". 11.00 Ò/
ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00,
20.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45, 4.35 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
11.15, 16.40, 21.30 Ò/ñ "Ìåí-
òàë³ñò" (16+). 12.10, 13.20 Õ/ô
"Çàã³í "Ìîðñüê³ êîòèêè" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.05, 16.25 Ò/ñ "Âîëîäè-
ìèðñüêà, 15" (16+). 18.45, 21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.30 "Íà òðüîõ"
(16+). 23.45 Õ/ô "²ãðàøêîâ³ ñîë-
äàòèêè" (16+). 1.40 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæåëåñ"
(16+). 2.25 Òðóáà ì³ñòåðà Ñî-
ñèñêè (12+). 4.05 Ñêàðá íàö³¿.
4.15 Åâðèêà!. 4.25 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 4.30 Ñòóä³ÿ Âàøèí-
ãòîí. 4.55 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
7.25, 15.30 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.20 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.15
"ÌàñòåðØåô - 7". 13.45 "Õàòà
íà òàòà". 17.30, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00
"Íàðå÷åíà äëÿ òàòà". 22.45
"Äàâàé 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, 23.50, 2.25 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. Íîâèé ñåçîí. 13.30, 15.30,
4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-2
(16+). 16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî-
÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç
ðóá³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.30 Ôóò-
áîë. Ë³ãà ×åìï³îí³â ÓªÔÀ
"Ðîìà" - "Øàõòàð". 0.10 Ò/ñ
"CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.55 Òåëåìàãàçèí. 3.20 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Õî-
ðîáðèé êðàâ÷èê". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00,
20.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00, 19.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ.
14.00 Âå÷³ðêà.  15.00,  3.20
Â³òàëüêà.  16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 22.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 18.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó
ï ³ä Ïîëòàâîþ.  22.30
ËàâËàâCar 2. 0.00 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 1.00 17+. 1.30 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 2.00 ÁàðÄàê.
5.40 Êîðèñí³ ïäêàçêè

 «Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.40 - Òåëåñåð³àë. 15.30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.05 -  Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18:05 -  Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.05, 2.00 Çîíà íî÷³. 5.00 Àá-
çàö. 6.49, 8.09 Kids Time. 6.50
Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³ â äèòèíñòâ³".
8.10 Ò/ñ "Ìåðë³í". 11.00 Ò/ñ
"Äðóç³".  12.20 Ò/ñ "Ñòàòóñ
â³äíîñèí - âñå ñêëàäíî" (12+).
17.00, 19.00 Äåøåâî òà ñåðäè-
òî. 20.50 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+). 21.50 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè (16+). 23.50 Õ/ô "Áèò-
âà ðîêó" (16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 14 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 0.30 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³
çèìîâ³ ³ãðè. Ëèæí³ ïåðåãîíè.
Ñïðèíò. Æ³íêè/÷îëîâ³êè, âñ³
êëàñè, ô³íàëè. 7.45 XII Ïà-
ðàë³ìï³éñüê³  çèìîâ³  ³ ãðè.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Õ/ô "Øàé-
áó, øàéáó!".  11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 20.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00,
19.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 14.00
Âå÷³ðêà. 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 ïäêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10:30 - Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î.
9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 -
ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 10.30 - Ð³çäâÿí³ êî-
ëÿäêè. 11.15-  Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.20 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:25 - Òåëåñåð³àë.
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 13.00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
15.40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 16.40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.00 - Ìóëüòñåð³àë. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 18.05 - Òåëåñåð³àë.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà . 20.00 - ïðîãðàìà "Äó-
õîâíå äæåðåëî" . 20.45 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 3.40 Àáçàö.
5.30, 7.00 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³ â
äèòèíñòâ³". 6.59, 8.19 Kids
Time. 8.20 Õ/ô "Â³éíà íàðå-
÷åíèõ" (16+). 10.10 Õ/ô "Áèò-
âà ðîêó" (16+). 12.40 Õ/ô
"Áðóäí³ òàíö³" (16+). 14.40 Õ/
ô "Êðîê ïåðåä: Âñå àáî í³÷î-
ãî". 16.50 Õ/ô "Ôîêóñ" (16+).
19.00 Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 21.00
Òàºìíèé àãåíò. 22.10 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 0.00 Õ/ô
"Çíèêëà" (16+)

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 13 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³ ³ãðè. Á³àòëîí æ³íêè 10 êì,
÷îëîâ³êè12, 5 êì, ñòîÿ÷è/ ç
ïîðóøåííÿìè çîðó.  8.40,
15.20 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³ ³ãðè. Á³àòëîí. æ³íêè 10
êì/÷îëîâ³êè 12, 5 êì, ñèäÿ÷è.
11.00, 4.40 Ùîäåííèê Ïàðà-
ë³ìï³àäè. 11.10, 22.40 XII Ïà-
ðàë³ìï³éñüê ³  çèìîâ³  ³ ãðè.
Á³àòëîí æ³íêè 10 êì, ÷îëîâ³-
êè 12, 5 êì, ñòîÿ÷è/ç ïîðóøåí-
íÿìè çîðó. 14.50, 2.30 XII Ïà-
ðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè. ßñ-
êðàâ³ ìîìåíòè. 17.50 Íîâèíè.
Ñâ³ò. 18.05, 21.00 Íîâèíè.
18.20 Òåìà äíÿ. 18.35 Íîâè-
íè.  Êóëüòóðà.  19.00,  2 .05
Ïåðøèé íà ñåë³. 19.25 Ïîñò-
òðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì.
20.25 Íàø³ ãðîø³. 21.30 Ñòó-
ä ³ÿ  Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ ãîð.
3.00 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³ ³ãðè. Ëèæí³ ïåðåãîíè.
Ñïðèíò.Æ³íêè/÷îëîâ³êè, âñ³
êëàñè, êâàë³ô³êàö³ÿ. 5.00 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Ëèæí³  ïåðåãîíè.  Ñïðèíò.
Æ³íêè/÷îëîâ³êè, âñ³ êëàñè,
ô³íàëè

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 0.15, 5.20
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.55, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï 3". 12.50, 14.05 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 15.45, 21.00 Ìåëîäðà-
ìà "Çà òðè äí³ äî êîõàííÿ".
17.10 Äðàìà "Ìàìà". 20.30
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè". 22.00
"100 äí³â íàä ïð³ðâîþ". 0.25,
2.00 Êîìåä³ÿ "Çîâñ³ì íå áàá³é"

IÍÒÅÐ
5.40 "Ìóëüòô³ëüì".  6.10,
22.35 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00,
9.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10,
9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.15,
12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàïèòàéòå â
îñåí³". 12.00 "Íîâèíè". 12.30
Ò/ñ "Ãàííà Ãåðìàí" (16+).
14.50, 15.45, 16.45, 3.25 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.45, 5.20 "Ïîäðîáèö³".
0.25 Õ/ô "Ñåðöå¿äêè". 4.50
"Top Shop"



1111111111ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 8  áåðåçíÿ 2018 ð.

9 (1213)9 (1213)9 (1213)9 (1213)9 (1213)

ñò.

(12.03.2018 - 18.03.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

0.30 "Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
ñåêñ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 3.10 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 7.45 Ò/ñ "Òðàâà ï³ä
ñí³ãîì" (16+). 11.30 Ò/ñ "Ç
íàä³ºþ íà ùàñòÿ" 1, 2 ñ. (16+).
15.20 Ò/ñ "Ç íàä³ºþ íà ùàñ-
òÿ" (16+). 15.50 Ò/ñ "Ïîòð³áåí
÷îëîâ³ê" 1, 2 ñ.. 19.40 Ò/ñ "Ïî-
òð³áåí ÷îëîâ³ê". 21.00 Øîó
Áðàò³â Øóìàõåð³â. 23.00 Ò/ñ
"Óìîâè êîíòðàêòó 2" 1, 3 ñ.
(16+). 1.50 Òåëåìàãàçèí. 2.20
Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó 2" 4 ñ.
(16+). 4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  9 .45 Ì/ô
"Ïðèíö ªãèïòó".  11.25 Õ/ô
"Êîðîëü ñíîóáîðäó". 13.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 15.00
Êàçêè Ó Ê³íî. 17.00, 22.30,
23.30 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 20.00 Õ/ô "Óñ³ â çàõâàò³
â³ä Ìåð³" (16+). 22.00, 23.00
Êðà¿íà Ó. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
1.00 17+. 1.30 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò".  2.00 ÁàðÄàê. 3.20
Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³ ïäêàç-
êè

«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, 1.50 Çîíà íî÷³. 5.10 Ì/ñ
"Ëóíò³ê ³ éîãî äðóç³". 6.59, 8.59
Kids Time. 7.00 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³ â äèòèíñòâ³". 9.00 Ðåâ-
³çîð. Êðàìíèö³. 11.00 Òàºìíèé
àãåíò. 12.10 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 14.10 Õ/ô "Ïåð-
ñòåíü Í³áåëóíã³â". 17.45 Ì/ô
"Øðåê 2". 19.40 Ì/ô "Òðè áî-
ãàòèð³ òà Øàìàõàíñüêà öàðè-
öÿ" (16+). 21.00 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîò-
òåð òà ô³ëîñîôñüêèé êàì³íü".
0.05 Õ/ô "²íêàðíàö³ÿ" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 18 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³ ³ãðè. Õîêåé íà â³çêàõ.
Çîëîòèé ìàò÷. 8.05, 9.40 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ã³ãàí-
òñüêèé ñëàëîì. Æ³íêè âñ³ êëà-
ñè (Çà¿çä 2). 10.55 Ùîäåííèê
Ïàðàë³ìï³àäè. 11.05 XII Ïà-
ðàë³ìï³éñüê ³  çèìîâ³  ³ ãðè.
Ëèæí³ ïåðåãîíè. Çì³øàíà åñ-
òàôåòà. Âñ³ êëàñè. 12.10 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Êðàù³  âèñòóïè óêðà¿íö³â .
12.50 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³ ³ãðè.Öåðåìîí³ÿ çàêðèòòÿ.
14.40 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
VIII åòàï. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàí-
íÿ 10êì. Æ³íêè. 15.40 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. VIII åòàï.
Åñòàôåòà 4õ7, 5 êì. ×îëîâ³-
êè. 17.05 Ä/ñ "Îñòàíí³é øàíñ
ïîáà÷èòè". 19.30 "Ãîðä³ñòü
ñâ³òó". 21.00 Íîâèíè. 21.30
Ñòóä³ÿ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð.
22.40 Ò/ñ  " ²ìïåð³ÿ" .  23.25
Á³àòëîí.  Êóáîê ñâ ³òó.  VI I I
åòàï. Åñòàôåòà æ³íêè 4*6êì.
0.35 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. VIII
åòàï. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ
æ³íêè 10.5êì. 1.20 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó. VIII åòàï. Åñòà-
ôåòà 4õ7, 5 êì, ÷îëîâ³êè. 2.40
XI I  Ïàðàë³ìï³éñüê ³  çèìîâ³
³ ãðè.  Öåðåìîí³ÿ çàêðèòòÿ.
4.30 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³ ³ ãðè. Ëèæí³ ïåðåãîíè.
Â³äêðèòà åñòàôåòà. Âñ³ êëà-
ñè

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

ñåíñàö³¿". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âè-
õ³äíèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 9.40 Ì/ô "Ìàøà ³
âåäì³äü". 10.10 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà. Ä³òè 2018". 11.10, 12.10,
13.25, 14.50, 15.55 "Ñâ³ò íà-

âèâîð³ò - 3: Òàíçàí³ÿ, Åô³îï³ÿ".
17.10 "Ë³ãà ñì³õó 2018". 19.30,
5.00 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 8". 23.10 "²ãðè
ïðèêîë³â 2018". 0.10 Êîìåä³ÿ
"Äâàäöÿòè-ï'ÿòè-áîðñòâî".
1.50 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2018"

IÍÒÅÐ
8.00 "Óäà÷íèé ïðîåêò". 9.00
"Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë
³ ðåøêà. Ìîðñüêèé ñåçîí".
11.00 "Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ. Àìåðèêà". 12.00
Õ/ô "Îêñàìèòîâ³ ðó÷êè". 14.00
Õ/ô "Ïðèáîðêàííÿ íîðîâëèâî-
ãî". 16.00 Õ/ô "Ä³àìàíòîâà
ðóêà". 18.00 "Êðóò³øå âñ³õ. Íî-
âèé ñåçîí". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Ùî ðîáèòü òâîÿ
äðóæèíà?" (12+). 0.50 "Âåëè-
êèé Áîêñ. Îëåêñàíäð Ãâîçä³ê -
Ìåõä³ Àìàð". 2.00 Õ/ô "Ñòàì-
áóëüñüêèé òðàíçèò"

 ICTV
5.20 ²íñàéäåð. 7.00 Ò/ñ "Êîä
Êîñòÿíòèíà" (16+). 9.00 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+). 11.45, 13.00
"Íà òðüîõ" (16+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.20 Õ/ô "Äæ³-Àé Äæî:
Àòàêà êîáðè" (16+). 16.25 Õ/ô
"Äæ³-Àé Äæî: Àòàêà êîáðè-2"
(16+). 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 20.35 Õ/ô "Øåðëîê
Õîëìñ" (16+). 23.10 Õ/ô "Øåð-
ëîê Õîëìñ: Ãðà ò³íåé" (16+).
1.35 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-
Àíäæåëåñ" (16+). 3.00 Ïðîâî-
êàòîð (16+)

ÑÒÁ
5.10 "Õàòà íà òàòà". 7.45 "Õî-
ëîñòÿê - 8". 8.50 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.25 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 11.30 "Ñâ³òàìè çà
ñêàðáàìè". 15.00 "Íàðå÷åíà
äëÿ òàòà". 17.00, 23.35, 23.50
"ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 5".
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
18".  21.20 "Îäèí çà âñ³õ" .
22.35 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.40 Õ/ô "Áëèñêó÷à
êàð'ºðà" (12+). 10.40 Ò/ñ
"Ïîòð³áåí ÷îëîâ³ê". 14.50 Õ/ô
"Âèõîâàííÿ ³ âèãóë ñîáàê ³
÷îëîâ³ê³â" (12+). 17.00 Ò/ñ "Ïî
ùó÷îìó âåë³ííþ" 1, 2 ñ. (12+).
19.00, 3.00 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00
Ãîëîâíà òåìà. 21.00 Ò/ñ "Ïî
ùó÷îìó âåë³ííþ" (12+). 23.00 Ò/
ñ "Óìîâè êîíòðàêòó 2" 5, 7 ñ.
(16+). 1.50 Òåëåìàãàçèí. 2.20
Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó 2" (16+).
3.50 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Ì/ñ "Åí÷àí-
ò³ìàëñ". 10.55 Õ/ô "Ñòîïòàí³
òóôåëüêè". 12.00, 1.00 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 15.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
17.00 Õ/ô "Ëþäè - ²êñ: Îñòàí-
íÿ áèòâà" (16+). 19.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.00,
23.00 Êðà¿íà Ó. 22.30, 23.30
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 0.00 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 1.50 Õ/ô "Âå÷³ð íà
²âàíà Êóïàëà". 3.20 Â³òàëüêà.
5.40 Êîðèñí³ ïäêàçêè

 «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 Çîíà íî÷³. 4.40 Ñòåíäàï-
Øîó. 5.34, 7.40 Kids Time. 5.35
Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³ â äèòèíñòâ³".
7.45 Õ/ô "Õðîí³êè Ñïàéäåðâ³-
êà". 9.40 Ì/ô "Êîðîëü-Ëåâ".
11.10 Ì/ô "Øðåê 2". 13.00 Ì/
ô "Òðè áîãàòèð³ òà Øàìà-
õàíñüêà öàðèöÿ" (16+). 14.40
Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð òà ô³ëî-
ñîôñüêèé êàì³íü". 17.50 Õ/ô
"Ãàðð³ Ïîòòåð ³ òàºìíà ê³ìíà-
òà". 21.00 Õ/ô "Îñòàíí³é ìèñ-
ëèâåöü íà â³äüîì" (16+). 23.00
Õ/ô "Ñïðàâà 39" (16+). 1.20 Õ/
ô "Êëàäîâèùå äîìàøí³õ òâà-
ðèí 2" (18+)

15.45,  16.45,  3.20 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00,  4 .00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.10, 5.15 "Ïîäðîáèö³".  0.25
Õ/ô "Ñòàìáóëüñüêèé òðàí-
çèò" .  2 .50 "Ñêåïòèê 3" .  4 .45
"Top Shop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 10.55,
17.35, 21.30 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò"
(16+). 11.55, 13.20 Õ/ô "Õòî ÿ?"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 15.05, 16.25 Ò/ñ "Í³êî-
íîâ ³  Êî" (16+). 18.45, 21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
22.30 "Íà òðüîõ" (16+). 23.40
Õ/ô "Øèðîêî êðîêóþ÷è" (16+).
1.05 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+). 1.50 Òðó-
áà ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+). 4.05
Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
7.15, 15.30 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.05 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.05
"ÌàñòåðØåô - 7". 13.30 "Õàòà
íà òàòà". 17.30, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00,
22.40, 23.00 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà 5". 0.00 "Îäèí çà
âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.20 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà.  11.20, 4.00 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30, 15.30, 4.45
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-3
(16+).  16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó (16+).  18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Ôóòáîë. Ë³ãà ªâðîïè ÓªÔÀ
"Äèíàìî" - "Ëàö³î". 22.00 Ò/ñ
"Òðàâà ï³ä ñí³ãîì" 1 ñ. (16+).
23.20 Êîíòðîëåð. 0.00 Ò/ñ
"Òðàâà ï³ä ñí³ãîì" 2, 3 ñ. (16+).
1.55 Òåëåìàãàçèí. 2.25 Ò/ñ
"Òðàâà ï³ä ñí³ãîì" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Ñòî-
ïòàí³  òóôåëüêè".  11.00 Ò/ñ
"Óñ³  æ³íêè -  â ³äüìè".  12.00,
20.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00, 19.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ.
14.00 Âå÷³ðêà.  15.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 22.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 18.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.30
ËàâËàâCar 2.  1.30 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 2.00 ÁàðÄàê.
5.40 Êîðèñí³ ïäêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.10 Çîíà íî÷³. 3.50 Àá-
çàö. 5.44, 6.59 Kids Time. 5.45
Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³ â äèòèíñòâ³".
7.00 Ò/ñ "Ìåðë³í". 9.50 Ò/ñ
"Äðóç³" .  12.10 Ò/ñ "Ñòàòóñ
â³äíîñèí - âñå ñêëàäíî" (12+).
17.00, 19.00 Õòî çâåðõó (12+).
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+). 22.00 Âàðüÿòè. 0.00 Õ/
ô "Êëàäîâèùå äîìàøí³õ òâà-
ðèí" (18+). 2.05 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 16 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³
³ãðè. Á³àòëîí. Æ³íêè 12, 5êì/
÷îëîâ³êè 15 êì, ñòîÿ÷è/ ç ïîðó-
øåííÿìè çîðó. 9.15 XII Ïà-
ðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè. Ñíî-
óáîðä. Ñëàëîì. Æ³íêè/ ÷îëîâ³-
êè. Âñ³ êëàñè. 1 ÷.. 11.15 Ùî-
äåííèê Ïàðàë³ìï³àäè. 11.30 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Ñíîóáîðä. Ñëàëîì. Æ³íêè /÷î-
ëîâ³êè. Âñ³ êëàñè. 2 ÷.. 15.45
XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.

Á³àòëîí. Æ³íêè 12, 5 êì, ÷îëî-
â³êè 15 êì, ñèäÿ÷è. 17.50 Íî-
âèíè. Ñâ³ò. 18.05, 21.00 Íîâè-
íè. 18.20 Òåìà äíÿ. 18.35 Íî-
âèíè. Êóëüòóðà. 19.00 Òâ³é ä³ì.
19.30 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè òâàðèí".
20.25 Ïåðøà øïàëüòà. 21.30
Ñòóä³ÿ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð.
22.40 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³ ³ãðè. Á³àòëîí. Æ³íêè 12,
5êì/ ÷îëîâ³êè 15 êì, ñòîÿ÷è/ç
ïîðóøåííÿìè çîðó. 3.00 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Ëèæí³ ïåðåãîíè.×îëîâ³êè 10
êì/ æ³íêè 7, 5êì, ñòîÿ÷è/ç ïî-
ðóøåííÿìè çîðó. 5.30 XII Ïà-
ðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Ëèæí³ ïåðåãîíè.×îëîâ³êè 7, 5
êì/ æ³íêè 5êì, íà â³çêàõ

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". 10.40, 12.20
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3". 12.45,
14.00 "Ì³íÿþ æ³íêó". 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
5.55 Ìóëüòô³ëüì. 6.10, 22.00

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.15, 12.25 Ò/ñ "Çàïèòàéòå â
îñåí³". 12.30 Ò/ñ "Ãàííà Ãåð-
ìàí" (16+). 14.50, 15.45, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 3.25
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 23.50 Õ/ô
"Áàçà" (16+). 1.50 Õ/ô "Æèò-
òÿ ÿê öèðê" (16+). 5.00 "Top
Shop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.15,  17.35 Ò/ñ
"Ìåíòàë³ñò" (16+).  12.15,
13.20 Õ/ô "Øèðîêî êðîêóþ÷è"
(16+).  12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.15 "Íà òðüîõ" (16+).
15.10, 16.25 Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî"
(16+).  18.45, 21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³. 21.30,
22.45 Äèçåëü-øîó (12+). 0.10
Êîì³ê íà ì³ëüéîí. Íàéêðàùå.
1.10 Ôàêòè. 1.30 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ.  Ëîñ-Àíäæåëåñ"
(16+). 2.55 Òðóáà ì³ñòåðà Ñî-
ñèñêè (12+)

ÑÒÁ
6.10 "Ìîÿ ïðàâäà. Àíàñòàñ³ÿ Ïðè-
õîäüêî. Âèêóâàíà ÷îëîâ³êàìè".
8.05 Õ/ô "Ì³ì³íî". 10.05 Õ/ô "Ïðî-
â³äíèöÿ". 17.30, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà.
Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00, 22.40 "Õîëî-
ñòÿê - 8". 23.55 "Õîëîñòÿê-8. ßê
âèéòè çàì³æ". 0.55 "Íåáà÷åíå ªâðî-
áà÷åííÿ 2018"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.20 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. Íîâèé ñåçîí. 13.30, 15.30
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-3
(16+). 16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Ç íàä³ºþ íà ùàñòÿ"
1, 2 ñ. (16+). 23.20 Ïî ñë³äàõ.
0.00 Ò/ñ "Ç íàä³ºþ íà ùàñòÿ"
(16+). 2.00 Òåëåìàãàçèí. 2.30
Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 5.40
Çîðÿíèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.25 Õ/ô "Êî-
ðîëü ñíîóáîðäó". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00,
20.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00, 19.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ.
14.00 Âå÷³ðêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
18.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 21.00 Õ/ô "Ëþäè - ²êñ:
Îñòàííÿ áèòâà" (16+). 23.00 Õ/
ô "Óñ³ â çàõâàò³ â³ä Ìåð³" (16+).
1.30 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò".
2.00 ÁàðÄàê. 3.20 Â³òàëüêà.
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-

13.00, 19.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ.
14.00 Âå÷³ðêà. 15.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 22.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 18.00, 21.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 22.30
ËàâËàâCar 2. 0.00 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 1.00 17+. 1.30 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 2.00 ÁàðÄàê.
5.40 Êîðèñí³ ïäêàçêè

«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, 2.15 Çîíà íî÷³. 3.30 Àá-
çàö. 5.30,  6.20 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³ â äèòèíñòâ³". 6.19, 7.39
Kids Time. 7.40 Ò/ñ "Ìåðë³í".
10.30 Ò/ñ "Äðóç³". 12.30 Ò/ñ
"Ñòàòóñ â³äíîñèí - âñå ñêëàä-
íî" (12+). 17.00, 19.00 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè (16+). 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
22.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 0.00 Õ/ô
"Äçåðêàëà" (18+). 2.10 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 15 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 10.35 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³
çèìîâ³ ³ãðè. Õîêåé íà â³çêàõ.
Ï³âô³íàë 1. 7.05, 22.40 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Ñëà-
ëîì. Æ³íêè. Âñ³ êëàñè (çà¿çä2).
8.20 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³
³ãðè. Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò.
Ñëàëîì. Æ³íêè.  Âñ³  êëàñè
(çà¿çä1). 10.00, 0.00 Ùîäåííèê
Ïàðàë³ìï³àäè. 10.10, 4.45 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
ßñêðàâ³ ìîìåíòè. 12.55 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. VIII åòàï.
Ñïðèíò 7.5êì. Æ³íêè. 14.20 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Õîêåé íà â³çêàõ. Ï³âô³íàë 2.
15.40 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. VIII
åòàï. Ñïðèíò 10êì. ×îëîâ³êè.
17.10 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³ ³ãðè. Õàéëàéòè äíÿ. 17.50
Íîâèíè. Ñâ³ò. 18.05, 21.00 Íî-
âèíè. 18.20 Òåìà äíÿ. 18.35
Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.00 Ä/ô
"Çîíà â³ä÷óæåííÿ Äîíáàñ".
19.55 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè òâàðèí".
20.25 "Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåä-
ëåöüêîþ. 21.30 Ñòóä³ÿ Ïàðà-
ë³ìï³éñüêèõ ³ãîð. 0.20 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. VIII åòàï.
Ñïðèíò æ³íêè 7.5êì. 1.40 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. VIII åòàï.
Ñïðèíò ÷îëîâ³êè 10êì. 3.00 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Á³àòëîí. Æ³íêè12, 5 êì, ÷îëî-
â³êè 15 êì, ñèäÿ÷è. 5.00 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Á³àòëîí. Æ³íêè 12, 5êì/ ×îëî-
â³êè 15 êì, ñòîÿ÷è/ç ïîðóøåí-
íÿìè çîðó

     Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.15, 5.15 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.35,
12.20 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3".
12.45, 14.00 "Ì³íÿþ æ³íêó".
15.45, 21.00 Ìåëîäðàìà "Çà
òðè äí³ äî êîõàííÿ". 17.10 Äðà-
ìà "Ìàìà". 20.30, 4.55 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 22.00 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 13". 23.00, 0.20 "Ïðàâî
íà âëàäó 2018". 0.45 Êîìåä³ÿ
"Íà óçá³÷÷³"

IÍÒÅÐ
5.45 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,  20.40 Ò/ñ "Çà-
ïèòàéòå â îñåí³ " .  12.30 Ò/ñ
"Ãàííà Ãåðìàí" (16+). 14.50,

òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:30 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.45
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 4.00 Àá-
çàö. 5.49, 7.19 Kids Time. 5.50
Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³ â äèòèíñòâ³".
7.20 Ò/ñ "Ìåðë³í". 10.10 Ò/ñ
"Äðóç³". 12.10 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíî-
ñèí - âñå ñêëàäíî" (12+). 17.00,
19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 21.00 Àôå-
ðèñòè â ìåðåæàõ (16+). 22.00
Õòî çâåðõó (12+). 0.00 Õ/ô "Êëà-
äîâèùå äîìàøí³õ òâàðèí 2"
(18+). 2.00 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 17 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 22.40 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³
çèìîâ³ ³ãðè. Ëèæí³
ïåðåãîíè.×îëîâ³êè 7, 5 êì/
æ³íêè 5êì, íà â³çêàõ. 7.10 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. ×îëîâ³êè.
Âñ³ êëàñè (çà¿çä 1). 9.45 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. ×îëîâ³êè.
Âñ³ êëàñè (çà¿çä 2). 11.30
Ùîäåííèê Ïàðàë³ìï³àäè. 11.40,
0.20 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³
³ãðè. Ëèæí³ ïåðåãîíè.×îëîâ³êè
10 êì/ æ³íêè 7, 5êì, ñòîÿ÷è/ ç
ïîðóøåííÿìè çîðó. 13.25
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. VIII åòàï.
Åñòàôåòà 4*6êì. Æ³íêè. 15.00
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Ìàð³¿
Áóðìàêè & Gypsy lyre. 16.10
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. VIII åòàï.
Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ 12.5êì.
×îëîâ³êè. 17.05 Ä/ñ "Îñòàíí³é
øàíñ ïîáà÷èòè". 19.30
"Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 21.00 Íîâèíè.
21.30 Ñòóä³ÿ Ïàðàë³ìï³éñüêèõ
³ãîð. 2.50 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³
çèìîâ³ ³ãðè. Ëèæí³ ïåðåãîíè.
Çì³øàíà åñòàôåòà. Âñ³ êëàñè.
3.50 XII Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³
³ãðè. Ëèæí³ ïåðåãîíè. Â³äêðèòà
åñòàôåòà. Âñ³ êëàñè. 5.20 XII
Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Õîêåé íà â³çêàõ. Çîëîòèé ìàò÷

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 9.45 "Æèòòÿ áåç îáìàíó".
11.15 "²íñïåêòîð. Ì³ñòà". 13.05,
23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2018".
14.10 "Ãîëîñ êðà¿íè 8". 16.35
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2018". 20.15
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë 2018". 0.15,
4.15 "Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.30 Õ/ô "Ëþáî÷êà".  7.00
"Ìóëüòô³ëüì". 8.00 "×åêàé
ìåíå". 9.30 "Ïîäîðîæ³ â ÷àñ³".
10.00, 2.50 Õ/ô "×îòèðè íóëü
íà êîðèñòü Òåòÿíêè". 11.50 Õ/
ô "Ãîñòÿ ç ìàéáóòíüîãî". 18.00
Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà". 20.00,
4.15 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?"
(12+). 0.50 Õ/ô "Á³äíà Liz"
(16+). 2.25 Ïîäðîáèö³. 4.45
"Top Shop".  5.15 "Âåëèêèé
Áîêñ. Îëåêñàíäð Ãâîçä³ê -
Ìåõä³ Àìàð"

ICTV
5.05, 4.35 Ñêàðá íàö³¿. 5.15,
4.45 Åâðèêà!. 5.25, 4.55 Ôàê-
òè. 5.45 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
7.30 ß çíÿâ!. 9.25 Äèçåëü-øîó
(12+). 10.45, 11.45 Îñîáëè-
âîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ðîáîòè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 "Íà
òðüîõ" (16+). 16.15 Õ/ô "Õòî
ÿ?" (16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Äæ³-Àé
Äæî: Àòàêà êîáðè" (16+). 22.15
Õ/ô "Äæ³-Àé Äæî: Àòàêà êîá-
ðè-2" (16+). 0.30 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ.  Ëîñ-Àíäæåëåñ"
(16+). 1.55 Ïðîâîêàòîð (16+)

ÑÒÁ
6.10 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
7.10 "Õàòà íà òàòà". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.40 "Ìàñòåð-
Øåô. Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé".
14.00 "Õîëîñòÿê - 8". 17.15 Õ/
ô "Äæåíòëüìåíè óäà÷³". 19.00
"Ñâ³òàìè çà ñêàðáàìè". 22.30
"Âå÷³ð ç Íàòàëåþ Ãàð³ïîâîþ.
Ïàâëî Êîñò³öèí". 23.30 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".



Свалява знову зібрала найталанови�
тіших дітей  в різних концертних за�
лах. Підтримати та надихнути талано�
виту молодь України і зарубіжжя саме
на закарпатській землі вирішив голо�
ва журі, народний артист України, відо�
мий композитор Євген Станкович,
який власне і народився в Сваляві.

Такі фестивалі, на його думку, допо�
магають укріпити дух та створити ми�
стецьку творчу спільноту. Більше
трьохсот учасників з усієї країни та
Угорщини, Словаччини, Польщі до 25
лютого демонстрували  свої музичні,
хореографічні і образотворчі таланти.

Мукачівська дитяча школа мистецтв
№ 1 ім. С.Мартона пишається тим, що
одним із перших її випускників був
усесвітньовідомий композитор, Герой
України, лауреат Шевченківської пре�
мії,народний артист України, академік
Євген Станкович. І нині символічно те,
що на II Міжнародному фестивалі�кон�
курсі мистецтв "Stankovych fest", кот�

Óìèðàåò ñòàðûé åâ-
ðåé. Ïðèíþõàëñÿ è ïîäçû-
âàåò âíóêà:

–  Ñåìî÷êà, à ÷òî, áà-
áóøêà íà êóõíå ãîòîâèò
ôàðøèðîâàííóþ ðûáó?

– Äà.
–  Èäè ïîïðîñè ó áàáóø-

êè êóñî÷åê äëÿ ìåíÿ.
Ìàëûø óáåæàë è ÷åðåç

íåêîòîðîå âðåìÿ ñîîá-
ùàåò äåäóøêå:

– Áàáóøêà ñêàçàëà,
÷òî ðûáà íà «ïîòîì».

– Ìèëûé, ÷òî ìíå
âçÿòü ñ ñîáîé íà ìîðå,
÷òîáû âñå, "ïîñìîòðåâ
íà ìåíÿ, îáàëäåëè?

– Ñàíêè.

Íàñòîÿùèé èíòåëëè-
ãåíò íèêîãäà íå ñêàæåò:
«Êàê áûëà äóðà äóðîé, òàê
åþ è îñòàëàñü». Îí ñêà-
æåò: «Ìàäàì, âðåìÿ íàä
âàìè íå âëàñòíî».

×åðåç ãîä îí ìåíÿ áðî-
ñèë, è ÿ îñòàëàñü îäíà ñ
ìóæåì.

Òðàäèöèîííî ñàìûå
êðóïíûå âçÿòêè ïîëó÷à-
þò áîðöû ñ êîððóïöèåé.

– Îáíèìè ìåíÿ!
– Íå, ÿ òîêîì áüþñü.
– À ÿ øâàáðîé! Îáíè-

ìàé, ãîâîðþ!!!

Æåíùèíà ñîçäàíà äëÿ
òîãî, ÷òîáû ìóæèê íå
ïîìåð îò ñ÷àñòüÿ.
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

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, квартир,
офісів, торгівель�

них приміщень,
складів, тощо.

Тел.: 095 13 14 432
(Валерій)

ОВЕН (21.03�20. 04).
Керуйтеся здоровим
глуздом, намагайтеся
не піддаватися

миттєвій спразі гострих
відчуттів. У роздумах про сенс
життя вам відкриється  нове
бачення звичних речей. По�
старайтеся не жадати від
близьких людей  більше, ніж
від себе самого.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Не сидіть на
місці, більше рухай�
теся і спілкуйтеся, так

вам простіше буде опинити�
ся в потрібний час у по�
трібному місці. Уникайте  сва�
рок і дратівливості.

БЛИЗНЮКИ (22. 05�
21.06). Напружений і
конфліктний період,
постарайтеся не
опускатися до

дріб'язкових образ і з'ясуван�
ня відносин, притримайте
злість  і агресію, адже вони
будуть діяти вам на шкоду,
зберігайте спокій і благо�
душність.

РАК (22.06�23.07).
Чим ближче до зем�
них справ ви будете,
тим більше у вас
шансів на успіх у ре�

альності, а не в уяві. Не варто
приймати активну  позицію в
суперечці, краще взагалі по�
старатися їх уникати.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Займайтеся обов'яз�
ковими справами,
інші нехай почека�

ють  більш підходящого пер�
іоду. Не критикуйте і не обго�
ворюйте дій керівництва,  вас
можуть неправильно витлу�
мачити, що погано відіб'�
ється на вашій репутації.

ДІВА (24.08�23.09).
Ви можете виявитися
популярною особис�
тістю – ви будете  в
центрі подій. Перед

вами відкриваються нові
перспективи і можливості, як
у роботі, так і у творчості.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Будьте особ�
ливо обережні з
інформацією і утри�

муйтеся  від лихослів'я,
тому що будь�які ваші вис�
ловлення можуть бути не�
вірно  витлумачені і викорис�
тані проти вас.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Зважуйте
кожне слово, тому
що балакучість

може зіграти з вами злий
жарт. Ваша діяльність може
зробити позитивне вражен�
ня  в товаристві, особливо,
якщо ви зможете зберігати
мовчання.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Події на ро�
боті виявляться до�
сить непередбачені.
На вас чекає досить

важка робота, але ваші зу�
силля будуть щедро вознаго�
роджені,  начальство на�
строєне до вас прихильно.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Ви будете
схильні до спонтан�
них дій. Це може  за�
важати струнким пла�

нам, однак вам буде сприяти
удача. Варто бути пункту�
альним і уникати конфліктів
з тими, хто знаходиться вище
по службі.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Можливо, ви
на порозі серйозних
змін в житті. Імовірні

найвищою мірою корисні
знайомства. Будьте обач�ні,
поставтеся до пропозиції
нової високооплачуваної ро�
боти зі скепсисом.

РИБИ (20.02�20.03).
Ви можете занурити�
ся в чужу суєту: через
друзів, у  справах яких

ви будете брати активну
участь, у налагодження
зв'язків з  родичами, вас мо�
жуть залучити до суміжного
проекту по роботі.

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

У прикарпатському місті Коломия проходить серія всеукраїнських змагань з пауерл�
іфтингу серед спортсменів усіх вікових груп. Сьогодні завершився чемпіонат України з
жиму лежачи, в якому закарпатці боролись за медалі серед юнаків до 18�ти років,
дорослих спортсменів і ветеранів.

Найуспішніше виступили наші наймолодші атлети, котрі були представлені учнями
дитячо�юнацьких спортивних шкіл Мукачева. У ваговій категорії до 53 кг чемпіоном
став 16�річний Себастьян Гряділь, а Олександр Белко посів третє місце. Серед спорт�
сменів, вагою до 59 кг, перемогу з результатом 110 кг святкував Мілан Бряник. Усі
медалісти є вихованцями СОК ДЮСШ (тренер Микола Красилинець).

У ваговій категорії до 74 кг чемпіонський титул здобув вихованець КОДЮСШ "Спар�
так" (тренери Михайло Рошко і Катерина Пліс) Михайло Когут, котрий у переможному
підході подолав 140 кг. 16�річний мукачівець  став також віце�чемпіоном України в
абсолютному заліку серед спортсменів усіх вагових категорій.   "Бронзу" у цій вазі
виборов 15�річний Ерік Фогель з СОК ДЮСШ.

У командному заліку юнацька збірна Закарпаття посіла другу сходинку п'єдесталу пошани, поступившись лише одним
очком господарям змагань з  Івано�Франківської області.

У змаганнях чоловіків, вагою до 59 кг, третє місце посів Мілан Ботош (Мукачівська СОК ДЮСШ), а у категорії до 120 кг
хустянин  Віталій  Монич (тренер Андрій Козир), хоч і завершив змагання п'ятим, проте з результатом 245 кг вперше
виконав норматив майстра спорту України. Серед ветеранів у суперважкій вазі чемпіоном став Ярослав Ситар з Пере�
чинського району.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

рий відбувся останніми днями
лютого на Свалявщині, багато на�
город вибороли вихованці пер�
шої мукачівської школи мис�
тецтв.

Як і на минулорічному фести�
валі�конкурсі першу премію зно�
ву здобув талановитий 13�річний
піаніст Сашко Лучков, учень 7 кла�
су ДШМ № 1 ім. С.Мартона. Вод�
ночас з Почесною грамотою пе�
реможця ректор Національної
музичної академії ім. П.І. Чай�
ковського  Володимир Рожок вру�
чив юному мукачівцю і Диплом за

професійність та артистизм та пам'�
ятну медаль. Загалом ректор вручив
дві таких спеціальних нагороди (ще
одну молодій вокалістці з Одеси), які
дають право на позачерговий вступ
до цього вузу. Бабуся Ганна Федорів�
на та дідусь Олександр Степанович і
батько Сашка – Степан затамувавши
подих слухали, як Володимир Рожок
оголошував: "А тепер хочу вручити
молодому, тендітному, закоханому в
музику…" і назвав прізвище Сашка
Лучкова. Після закінчення виступів
юних піаністів член журі, відомий
франко�український композитор та
піаніст Дімітрій Чесноков розшукував
Сашка для розмови, але той вже по�
їхав додому в Мукачево. Ще не вечір,
обов'язково зустрінуться.

Що цікаво, ніхто в родині хлопчика
музикою не займається, а він домігся
великих успіхів, зокрема, і на Міжна�
родному конкурсі в Австрії, про що га�
зета "Мукачево" недавно писала. Цим

завдячує своєму викладачеві Марії Йо�
сипівні Вайс, котра вела його, так би
мовити, з дитсадка. Приємно, що на
фестивалі відзначали Дипломами і вик�
ладачів, які підготували юних лауреатів.
Так, зокрема, Дипломом 1 ступеню на�
городжені викладачі ДШМ № 1 ім.
С.Мартона Марія Вайс, Ангеліна Семе�
нова, Лідія Гарна, котрі є наставницями
учасників квартету піаністів у складі
Анни Курянової, Анастасії Риби, Вален�
тини Ребей та Олександра Лучкова. Слід
би запозичити такий досвід організа�
торам обласних фестивалів юних об�
дарувань, а також і Мукачівській міській
раді, коли відзначають грошовими пре�
міями юних талантів.

Справжній фурор справила на
"Stankovych fest" і учениця Мукачівсь�
кої ДШМ № 2 Олександра Макарова.
Дівчинці журі присудило Гран�Прі за
виконання на цимбалах, відтак першу
премію за грі на фортепіано. Дівчинці
спеціалісти пророкують велике музич�
не майбутнє.

Ну і повернімось до виступів вихо�
ванців музичної Альма�матер Євгена
Станковича. Премію I ступеня в грі на
фортепіано здобула у своїй віковій ка�
тегорії Софія Варга (викладач Наталія
Геревич). Такою ж нагородою відзна�
чений в молодшій віковій категорії дует
з фортепіано Софії Варга і Дарії Худя�
кової (викл. Н.Геревич і Т.Марків), а та�
кож ансамбль учнів молодших класів
"Срібний дзвіночок" (викл. Інна Небес�
на). А ще група учасників � учнів школи
була відзначена Дипломами II та III сту�
пенів. Микола РІШКО

ÊÎÌÀÍÄÀ ÞÍÈÕ ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÕ ÏÀÓÅÐË²ÔÒÅÐ²Â
ÏÎÑ²ËÀ ÄÐÓÃÅ Ì²ÑÖÅ ÍÀ ×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

² â Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé äåíü – 8 Áåðåçíÿ, ³ â óñ³ íàñòóïí³  äí³
ðîêó ùèðîñåðäíî â³òàþ óñ³õ æ³íîê Ìóêà÷åâà. Áàæàþ âàì, øà-
íîâí³, ìèðó, ùàñòÿ, ðàäîñò³, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ íà ðîáîò³, ³ âäîìà.
Íåõàé âàø³ ñåðöÿ ç³ãð³âàþòü ñâ³òë³  ïî÷óòòÿ ëþáîâ³, ÷îëîâ³÷à
â³ðí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü, ùàñëèâ³  ïîñì³øêè âàøèõ ä³òåé ³ îíóê³â!

²âàí ÖÈÁÀÐÜ – äåïóòàò Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè
â³ä  ÂÎ "Áàòüê³âùèíà".

ÑÎÍß×ÍÎÃÎ ² ÑÂßÒÊÎÂÎÃÎ ÍÀÑÒÐÎÞ!

☺ ☺ ☺
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