
10 (1214)
15 áåðåçíÿ 2018 ðîêó       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

У  АНГЛІЇ і США існують Товариства плоскої  Землі.
Ця організація  відстоює ідею , згідно  якої земля має
форму  плоского диску.

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ з Нью�Йорка Хосе Вега подав у
суд на поліцію міста і намагається  витребувати  ком�
пенсацію за ожиріння, яке згідно його заяви виклика�
не  його роботою.

У  КОРОЛІВСЬКОМУ  палаці  Англії  неабияк взя�
лися  боротися за оточуюче середовище. Для початку
тут  категорично заборонили користуватися  пласти�
ковими пляшками і соломинками для пиття.

В УКРАЇНІ  збираються ввести в експлуатацію
платні автостради. Триває дискусія  по вибору ділян�
ки майбутньої траси. Верх бере  ідея прокласти пер�
шу  таку магістраль від Києва до кордону з Польщею.

УКРАЇНІ відано 130 місце в індексі  корупції. Най�
менше корумповані у світі Нова Зеландія (89  балів),
Данія (88) і Фінляндія (85).

245РІЧНИЙ український піаніст Дмитро Чопі здо�
був нову перемогу на престижному музичному кон�
курсі у Лос�Анджелосі . Загалом він лауреат  понад 20
міжнародних конкурсів.

25 ТИСЯЧ. Стільки  жінок служать у  Збройних Си�
лах  України. Три тисячі з них носять  офіцерські пого�
ни. У зоні бойових дій  на Донбасі  службу  на сьогодні
несуть  дві тисячі  представниць  неслабкої статі.

У США шторм зламав  хвойне дерево Джорджа Ва�
шінгтона, яке 227 років тому  посадив  засновник  і
перший президент  Сполучених Штатів  Дж. Вашінг�
тон. У 1960 році  дереву був  присвоєний статус  на�
ціонального історичного пам'ятника.

ТОВ “АВЕ Мукачево”
ПРОВОДИТЬ  НАБІР  НА РОБОТУ

ПРАЦІВНИКІВ:

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

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

Тел.: 0503378371.

 9 áåðåçíÿ 2018 ðîêó â Óêðà¿í³
òà âñüîìó ñâ³òó â³äçíà÷àëè  204 -
òó ð³÷íèöþ ç äíÿ íàðîäæåííÿ äó-
õîâíîãî áàòüêà Óêðà¿íè, ïîåòà òà
ïðîðîêà, âèäàòíîãî ñèíà óêðà¿íñü-
êîãî íàðîäó Òàðàñà Ãðèãîðîâè÷à
Øåâ÷åíêà.

Ó øêîëàõ òà çàêëàäàõ êóëüòó-
ðè íàøîãî ì³ñòà ïðîéøëè óðî-
÷èñò³ çàõîäè, ïðèñâÿ÷åí³ óðî-
÷èñò³é ïîä³¿, à ïðåäñòàâíèêè ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ïðèéøëè äî
ïàì`ÿòíèêà âåëèêîìó Êîáçàðþ,
ùîá ùèðèìè ñëîâàìè òà êâ³òàìè
âøàíóâàòè ð³÷íèöþ â³ä éîãî äíÿ
íàðîäæåííÿ.

"Ñëîâî âåëèêîãî ïîåòà  ³ ñüî-
ãîäí³ íàø äîðîãîâêàç, âîíî òàêå

æ ä³þ÷å, ñâ³òëå ³ çàêëè÷íå, ÿê ³
áàãàòî ðîê³â òîìó.  Òàðàñ Øåâ-
÷åíêî æèâ, òâîðèâ ³ áîðîâñÿ â ³ì'ÿ
ò³º¿ Óêðà¿íè, ÿêà ñêèíå ÷óæèíñüê³
êàéäàíè, ÿêà óâ³éäå íåçàëåæíîþ
äî â³ëüíî¿ ñ³ì'¿ ºâðîïåéñüêèõ
íàðîä³â. Â³í  êëè÷å íàñ âïåðåä,
çàêëèêàº óòâåðäæóâàòè Óêðà¿-
íó ÿê â³ëüíó, ñîáîðíó, ñïðàâåä-
ëèâó,  äåìîêðàòè÷íó äåðæàâó ³
ìè ïîâèíí³ ñë³äóâàòè íàêàçàì
íàøîãî Êîáçàðÿ", – çâåðíóâñÿ
äî ïðèñóòí³õ çàñòóïíèê ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Ìóêà÷åâà, êåðóþ÷èé
ñïðàâàìè Îëåêñàíäð Ãàëàé. Â³í
òàêîæ ðîçïîâ³â ïðèñóòí³ì ïðî
çàõîäè ùîäî ðåñòàâðàö³¿ ïàì`-
ÿòíèêà òà íàâêîëèøíüî¿ ïëîù³,

ÿê³ âæå ïî÷àëè ðîáèòèñÿ çà äî-
ðó÷åííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíä-
ð³ÿ Áàëîãè.

Äî ïàì`ÿòíîãî çíàêó ïîêëàäåí³
æèâ³ êâ³òè, ïðèñóòí³ óâàæíî ñëó-
õàþòü "Ñàäîê âèøíåâèé, êîëî
õàòè..." ó âèêîíàíí³ âèõîâàíêè
Öåíòðó ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè Îëåê-
ñàíäðè ßöèíè, à íàä ïëîùåþ Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà ëóíàº "Ðåâå òà
ñòîãíå Äí³ïð øèðîêèé" ó âèêîíàíí³
ïðèñóòí³õ.

Ç Äíåì íàðîäæåííÿ Òàðàñå Ãðè-
ãîðîâè÷ó, ïàì`ÿòàºìî òà øàíóºìî!

Â³ää³ë ³íôîðìàö³éíî-àíàë³-
òè÷íèõ êîìïëåêñ³â âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè

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

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

Контактні телефони: 0664681838

ФОП Ключінська Л.Л.
БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ

Апостиль; Переклади (36 мов
світу); Нострифікація, Допо�
мога при отриманні довідок
про відсутність судимостей.

Наша НОВА  адреса: м.Мукачево, пл. Федорова, 4/6
Т.: 050 545 27 30,  097 714 81 75

9 áåðåçíÿ ìóêà÷³âö³ â³äçíà÷èëè 204-òó
ð³÷íèöÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà

Рішення «Про організацію інклюзивних дошкільних
груп у Мукачівському дошкільному навчальному зак�
ладі № 33 та Мукачівському навчально�виховному
комплексі «Загальноосвітня школа І�ІІІ ст. – дошкіль�
ний навчальний заклад» №15 на черговому засіданні
виконкому.

Так, заплановано організувати з квітня по одній

дошкільній інклюзивній групі у дошкільному навчаль�
ному закладі №33 та навчально�виховному комплексі
«Загальноосвітня школа І�ІІІ ст. – дошкільний навчаль�
ний заклад» №15. Також буде введено по одній ставці
асистента вихователя у ці заклади.

Загалом з квітня в садочках міста діятиме вже 13
інклюзивних груп.

Â äèòñàäêàõ Ìóêà÷åâà ïðàöþâàòèìóòü 13 ³íêëþçèâíèõ ãðóï
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ÄÇÞÁ’ßÊÈ

Ìàð³ÿ  Îñòàï³âíà ³ Ëþáîìèð Áîãäà-
íîâè÷ — îäíîë³òêè. Ïåðøå ¿õ çíàéîì-
ñòâî â³äáóëîñÿ ùå ó 5-ìó êëàñ³. Âîíà
ïðè¿õàëà â ìàëåíüêå ì³ñòå÷êî Õèð³â,
ùî íà Ëüâ³âùèí³, àáè ïðîäîâæèòè íà-
â÷àííÿ ï³ñëÿ ïî÷àòêîâî¿ ñ³ëüñüêî¿ øêî-
ëè. Îòóò ³ «êèíóâ îêî» ï’ÿòèêëàñíèê

Áîãäàí÷èê íà êèðïàòå, ç
äîâãèìè êîñè÷êàìè ïðè-
â³òíå ä³â÷àòêî. Ç òîãî íå-
çàáóòíüîãî äíÿ äîëÿ
ñàìà ïîâåëà ¿õ êð³çü óñå
çàãàäêîâå æèòòÿ.

  Íîâà øê³ëüíà ñ³ì’ÿ ³
óòîïàþ÷å â çåëåí³ é
êâ³òàõ ì³ñòå÷êî ïðèéø-
ëèñÿ äî âïîäîáè Ìàð³÷ö³.
Âîíà ìàëà ï³ä ðóêîþ
øê³ëüíîãî òîâàðèøà,
ÿêèé îõî÷å çíàéîìèâ îä-
íîêëàñíèöþ ç âèçíà÷íè-
ìè ³ êóëüòóðíèìè äîñòî¿-
íñòâàìè Õèð³âà, ùî íàãà-
äóâàâ âåëèêå ðîçê³øíå
ñåëèùå. À ï³ñëÿ óðîê³â
Ëþáîìèð çàëþáêè ïðîâîäæàâ ä³â÷è-
íó íà ïðèì³ñüêîìó àâòîáóñ³ çà äâà
ê³ëîìåòðè â³ä øêîëè äî äîìó. Øê³ëüí³
ñïðàâè éøëè äîáðå: Ìàð³éö³ á³ëüøå äî
âïîäîáè áóëè ïðåäìåòè ç õ³ì³¿ òà á³î-
ëîã³¿, à Ëþáîìèð â³ääàâàâ ïåðåâàãó
àíàòîì³¿. Ó íàâ÷àëüíèõ áóäíÿõ øâèä-
êî ïðîëåò³ëè øê³ëüí³ ðîêè. ² îñü âîíè,
âæå ñòðóíê³ ³ âèñîê³, â ñêðîìí³é
øê³ëüí³é ôîðì³, ãîðäî ñòîÿòü íà âè-
ïóñêí³é ë³í³éö³. Ïîïåðåäó íåçâ³äàíå
ñàìîñò³éíå æèòòÿ, íàïîâíåíå óñï³õà-
ìè é ïåðøèìè ñï³òêàííÿìè…

Ëþáîìèð Äçþá’ÿê ï³øîâ ñïðîáóâà-
òè ùàñòÿ ó òåõí³êóì ðàäÿíñüêî¿
òîðã³âë³. ² îñü ïåðøà îñ³÷êà: íå ïðîé-
øîâ çà êîíêóðñîì. Íå ïîñòóïèëà ç
ïåðøîãî ðàçó äî Ëüâ³âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ Ìàð³éêà. ² çíîâó ¿õ äîëÿ çâå-
ëà â Ñòàðîñàìá³ðñüêîìó ðàéîá’ºä-
íàíí³ «Ñ³ëüãîñïòåõí³êà». Ëþáîìèð çà-
ê³í÷èâ òðèì³ñÿ÷í³ êóðñè ó÷íåì òîêà-
ðÿ ³ ñòàâ ïðàöþâàòè çà ôàõîì, Ìàð³é-
êà ïðèëàøòóâàëàñÿ ó â³ää³ë³ êàäð³â.
Îáèäâîº  âèíîøóâàëè ìð³þ ïîñòóïè-
òè äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Ö³ëèìè äíÿìè ïðàöþâàëè, à ï³ñëÿ ðî-
áîòè øòóðìóâàëè íàóêó. Òàê ïðîìàé-
íóâ ùå îäíèí – 1971-é ð³ê. À â íàñòóï-
íîìó ¿ì îáîì, ÿê êàæóòü àá³òóð³ºíòè,
êðóïíî  ïîòàëàíèëî: Ëþáîìèð ñòàâ
ñòóäåíòîì Ëüâ³âñüêîãî ìåä³íñòèòóòó,
à Ìàð³éêà áóëà çàðàõîâàíà íà ïåðøèé
êóðñ á³îëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó
Ëüâ³âñüêîãî äåðæóí³âåðñèòåòó. Òàê
äîëÿ ïðîäîâæèëà ¿õ  âæå òåïåð – ñòó-
äåíòñüêå æèòòÿ.

– Ó ò³ ÷àñè, – çãàäóº ìèíóëå Ëþáî-
ìèð Áîãäàíîâè÷, – â÷èòèñÿ áóëî íå
ëåãêî. Ó íàâ÷àíí³ áóëî âñå ãàðàçä,
ã³ðøå ñêëàäàëèñÿ ñïðàâè ìàòåð³àëüí³.
Áóâàëî ³ òàêå, êîëè ìè îáõîäèëèñÿ
îá³äîì ó ñòóäåíòñüê³é ¿äàëüí³ ç òðüî-
ìà áåçêîøòîâíèìè ñêèáî÷êàìè ÷îð-
íîãî õë³áà ³ äâîìà ÷àøå÷êàìè ÷àþ.
Òîä³ ³ â ì³ñòàõ ³ íà ñåëàõ æèòòÿ áóëî
íå ñîëîäêèì. Â³äâîäèëè â³ääóøèíó â
³íñòèòóòñüê³é á³áë³îòåö³. Òóò çàáóâà-
ëîñÿ ïðî âñ³ íåñòàòêè, ìè ç ãîëîâîþ
ïîðèíàëè ó íåçâ³äàíå äîñ³. Ðàä³ñòü
áóëà îäíà íà äâîõ, êîëè ìè ç Ìàð³é-
êîþ ï³ä ÷àñ êîðîòêèõ ñòóäåíòñüêèõ
êàí³êóë ¿õàëè ðàçîì äîäîìó, äî
øê³ëüíîãî Õèð³âà. Çíàëè, â çàäîâîëåí-
íÿ â³ä³ñïèìîñÿ ³ ñìà÷íî â³äâ³äàºìî
ìàìèíó êóõíþ.

Òàê êàçêîâèì ïòàõîì â³äëåò³ëè çà
îáð³é ñòóäåíòñüê³ áóäí³. ² Ëþáîìèð, ³
Ìàð³éêà öóïêî òðèìàëè â ðóêàõ òàê
îìð³ÿí³ äèïëîìè ïðî âèùó îñâ³òó é
÷åêàëè íà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàïðàâ-
ëåííÿ íà ðîáîòó. ² ùîá äîëÿ ¿õ íå ïî-
ðîçêèäàëà «ïî ñâ³òó», âîíè ïîïðîñèëè

ó áàòüê³â áëàãîñëîâåííÿ íà âåñ³ëëÿ.
Ñâàëüáó ñïðàâëÿëè ó Ìàð³é÷èíèõ
áàòüê³â, ãóëÿëè âñ³ì ñåëîì ³ ò³é ñâàëüá³
ì³ñöÿ ìàëî áóëî ³ âåëèêîãî ñ³ëüñüêîãî
ïîäâ³ð’ÿ. Âñ³ºþ âóëèöåþ Øåâ÷åíêà
ïðè¿õàëè ç Õèð³âà íà âåñ³ëëÿ áàòüêè é
äðóç³ Ëþáîìèðà, âñÿ ð³äíÿ. Ñâÿòêó-
âàëè äâ³ äîáè, òà îñü íàñòàâ ÷àñ ïðî-
ùàííÿ ç áàòüêàìè. Äî ðå÷³, òîìó, çãà-
äàíîìó âåñ³ëëþ îñü-îñü âèïîâíèëîñÿ
42 ðîêè … ×àñîâ³ ñâ³òàíêè íå
ï³äâëàäí³, â³í ëåòèòü ñòð³ìêî.

Âèïóñêíèêîâ³ Ëüâ³âñüêîãî ìåäè÷íî-
ãî ³íñòèòóòó Ëþáîìèðó Äçþá’ÿêó
âðó÷èëè íàïðàâëåííÿ íà ðîáîòó â Ìó-
êà÷³âñüêó ðàéîííó ñàíåï³äåìñòàíö³þ.
Òî áóâ äàëåêèé 1978-é ð³ê. Ðàçîì ç ÷î-
ëîâ³êîì ïðè¿õàëà â Ìóêà÷åâî ³ âëàø-
òóâàëàñÿ íà ðîáîòó â öþ æ óñòàíîâó
äðóæèíà Ìàð³ÿ Îñòàï³âíà. Òóò ðàçîì
â³äïðàöþâàëè 13 ðîê³â. Ìàëè äîáð³
â³äãóêè ïðî ðîáîòó ³ ïîäðóææþ Äçþ-
á,ÿê³â çàïðîïîíóâàëè ïåðåâ³äíèé ïå-
ðåõ³ä ïðàöþâàòè çà ôàõîì ó Ìó-
êà÷³âñüê³é ì³ñüê³é ñàíåï³äåìñòàíö³¿.
Ðîçìîâó ïðîäîâæóº Ëþáîìèð Áîãäà-
íîâè÷:

– Ó äèïëîì³ çíà÷èâñÿ ì³é ïðîô³ëü –
ñàí³òàð³ÿ, ã³ã³ºíà ³ åï³äåì³îëîã³ÿ. Ìåí³
äîðó÷èëè ïðàöþâàòè ó ñàí³òàðíî-
ã³ã³ºí³÷íîìó â³ää³ë³. Äî ìî¿õ îáîâ’ÿçê³â
âõîäèëè: ïðîô³ëàêòèêà ³íôåêö³éíèõ çàõ-
âîðþâàíü íà ï³äïðèºìñòâàõ ³ â óñòà-
íîâàõ; íå äîïóùåííÿ îòðóºíü  é ³íôåê-
ö³éíèõ ñïàëàõ³â ó øê³ëüíèõ ³ äîøê³ëü-
íèõ çàêëàäàõ, ó ¿äàëüíÿõ ãðîìàäñüêî-
ãî õàð÷óâàííÿ, íà ðèíêàõ …Ñëîâîì,
òóò ÿ ïðîéøîâ  ñåðéîçíó øêîëó íàáóòòÿ
ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó â ïîâñÿêäåíí³é
ïðàö³.

– Ùî çàïàì’ÿòàëîñÿ íàéá³ëüøå?
– Ïàâîäîê, ÿêèé íàõëèíóâ íà Ìóêà-

÷åâî ó æîâòí³ 1998-ìó ðîö³. Íàøà
ñëóæáà áóëà ï³äíÿòà íà ö³ëîäîáîâå
÷åðãóâàííÿ. Âóëèöÿìè ì³ñòà ïëàâàëè
íå÷èñòîòè, âîíè çàïîâíèëè áóäèíêîâ³
ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ, êîëîäÿç³ ïðè-
âàòíîãî ñåêòîðà, áóëà çàãðîçà çàáðóä-
íåííÿ ì³ñüêèõ âîäîçàáîð³â. Àáè íå äî-
ïóñòèòè ëèõà, â ñàíåï³äåìñòàíö³¿ áóëè
ñòâîðåí³ áðèãàäè, ÿê³ ïðîâîäèëè äâî-
ðîâ³ îáõîäè  ïðàêòè÷íî ïî âñüîìó
ì³ñòó. Ìè äåçèíô³êóâàëè âñ³ êîëîäÿç³
³ âîäîçàá³ðí³ ñïîðóäè, ðîáèëè â³äáîðè
âîäè íà àíàë³çè ³, òàêèì ÷èíîì, çóì³-

ëè ïðèáîðêàòè ñòèõ³þ.
– Âè âîþâàëè òàêîæ ç Ï³ñòðÿë³-

âñüêèì  ìîíñòðîì.
– Òàê, íàøà ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³-

÷íà ñëóæáà  ïåðøîþ çàáèëà íà ñïî-
ëîõ ³ ï³äíÿëà íàñåëåííÿ ì³ñòà ³ ðàéîíó
ïðîòè ñïîðóäæåííÿ ó ñåë³ Ï³ñòðÿëîâî

ðàä³îëîêàö³éíî¿ ñòàíö³¿, ùî âåëî çà
ñîáîþ êàòàñòðîô³÷íå ïîã³ðøåííÿ åêî-
ëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ì³ñò³ ³ Ìóêà÷³âñü-
êîìó ðàéîí³. Ðàçîì, çà ï³äòðèìêè íà-
ñåëåííÿ, ³ â öüîìó âèïàäêó âäàëîñÿ çà-
ïîá³ãòè á³ä³. Òóò ïîòð³áíî â³ääàòè íà-
ëåæíå òîä³øíüîìó ãîëîâíîìó ë³êàðþ
ì³ñüêî¿ ÑÅÑ Âîëîäèìèðó Ìèõàéëîâè-
÷ó Ðåâ÷óêó, ÿêèé íà òîé ÷àñ çàéíÿâ
äåðæàâíèöüêó ïîçèö³þ ïî çàõèñòó çäî-
ðîâ’ÿ ì³ñöåâèõ æèòåë³â.

– Îñòàíí³ì ÷àñîì âàøà ñëóæáà
ðåôîðìóâàëàñÿ. Âîíà ðîçä³ëèëàñÿ:
ïðè âåòåðèíàðí³é ñàí³òàðí³é
ñëóæá³ îðãàí³çîâàíà ïðîäñïîæèâ-
ñëóæáà, à  ñàíåï³äåìñòàíö³ÿ çàëè-
øèëàñü ÿê ëàáîðàòîðíèé Öåíòð.
Òàêà ðåîðãàí³çàö³ÿ ñïðèÿº ïîë-
³ïøåííþ ðîáîòè ÷è í³?

– Í³÷îãî íà êðàùå â³ä öüîãî íå ñòà-
ëîñÿ. Íàâïàêè, íàøà ñëóæáà ïîñòàâ-
ëåíà ñüîãîäí³ â òàê³ ðàìêè, ùî ìè íå
ìàºìî ïðàâà âèéòè íà îá’ºêò áåç äîç-
âîëó îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî Öåíò-
ðó. ßêùî ìè ðàí³øå ñàì³ â³äáèðàëè
ïðîáè íà ÿê³ñòü ðèíêîâî¿ ³ õàð÷îâî¿
ïðîäóêö³¿ ³ ïîâ³äîìëÿëè ïðî ðåçóëüòà-
òè íàñåëåííþ, òî òåïåð ðîáèòè öüîãî
çàñü. Íàÿâí³ñòü îòðóòîõ³ì³êàò³â ó ïðî-
äóêòàõ ³ îâî÷àõ äîñë³äæóâàòè ìè íå
ìàºìî ïðàâà. Íà äàíèé ïåð³îä ó íàñ
çâ’ÿçàí³ ðóêè.

 –  ßê ¿õ ðîçâ’ÿçàòè?
– ß ïåðåêîíàíèé, ùî ç ÷àñîì âñå âèï-

ðàâèòüñÿ. Áî, ÿê áà÷èìî, áàãàòî îò-
ðóºíü ñòàºòüñÿ ó çàêðèòèõ äîøê³ëüíèõ
³ øê³ëüíèõ çàêëàäàõ, ó ñàíàòîð³ÿõ, çàê-
ëàäàõ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Áà-
ãàòî õòî íàìàãàºòüñÿ òåïåð ïðèõîâà-
òè ïðîòåðì³íîâàí³  ïðîäóêòè. Ïàì’ÿ-
òàºòå íåäàâíþ ñóïë³êó ç â’ÿëåíîþ ðè-
áîþ ³, âçàãàë³, ç ðèáíîþ ïðîäóêö³ºþ.
Ñüîãîäí³ íåìàº ÷³òêèõ âêàç³âîê ³ íîð-
ìàòèâíèõ äîêóìåíò³â. Âñå çàâèñëî â
ïîâ³òð³. Òàê ïðîäîâæóâàòèñÿ íå ìîæå!
ß äóìàþ, ùî óêðà¿íñüêå êåð³âíèöòâî
ñàí³òàðíîãî íàãëÿäó ðàçîì ç îáëàñíèì
íà÷àëüñòâîì çíàéäóòü ïðàâèëüíå
ð³øåííÿ é ïîâåðíóòü ïðàö³âíèêàì ñà-
í³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè ìîæ-
ëèâ³ñòü íà ì³ñöÿõ â³äáèðàòè  ïðîáè íà
ÿê³ñòü ïðîäóêö³³ ³ ðîáèòè ïðèïèñè ïî
óñóíåííþ íåäîë³ê³â.

– ×èì âè êîíêðåòíî çàéìàºòåñü,
ÿê ë³êàð çàãàëüíî¿ ã³ã³ºíè?

–  Îðãàí³çàö³ºþ ïðîâåäåííÿ ëàáîðà-
òîðíèõ äîñë³äæåíü ñàí³òàðíî-
ã³ã³ºí³÷íîãî ïðîô³ëþ. Öå – äîñë³äæåí-
íÿ ïèòíî¿ âîäè ç êðàí³â ³ ì³ñüêèõ âî-
äîçàáîð³â. Ïðîâîäèìî ìîí³òîðèíã ïèò-
íî¿ âîäè, àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, ó
â³äêðèòèõ âîäîéìèùàõ. ßêùî º ÿê³ñü

â³äõèëåííÿ, ñòàâèìî ïèñüìîâî äî â³äî-
ìà  êåð³âíèê³â äàíèõ óñòàíîâ. Îäíàê,
ìè íå ìîæåìî íàêëàäàòè øòðàôí³
ñàíêö³¿. Ìè òàêîæ ïðîâîäèìî àòåñòà-
ö³þ ðîáî÷èõ ì³ñöü íà ï³äïðèºìñòâàõ.
Çà äîïîìîãîþ äî íàñ çâåðòàþòüñÿ ç
Áåðåãîâà ³ Âîë³âöÿ. Ìè ¿ì íå â³äìîâ-
ëÿºìî. Îñòàíí³ì ÷àñîì ìè àòåñòóâà-
ëè  “Òî÷ïðèëàä” ³ ìóêà÷³âñüêå ìåá-
ëåâå ï³äïðèºìñòâî  ÅÍÎ. Áóëî âèÿâ-
ëåíî ïåðåâèùåííÿ â ïðèì³ùåííÿõ
øóìó ³ çàïèëåíîñò³. Íåäîë³êè áóëî
óñóíóòî. Äî ðå÷³, ïàðàëåëüíî ç³ ìíîþ
âñ³ìà öèìè ïðîáëåìàìè çàéíÿòà ³ ìîÿ
äðóæèíà, ÿêà ïðàöþº ë³êàðåì-ëàáî-
ðàíòîì ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íî¿ ëàáîðà-
òîð³¿.

– ², íàðåøò³, îñòàííº çàïèòàííÿ:
÷èì çàõîïëþºòåñü âäîìà?

– Ìàð³ÿ Îñòàï³âíà ëþáèòü êóõîâà-
ðèòè. Êîëè âîíà çàéíÿòà íà êóõí³, òî
ñìà÷í³ àðîìàòè ñòðàâ ÷óòíî ïî âñ³é
îêðóç³. À ùå ¿é äî âïîäîáè  ïðàöþâà-
òè íà îãîðîä³. Ìàºìî ñâ³é áóäèíî÷îê
ó Ìóêà÷åâ³ íà Áîðîêòåëåï³. ×óäîâà
ì³ñöåâ³ñòü, öå — ÿê ñåëî â ì³ñò³.
Íèçüê³ áóäèíî÷êè, øèðîê³ ïîäâ³ð’ÿ ç
ïðèñàäèáíèìè ä³ëÿíêàìè. Ìàºìî ñâî¿
îã³ðêè, ïîìèäîðè, áóðÿê, êâàñîëþ, ÷àñ-
íèê, öèáóëþ… ª âèíîãðàä íà ëîâãîø³
³ íà øïàëåðàõ, ðîñòóòü ³ ðîäÿòü ÿáëóí³,
ãðóø³. Âæå ö³º¿ âåñíè ïîñàäèëè äâ³
àáðèêîñè, ñëèâó ð³íãëîòó, ÿáë³íêó ³
ãîð³õ. Á³ëÿ áóäèíî÷êó ìàºìî 10 ñîòèí
çåìë³, äëÿ ïåíñ³îíåð³â º äî ÷îãî äîê-
ëàñòè ðóê. Ùîðîêó ç äîìàøíüîãî âè-
íîãðàäó íà÷àâëþþ 200 ë³òð³â âèíà.
Äëÿ ñåáå, äëÿ äâîõ ñòàðøèõ ñåñòðè-
÷îê — Ëåñ³ é Ìàð³éêè, ÿê³ æèâóòü ó
ñåë³ Ñóõîâîëÿ íà Ëüâ³âùèí³ â
áàòüê³âñüê³é õàò³, Äëÿ ñèíà Ìèõàéëà ³
äîíüêè Îêñàíè, äëÿ ñóñ³ä³â ³ äðóç³â, ÿê³
ïðîñòî çàâ³òàþòü íà âîãíèê. À ìîÿ
Ìàð³éêà, ç ÿêîþ äóøà â äóøó ³äåìî
æèòòÿì ç 5-ãî êëàñó, íå íàò³øèòüñÿ
äîðîãèìè ñåðöþ îíóêàìè Êàì³ëî÷êîþ,
Îëåêñàíäðî÷êîþ òà âîñüìèð³÷íèì
Ëþáîìèð÷èêîì. Õàé ðîñòóòü ùàñ-
ëèâèìè íà ðàä³ñòüáàòüêàì, äóäóñåâ³
Ëþáîìèðó ³ áàáóëüö³ Ìàð³¿.

Ùî ùå äîäàòè äî ìîâëåíîãî?
Áóäó ãðàíè÷íî â³äâåðòèì: êîëè ÿ ùå
ðàç ïðîá³ã î÷èìà íàäðóêîâàíèé
òåêñò, òî é äîñ³ çàõîïëþþñÿ òèì, ÿê
áàãàòî â æèòò³ çàëåæèòü â³ä ïåðøî-
ãî ïðèºìíîãî ïîãëÿäó, ïåðøîãî ùå
çîâñ³ì íåñì³ëèâîãî ïðîì³íöÿ êîõàí-
íÿ. Ìàð³éö³ ³ Ëþáîìèðó Äçþá’ÿêàì
ïîòàëàíèëî, ùî âîíè çóì³ëè çáåðåã-
òè öåé ñâ³òî÷ êîõàííÿ â³ä øê³ëüíî¿
ïàðòè é ã³äíî, ç ëþäñüêèì äîñòî¿í-
ñòâîì  ïðîíåñòè éîãî êð³çü óñå æèò-
òÿ. Öå, ñâîãî ðîäó — ïîäâèã, ã³äíèé
íàñë³äóâàííÿ. Òåïåð ÿ ìîæó ñòâåðäè-
òè: êîõàííÿ ìàº âåëèêó ì³öü ³ ñèëó.
Âîíî çäàòíå îíîâëþâàòè ëþäèíó ó
â³÷íîñò³ — â ä³òÿõ, îíóêàõ ³ ïðàâíó-
êàõ. Õàé äî ñòî ë³ò æèâóòü Äçþá’ÿêè!
² õàé òîðæåñòâóº ëþáîâ äî Âñåâèø-
íüîãî, ëþáîâ äî áëèæíüîãî ³ ëþáîâ
ì³æ ëþäüìè!

                          ²âàí  ÊÎÏ×À,
÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè

æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè.
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Як  відомо,  академік Ака�
демії наук вищої освіти Украї�
ни, доктор мистецтвознав�
ства,  заслужений  діяч мис�
тецтв України, відомий
фольклорист і  етнограф   Іван
Васильович  Хланта  –  ще   у
ранньому   дитинстві  праг�

ÑÏÎÂÍÅÍÈÉ ÍÀÉÊÐÀÙÈÕ ÍÀÌ²Ð²Â
нув  знати  більше.    Зроста�
ючи    у   мальовничому  селі
Копашново,  хлопчик      зац�
ікавився  коломийками,   на�
родними   піснями,   дивував�
ся  з  мудрості  казок  та ле�
генд,   що   їх   співали�пере�
повідали  поважні   односель�
чани. Зворушений,   схвиль�
ований  усною  народною
творчістю   малий  Хланта   за�
мислювався  над  мораллю,
яка  випливала  з   розпові�
дей   краян,  милувався   ліриз�
мом,   дотепним  гумором.
А згодом  вирішив  присвя�
тити свій  вільний  час  колек�
ціонуванню  та  пропагуван�
ню  всього  почутого  з  вуст
людей.   Відтоді    шукає,  за�
писує   перлини  народної
творчості:   зустрічається,
спілкується  з  обізнаними
послідовниками    національ�
них   звичаїв   і  традицій  –
навіть у найвіддаленіших
куточках  Західної   України  та
й   за  кордоном  теж.   Зано�
товує  співане  прихильника�
ми   материнської  пісні  чи
розказане   шанувальниками
батьківської   мудрості.  А
потім  аналізує,   коментує,
впорядковує  за   темою   і
видає  (нечуваних   у   наш  час
розмірів  і обсягів )  збірники
пісень, казок,  легенд.  І  до
всього   подає   бібліог�
рафічні   довідники,   покаж�
чики…   Очевидно,   робить�
ся   усе  не  так    легко і  швид�
ко.  Скажімо, тільки  над
збіркою   духовних   пісень
Закарпаття  «Співайте  Богові
нашому, співайте» працював
упродовж  двадцяти  років.
Записував, перечитував,
звіряв,  погоджував – аж
поки не   впевнився,   що   тво�
ри,   які  увійшли   до  книжки,
несуть  у собі  християнські
цінності;    сприятимуть   вті�
ленню високодуховної   мо�
ралі   в життя  і  поведінку  лю�
дини.

У своїй  титанічній   роботі
Іван Васильович  керується,
насамперед, любов’ю до
рідного  краю,  до  тих  лю�
дей,  які  зберігають   у пам’�
яті   народну   співанку   та при
нагоді    переспівують   її
дітям,   онукам  й  будь�кому,
хто   спраглий   долучитися
до   джерел  духовності.    Для
прикладу,   тільки  в селах
одного Іршавського   району
натхненний   фольклорист
Іван  Хланта   записав    904
пісні    з нотами!  До того ж,
склав  і  вмістив у  книжку  спи�
сок,   в  якому   зазначив
прізвище    кожного   вико�
навця.   Отак    впорядкував  і
видав солідний  фоліант  (816
сторінок!) –  збірку   «Пісні
Іршавщини»,  яка   вийшла
друком у    видавництві  «Па�
тент»   у  2005  році,  але    ще
й  досі   чути позитивні   відгу�
ки  про  неї.

Без перебільшення  буде

сказано,     мовляв,  не кожно�
му   сьогодні   до снаги  на�
звати   усі   збірки,   бо  кни�
жок  від  Івана  Хланти  –
більше сотні.    А   досяг  цьо�
го  завдяки  труду невсипно�
му,  характерних   для  нього
наполегливості,   ентузіазму

й терпінню.  Затята  впер�
тість:  виконати задумане.    А
також   поєднання   вродже�
ної    смиренності  з неймов�
ірною цілеспрямованістю  –
сприяє   Іванові   Васильови�
чу  повсякчас.  В процесі ро�
боти з інформаційними
джерелами  та  людьми   на�
вчився  сприймати  цілий
потік   вражень,    втримува�
ти   їх у пам’яті,   давати   їм
лад.   А слугували   йому   по�
жовтілі  документи,  випад�
кові  нотатки,  розповіді,  пе�
рекази, повідомлення  з  вуст
небайдужих  до збереження
історичної та національної
пам’яті  людей  – все він брав
до уваги.   А далі  з’ясовував,
уточняв, перевіряв, упоряд�
ковував і видавав   книжку за
книжкою,  пильнуючи,   щоб
легенда,  казка,  народна
пісня  не   відійшла  разом з
бабусями і  дідусями.   Як
справжній колекціонер і по�
ціновувач   задокументованих
свідчень,  у  вступній  статті
до кожної   книжки    Іван  Хлан�
та  детально  пояснює:   з якої
давнини  це чи інше відлуння;
чому   про нього важливо
знати наступним поколінням;
чому настанови фольклору
такі  корисні  і плідні.   Бо хіба
можливо   переоцінити   роль
народної  пісні та   її вихов�
ний  вплив на життя і   повед�
інку людини   в суспільстві.
Адже   рідні,  близькі   по духу
пісні сприймаються  як мате�
ринська і батьківська   ласка.
У них  –  турбота,  настанови,
застереження.  Вникаючи    у
зміст  народної   пісні,  казки
чи легенди  –  слухач  розуміє,
що у них порятунок, прой�
мається  національною гід�
ністю. Утім,  народна твор�
чість   не   лише   розважає,
вчить,  радить.  Вона   може
стати  тим  берегом від  яко�
го  відштовхуються   до  са�
мовдосконалення,   до обо�
в’язку  стати гідною люди�
ною.

 Можна було би назвати
безліч  імен   людей,   які    зав�
жди  допомагали  Іванові Ва�
сильовичу  Хланті   в його
роботі   фольклориста, етног�
рафа, мистецтвознавця.
Вони не   припиняють   спів�
праці з ним і надалі:  надси�
лають книги,  витяги   з
інформаційних   джерел,
знайдених  десь у  закутках
архівів, знайомлять  науко�
вця з колоритними людьми
чи шукають   спонсорів   для
видання книг.   А   про  по�
мічників   Івана  Хланти
свідчать   ним  же  сумлінно  й
ретельно  укладені  списки,
покажчики   імен з  адреса�
ми,  які  розміщені  в кожній
виданій    ученим   книжці.
Розкриває  науковець   дже�
рела  інформації  та  вказує
прізвища  співавторів   також
у   своїх  розширених  до

розмірів  монографій  вступ�
них  статтях.    Очевидно,
Іван   Хланта   вже міг   би за�
реєструвати   інститут    по�
шуковців,   дослідників   на�
родної  творчості,  публі�
цистів,    а  чи, скажімо  ого�
лосити   діючою  окрему  літе�

ратурну   організацію,  яку  на�
справді  він  давно очолює.
Бо ж   уміє  направляти й
підтримувати кожного,   хто

йде   з   ним;  хто переймаєть�
ся  збереженням  історичної
пам’яті,   відродженням   на�
ціональних  традицій  та об�
рядів;  хто  дбає  про   висо�
кодуховне  майбутнє  ук�
раїнців.   Ентузіастів,    які
згуртувалися  навколо  вче�
ного  – справді  багато.  Іван
Васильович  працює з кож�
ним  індивідуально.  І  якщо
вони   не      йдуть   до нього,
то    він,   якимось  чином, ус�
тигає   відвідати  кожного  й
перевірити   чи  виконав   зав�
дання,  щоб   негайно  дору�
чити  йому   вже    нове, цікав�
іше    і… складніше.  Неймов�
ірно, але   факт.   Іван  Хланта
добирає  людей  з  високим
потенціалом  здібностей,  які
вміють  працювати само�
стійно.  Або ж   він їх  вчить,
радить,  підказує  та надихає
на  творчі  здобутки.   І  вже  не
покидає,  а підтримує    та  до�
помагає  таланту    розкрити�
ся.   Тож  яскраві  особистості
(здебільшого  ним і виховані)
охоче  гуртуються    навколо
талановитого  лідера   з  доб�
рим серцем  Івана  Васильо�
вича   Хланти.   Бо   зачаро�
вані  його терпінням,  волею,
сміливістю   й непідробною
зацікавленістю у спільних
досягненнях.   З ним  кожен
поступово   вдосконалюєть�
ся  й крок   за   кроком   набли�
жається   до власного   успіху.
Володіючи   винятково   інтуї�
тивною проникливістю
справжнього   лідера,  Іван
Хланта   підбадьорює   людей,
розуміє  та шанує  їх  інтере�
си – вчасною    підтримкою
доводячи  наскільки  він  цінує
кожного.  Для прикладу,    Іван
Хланта    видав  26 розшире�
них нарисів про життя і
творчість  письменників    За�
карпаття.   Ще  в 1994  році
упорядкував    збірку  літера�
турних   портретів  знаних
письменників  краю   під на�
звою  «Тернистий шлях до

храму».  Це видання  допома�
гає  вчителям у  їх  роботі   на
уроках,   а  також добре  слу�
гує  студентам  вузів та й
фольклористам.   Не кажучи
вже про  те,  що  книги  Івана
Хланти  можна знайти навіть
у  бібліотеці  й   архіві науко�

вого Товариства ім.   Т.Г.Шев�
ченка в Нью�Йорку.

От  і  нещодавно Іван  Васи�
льович   порадував читачів

новою  збіркою  (810 сто�
рінок!)  літературних  порт�
ретів, літературознавчих  ста�
тей,   інтерв’ю  та рецензій.
Книжка  «Відлуння  літератур�
ного Закарпаття»  побачила
світ  у видавництві «Патент»
–  за сприяння   обласного
організаційно�методичного
центру культури  (директор
Г.В.Дрогальчук)  та Закар�
патської  обласної  органі�
зації  Спілки краєзнавців Ук�
раїни (очільник М.В.Деле�
ган).   До підготовки та ре�
цензування  солідного видан�
ня  долучилися науковці:  док�
тор  філологічних    наук
О.І.Вертій, доктор   педагог�
ічних наук  Ю.Д.Руденко  та
доктор філологічних наук
В.А.Качкан.   До збірки увій�
шло  тридцять вісім  літера�
турних портретів,  інформа�
ція про   внесок  окремих
письменників  нашого  краю
у вітчизняну  духовну скарб�
ницю,    а   ще   –  чотирнад�
цять  рецензій  на   поперед�
ньо   видані   ними  книги.
Безперечно,  збірка    «Від�
луння  літературного  Закар�
паття»  значно  полегшить
працю  учителів;   стане  пізна�
вальним  і зручним  посібни�
ком  для  студентів   вузів   та
учнів   шкіл;  збагатить   знан�
нями  кожного,  хто  цікавить�
ся  розвитком   чи досягнен�
нями  художньої  літератури
в нашому  краї.   А  подбав
про  все  це  –  вчений  краєз�
навець  Іван Васильович
Хланта.   Він    і   Крайовий
музей  літератури,  фолькло�
ру    та мистецтва   заснував  у
рідному селі  Копашневі,
який  щодалі    розростаєть�
ся у приміщеннях   сільської
школи  та  набуває  шаленої
популярності.  Музей   від�
відують   не тільки краяни�за�
карпатці.  Сюди    приїжджа�
ють  науковці,  вчителі   при�
водять    учнів з    інших   рег�
іонів    України.  Адже   Крайо�

вий  музей за   кілька  років
перетворився у   справжню
скарбницю    художньої   літе�
ратури  та фольклору,  в  га�
лерею  виробів    народних
умільців,    майстрів вишив�
ки,  творців  художніх     ікон;
є  в музеї  Хланти  також   архів

історичних  документів.     Нау�
ковець    не   шкодує   фізич�
них    та    душевних   зусиль,
демонструючи    неабиякі
організаторські   здібності;
він   продовжує     робити    все
можливе,  аби   нащадки
одержали    багатий  матері�
ал про    творців і   натхнен�
ників   культурно�мистецько�
го   розвитку    Закарпаття.

Справді�бо,   неосяжний
вклад  академіка Івана Васи�
льовича Хланти   в  скарбни�
цю  національної  культури.
А  видані  ним  книги   можна
означити  як  окрему,  ледь
не    раритетну  книгозбірню
–  доступну    для   кожного
бажаючого  збагатитися  на�
родною пам’яттю,  скупати�
ся  в   рукотворному фольк�
лорному   озері,  що  його,
так  би мовити,  кухлями  й
відрами  наповнив Іван   Хлан�
та.  Тільки  фанатично    напо�
леглива,  послідовна,    сис�
темна   й  цілеспрямована
щоденна   робота   й  віра у
важливість  духовного    від�
родження   та   збереження
історичного    минулого  на�
шого краю     –    здатні  стиму�
лювати  до   виконання  тако�
го  масштабу  роботи.  Тож і
не   дивно, що   про  життєвий
і    творчий    шлях  безпереч�
ного  феномена  праці  Івана
Васильовича Хланту  вже на�
писано  і видано  кілька кни�
жок.    Його  неодноразово
визнано  лауреатом   літера�
турних  і   мистецьких  кон�
курсів.

Кандидат   філологічних
наук,   доктор мистецтвоз�
навства, заслужений   діяч
мистецтв    України,    ака�
демік Академії  наук вищої ос�
віти України, член Національ�
ної   спілки   журналістів Ук�
раїни –  все це  легендарний
наш   краянин  Іван  Васильо�
вич Хланта.   Він  і   надалі  за�
писує,   досліджує   фольклор,
вишукує   таланти  з  народу,
допомагає   їм  розкрити  та
зреалізувати  творчий  потен�
ціал.  Взяти  хоча би  збірку ,
що  вийшла   у видавництві
«Патент»   під назвою «Казки і
легенди  з�під  Хустського
замку».   Хто   іще,  окрім  Івана
Хланти,  зумів  би  дістати,
надрукувати    й    запропону�
вати  широкому  загалу   чи�
тачів   духовні  скарби    у  такій
кількості?  А робить  все це
Іван  Васильович   з  єдиною
метою:   відродити  забуте,
збагатити  культурну  й  ду�
ховну  спадщину  українців,
утвердити   їх   віру  в   само�
бутність   нації.

Маргарита МЕДЕНЦІ,
член Національної

спілки журналістів України.
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ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÂÀÌ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

15 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ñâÿò-
êóº 92-ð³÷íèöþ ç Äíÿ íàðîä-
æåííÿ ìóäðà, ïîâàæíà, çíàíà
ëþäèíà íàøîãî êðàþ, ÿêà âñå
ñâîº æèòòÿ ïðèñâÿòèëà ñïðàâ³
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ëþäåé

Ìèêîëà
Ìèêîëàéîâè÷

ÊÐÈËÎÂ
Øàíîâíèé Ìèêîëî Ìèêîëàéîâè÷ó! Â³ä óñ³º¿ äóø³

áàæàºìî Âàì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³ â³ä
ä³òåé òà âíóê³â ³ çàâæäè áàäüîðîãî íàñòðîþ! Íåõàé
Âàøà äóøåâíà äîáðîòà, ëþäÿí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü äàðó-
þòü òåïëî âñ³ì, õòî ïîðó÷ ç Âàìè. Ðàä³éòå êîæíîìó
äíþ, áî æîäåí ç íèõ Âè íå ïðîæèëè ìàðíî. Õàé çàâæ-
äè â³ä ñïîãàä³â çà ïðîæèò³ ðîêè ðàä³ñòü ðîçêâ³òàº. Âè
äîáðó ñëàâó çäîáóëè, âñå æèòòÿ ëþäÿì äîïîìàãàëè.

Íåõàé Âàñ çà öå Áîã áëàãîñëîâëÿº, ìíîãèõ ë³ò âàì
ïîñèëàº!

². ÊÀ×ÓÐ,  ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè
âåòåðàí³â Óêðà¿íè

Ô.Ê²Í×,  â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà  æ³íîê-
òðóä³âíèöü «Çà ìàéáóòíº ä³òåé

Óêðà¿íè»: â³òàºìî ç Äíåì Âåñíè,
Êîõàííÿ òà Íàä³¿!

Êðàñèâèì, òàëàíîâèòèì òà íåçâè÷àéíèì æ³íêàì
-êåð³âíèêàì, ÿê³ ìàþòü çàâæäè ñâîþ ãðîìàäÿí-
ñüêó ïîçèö³þ, ãîòîâ³ äîïîìîãòè òèì, õòî ïîòðåáóº
¿õíüî¿ äîïîìîãè  ñïàñèá³  ñåðäå÷íå ³ íèçüêèé óêë³í
â³ä óñ³õ íàñ. Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî ³ ùàñòÿ
ëþäñüêîãî.
1. Þë³þ Ê²ËÀÐÓ – ô³ðìà «Àóäèò»
2. Òåòÿíó ÐÈÁÀÐ – ïîåòåñà, ÷ëåí ñï³ëêè ïèñüìåí-
íèê³â
3. Òåðåç³þ ÎÁÅÐÒÞÕ – äèðåêòîð øâåéíî¿ ôàáðèêè
4. Íàòàë³þ ÆÀÁÊÎ – äèðåêòîð ÇÎØ ¹10
5. Ë³ä³þ ÏÈÐÎÃÎÂÓ – Íàðîäíó àðòèñòêó Óêðà¿íè
6. Ñâ³òëàíó Í²ÄÇÂÅÖÜÊÓ – â÷èòåëü ìàòåìàòèêè
7. Ìàð³þ ÏÅÒÀÕ – ïàðò³ÿ «Áàòüê³âùèíà»
8. Òåòÿíó ÑÀÂ×ÅÍÊÎ – áóõãàëòåð – åêîíîì³ñò
9. Îëåíó ÁÀÁ²ÖÜÊÓ – Ì³ñ³ñ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè
10. ²ðèíó ÊÀË²É – çàâ. â³ää³ëîì êóëüòóðè
11. Ëþäìèëó ÊÎÂÀ× – äèðåêòîð ÇÎØ ¹13
12. Ìàð³þ ²âàí³âíó ØÏÅÍÈÊ  – äèðåêòîð ÇÎØ
ñ. Ãîðîíäà
Â³òàºìî óñ³õ ä³â÷àò òà æ³íîê íàøîãî ì³ñòà ³ âñ³º¿ ð³äíî¿
Óêðà¿íè Ç ïîâàãîþ ãîëîâà ÂÑÆÒÓ  –

Òåòÿíà ×ÅÐÍÅÍÊÎ

Êîøòè ç ïðîäàæó íà àóêö³îí³
êîìóíàëüíîãî ìàéíà ñïðÿìóþòü

íà ðåìîíò ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ì³ñòà
 12.04.2018р.  за

адресою: Закар�
патська область,
м.Мукачево, пло�
ща Духновича,2
(приміщення ве�
ликої сесійної
зали Мукачівської
міської ради)—
відбудеться аукц�
іон з визначення
переможців  по ук�
ладанню договору
купівлі�продажу комунального майна   а са�
ме:12.04.2018р. о 11 год.00хв  � лот№1 Будівлі:
літ.”А” площею 289,6кв.м., літ.”Б” (сарай); літ.”В”
(вбиральня) та споруди: ворота (метал.)№1 пло�
щею 8,4кв.м., огорожа (металева з/б)№2 площею
17,7п.м., огорожа (метал) №3 площею 5,0п.м.,
мощення (бетон.) І площею36,8кв.м. земельна
ділянка під об”єктом визначена, знаходиться в За�
карпатська область, м.Мукачево, Філатова Воло�
димира, 1�а початкова ціна 4710633,60 грн. (чоти�
ри мільйони сімсот десять тисяч шістсот тридцять
три грн. 60 коп.) у тому числі ПДВ у розмірі:
785105,60грн.(сімсот вісімдесят п”ять тисяч сто
п”ять грн. 60коп.); Власник територіальна грома�
да міста Мукачево в особі Мукачівської міської ради.

Реєстрація учасників аукціону починається за одну го�
дину та закінчується за 20 хв. до початку аукціону. Вико�
навцем з організації та проведення аукціону є ПП “НА�
ВІТА”. Реєстраційний внесок і гарантійний внесок спла�
чуються до подання заяви про участь, але не пізніше ніж
за три робочі дні до дати проведення аукціону окреми�
ми платежами із зазначенням призначення платежу.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. вноситься
на р/рахунок Виконавця 26009016000473 в АТ “Ко�
мІнвестБанк” м.Ужгород МФО 312248 код ЄДРПОУ
36609103 отримувач ПП “НАВІТА” . Грошові кошти в
розмірі 10 % від початкової ціни продажу об’єкта (га�
рантійний внесок) – на р/р 26006016100473 отримувач
ПП “НАВІТА” призначення платежу – гарантійний вне�
сок 10 % за участь в аукціоні, МФО 312248, код ЄДРПОУ
36609103 в АТ “КомІнвестБанк” м.Ужгород.

Фіксованими умовами аукціону є: найвища ціна.
Додатковими умовами аукціонів є: Переможець аукц�

іону оплачує винагороду за проведення аукціону ПП “НА�
ВІТА”, оплата робіт  суб’єктам оціночної діяльності по
підготовці до продажу на аукціоні.

Учасники, які бажають взяти участь в аукціоні пода�
ють виконавцю установчі документи, а саме: статут, ви�
писка з ЄДРПОУ для юридичних осіб, для фізичних осіб:
копія паспорта, ідентифікаційного коду, довідка органу
державної податкової служби про подану декларацію
щодо майнового стану і доходів (податкову декларацію),
документи, що підтверджують сплату реєстраційного та
гарантійного внесків. У разі неподання перелічених до�
кументів особи не допускаються до участі в аукціоні.
Зазначені документи подаються за адресою: ПП “НА�
ВІТА”, 88000, м. Ужгород, вул.Корзо 7/5, 2 поверх, при�
міщення № 2. Кінцевий термін прийняття заяв на участь
в аукціоні до 05.04.2018р., до 16 год. З майном можна
ознайомитись за місцем його розташування. Для оз�
найомлення з документами об’єкта аукціону, одержання
типових форм заяв про участь, повного переліку доку�
ментів учасника, консультації по об’єкту аукціону необх�
ідно звертатися до виконавця за тел. 0507767096;
0503328887.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ, ÊÎËÅÃÎ!
15 áåðåçíÿ  â³äçíà÷àº  ñâ³é
92-é ð³ê ç äíÿ íàðîäæåííÿ

Ìèêîëà
Ìèêîëàéîâè÷

ÊÐÈËÎÂ –
çíàíà  ³  øàíîâàíà ó Ìóêà-
÷åâ³ ³ ðàéîí³ ëþäèíà, íàø ïî-
âàæíèé  êîëåãà  ó ðàä³ Ïî÷åñ-
íèõ ãðîìàäÿí ì. Ìóêà÷åâà.

Ùèðîñåðäíî â³òàºìî  ³ìåíèííèêà ç òàêî¿ õâèëþ-
þ÷î¿ íàãîäè ³ áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, æèòòºâî¿
åíåðã³¿ ³ îïòèì³çìó  ó  ïðîç³  ùîäåííîãî áóòòÿ. Íå-
õàé êîæåí  Âàø íîâèé äåíü, øàíîâíèé Ìèêîëî Ìè-
êîëàéîâè÷ó, áóäå íàïîâíåíèé ìóäð³ñòþ, ÿêà äîïî-
ìîæå  çäîëàòè  âñ³ íåãàðàçäè é òðóäíîù³  äîë³.
Ïåðåâàæíó ÷àñòèíó ñâîãî æèòòÿ Âè ïðèñâÿòèëè
áëàãîðîäí³é ñïðàâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ëþäåé, çàâ-
æäè áóëè  çðàçêîì  âèñîêî¿ ïðîôåñ³éíîñò³, ïîðÿä-
íîñò³, äóøåâíî¿ ùèðîñò³  ³ ùåäðîñò³. Çà öå  Âàñ
ïîâàæàþòü íàø³ çåìëÿêè ³ ðàçîì ç íàìè çè÷àòü ñüî-
ãîäí³  íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ.

 Ç ïîâàãîþ ª.ÔÅÄ²Â – â³ä ðàäè
Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì. Ìóêà÷åâà.

8 березня в онкологічному відділенні привітали
дівчаток та медичний персонал з найкращим весня�
ним святом. Сподіваємось, що солодкий стіл та пода�
руночки трошки покращили настрій нашим малень�
ким підопічним та їх мамам! І, як завжди, хочемо подя�
кувати всім, з чиєю допомогою вдається влаштовува�
ти такі маленькі сюрпризи! Дякуємо Добрій Феї Аллі
за печиво для діток, доброму чарівнику Вадиму за
іграшки та фрукти, подрузі Наталії за передані із
Франції подарункові ручки для медперсоналу та му�
качівських волонтерів, чия допомога надзвичайно важ�
лива і просто неоціненна! Особлива подяка від персо�
налу відділення депутату мукачівської міської ради від
ВО”Батьківщина” Цибарю Івану Івановичу за допомо�
гу миючими засобами. Бажаємо всім вам чудового вес�
няного настрою та тільки гарних новин!

Волонтери організації
“Золоте серце – благодійна ініціатива”

ÌÈ  Â²×Í² – Â ÎÍÓÊÀÕ
 Ìè æàðòîìà êàæåìî, ùî ä³òè íàøèõ ä³òåé ðîáëÿòü

ç íàñ, ùå çîâñ³ì ìîëîäèõ, "ãàíüáó" – ä³äóñ³â ³ áàáóñü.
Àëå, ïîãîäüòåñÿ, öå – ïðèºìíèé òÿãàð. Ìàòè ä³òåé,
îíóê³â ³ ïðàâíóê³â – öå òå, äëÿ ÷îãî æèâåìî. Âîíè –
ïðîäîâæåííÿ íàñ ó â³÷íîñò³, îêðàñà íàøîãî æèòòÿ.
ßê ³ âñ³ ä³äóñ³ é áàáóñ³, ìè ç äðóæèíîþ Ìàð³ºþ äóæå
ëþáèìî ñâîãî äîðîãîãî âíóêà ñåìèêëàñíèêà

ËÜÎÍÜÊÓ  ÊÎÏ×Ó.
Çàâòðà ó íüîãî Äåíü íàðîäæåííÿ,

îòîæ äóæå õî÷åòüñÿ çðîáèòè éîìó
ñþðïðèç: ÷åðåç ãàçåòó "Ìóêà÷å-
âî" ïðèâ³òàòè ìèëîãî Ëüîíüêó ç
þíàöüêèìè ³ìåíèíàìè é ïîáà-
æàòè âåëèêîãî ùàñòÿ, ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³ â³ä ñï³ëêó-
âàííÿ ç ó÷èòåëÿìè, ó÷íÿìè é
áàòüêàìè, óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³ é
óñ³õ ïðèºìíîñòåé íà æèòòºâî-
ìó øëÿõó. Õàé Áîæà Ìàò³ð îõî-
ðîíÿº Òåáå â³ä âñÿêèõ íåïðèºì-
íîñòåé, à Âñåâèøí³é îñâÿòèòü
ìð³þ íà ïîäàëüø³é äîðîç³ äî çíàíü.

Áàáóñÿ  Ìàð³ÿ,  ä³äî ²âàí, áàòüêè Ñâ³òëàíà ³
Ñåðã³é òà Çàëóæàíñüêà  ³ Ðàêîøèíñüêà ðîäèíè.

Òîá³ ñüîãîäí³ ð³âíî òðè.
Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß,
ËÞÁÈÉ ÄÀÍ²ÅËÜ×ÈÊ!

Õî÷ ³ ìàëî ùå ïðîæèâ,
Àëå òè âæå äåùî çðîçóì³â,
Âæå õî÷ ùîñü ä³çíàâñÿ,
² âñ³õ íàñ ðàä³ñòþ òîðêíóâñÿ.

Çäîðîâèé áóäü, ùàñëèâèé,
ëþáèé Äàí³åëü÷èê!

Äîðîãèé, òåáå ìè ëþáèìî,
Â³ðèìî, ùî ñòàíåø

    êðàùå âñ³õ.
Ðîñòè ³ ðàäóé íàñ, ìàëþê,

 Âáîë³âàºìî çà òåáå âñ³.
 Ïî äîìó ìàì³ ïîìàãàé,

 Â÷èñÿ â³ä òàòóñÿ âñüîìó,
Ïðî áàáóñü íå çàáóâàé,

Ä³äóñ³â ïîâàæàé!
Â³äñ³÷ êðèâäíèêàì äàâàé!

Íåõàé çàâæäè òåáå âåäå,
Îäíà ùàñëèâà ç³ðêà äîë³!
Ìàìà, òàòî,  áàáóñÿ òà ä³äóñü Ãîíàê,   áàáóñÿ òà

ä³äóñü Ãîðäóáåé,  äÿäÿ Êð³ñò³àí ³ ²ííà.

ÁÓÄÜÒÅ ËÞÁÈÌ² É ÙÀÑËÈÂ²!
Íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç íàãîäè

þâ³ëåéíîãî Äíÿ íàðîäæåííÿ  àä-
ðåñóºìî ñóìë³íí³é ïðàö³âíèö³
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè

Îêñàí³ Âàñèë³âí³
ÏËÎÑÊ²Í².

Áàæàºìî þâ³ëÿðö³
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñî-
áèñòîãî ùàñòÿ, ðîäèí-

íîãî  áëàãîïîëó÷÷ÿ, â³ðè, íàä³¿, ëþáîâ³ íà
êîæåí äåíü æèòòÿ. Ïîâàãè â³ä îòî÷óþ÷èõ,
çä³éñíåíåííÿ  óñ³õ ìð³é ³ çàäóì³â, íåâ’ÿ-
íó÷î¿ êðàñè òà ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ!

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.

НА СВЯТО – З ПОДАРУНКАМИ



ÊÓÄÈ Â ØÊÎËÓ: Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÇÀÊÐ²ÏÈËÈ ÒÅÐÈÒÎÐ²¯ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÇÀ ÇÀÊËÀÄÀÌÈ ÎÑÂ²ÒÈ
Рішення  «Про закріплення території обслуговування  за закладами освіти м. Мукачева у 2018 році» прийнято

на засіданні виконавчого комітету. Рішення ухвалено з врахуванням новацій в галузі освіти в країні. Так, закріплено
територію обслуговування дітей і підлітків шкільного віку за закладами загальної  середньої освіти у 2018 році  Список

закладів загальної середньої освіти, за якими закріплено територію обслуговування дітей і підлітків шкільного віку

Мукачівська загальноосвітня
школа І%ІІІ ступенів № 1

ім. О.С.Пушкіна

вул. 26 Жовтня
вул. Берегівська
вул. Берегівська�бічна
вул. Берегівська�об’їздна (від ву�
л.Львівська до вул.Берегівська
бічна)
пров. Богуна Івана
вул. Богуна Івана
вул. Вокзальна (від вул. Сільвая до
вул. Берегівської)
вул. Герца Юрія
вул. Гребінки Євгена
вул. Дорошенка Петра
вул. Карловського Берталона
пров. Карловського Берталона
вул. Левітана Ісаака
вул. Леонова Олексія
вул. Ломоносова Михайла
вул. Лучкая Михайла
вул. Львівська
вул. Митрака Олександра
вул. Нова
вул. Партизанська
вул. Пушкіна Олександра
вул. Фабрична
вул. Ярослава Мудрого

Мукачівська загальноосвітня
школа І%ІІІ ступенів № 2

ім. Т.Г.Шевченка

вул. Айвазовського Івана
вул. Амосова Миколи академіка
вул. Бєлікова Віталія
вул. Білоруська
вул. Мичка Золтана
вул. Брюллова Карла
вул. Ватутіна Миколи
вул. Великогірна
пров. Великогірний
вул. Вербна
вул. Виговського Івана
вул. Вишні Остапа
вул. Гаджеги Василя
вул. Головка Андрія
вул. Горіхова
вул. Довбуша Олекси
вул. Довженка Олександра
вул. Дрогобича Юрія
вул. Єсеніна Сергія
вул. Жука Миколи
вул. Загребельного Павла
вул. Заньковецької Марії
вул. Калнишевського Петра
вул. Квіткова
вул. Київська
вул. Кисельова Дениса
вул. Кобилянської Ольги
вул. Кооперативна
вул. Коперника Миколи
вул. Кошута Лайоша
вул. Коцака Арсенія
вул. Крива
вул. Леонтовича Миколи
вул. Маміна�Сибіряка Дмитра
вул. Малильо Софії
пров. Манайла Федора
вул. Манайла Федора
вул. Марка Вовчка
вул. Масарика Томаша
вул. Мейгеша Юрія
вул. Монастирська
вул. Мондич Олени
вул. Мусоргського Модеста
вул. Нестора Літописця
вул. Новицького Віктора
вул. Об’їздна
вул. Оробця Юрія
вул. Острозького Костянтина
вул. Павлова Івана академіка
вул. Петкі Шандора
вул. Покидченка Михайла
вул. Пряшівська
вул. Пряшівська�бічна
вул. Пулюя Івана
вул. Ракоці Ференца II
вул. Роглєва Миколи
вул. Руденка Миколи
вул. Русина Василя
вул. Сковороди Григорія
вул. Стеця Павла
вул. Стойки Олександра
вул. Ступки Богдана
вул. Сурікова Василя
вул. Стуса Василя
вул. Сяркевича Юрія
вул. Тичини Павла
вул. Токаря Михайла
вул. Тургенєва Івана
вул. Тюльпанова
вул. Франка Івана
пров. Франка Івана

вул. Франка Івана�бічна
вул. Хмельницького Богдана
вул. Цібере Василя
вул. Чорнобая Романа
вул. Яблунева

Мукачівська спеціалізована
школа І%ІІІ ступенів №3

ім. Ф.Ракоці ІІ

вул. Габермана Самуїла
вул. Достоєвського Федора
вул. Купальна
пров. Миру
вул. Миру
вул. Млинська
вул. Музикальна
вул. Мункачі Мігая
вул. Пирогова Миколи
вул. Ринкова
вул. Чайковського Петра

Мукачівська спеціалізована
школа І%ІІІ ступенів №4

вул. Мала Насипна
вул. Мічуріна Івана
вул. Небесної Сотні
вул. Південна
вул. Валленберга Рауля
вул. Зріні Ілони (від вул. Толстого
Л. до вул. Пушкіна О.)
вул. Толстого Льва
вул. Чехова Антона

Мукачівський навчально%
виховний комплекс №6

вул. Верді Джузеппе
вул. Гончарова Івана
вул. Гулака�Артемовського Семе�
на
вул. Закарпатська
пров. Закарпатський
вул. Іоана Павла II
вул. Карпінського Платона
вул. Корятовича Федора
вул. Коструба Георгія
вул. Лаборця
вул. Миклухо�Маклая Миколи
вул. Морозова Миколи академіка
вул. Некрасова Миколи
вул. Пивоварна
пров. Пивоварний
вул. Підгорянська
вул. Пржевальського Миколи
вул. Пуччіні Джакомо
вул. Руська
вул. Свалявська
вул. Свято�Михайлівська
вул. Слов’янська
вул. Сороча
вул. Спартака
вул. Стара
вул. Українська
вул. Чубинського Павла
вул. Шепи Антона
вул. Шишкіна Івана

Мукачівська загальноосвітня
школа І%ІІІ ступенів № 7

вул. Бабича Олександра
вул. Бачинського Андрія
пров. Бачинського Андрія
вул. Береста Олексія
вул. Вакуленчука Григорія
вул. Вірага Юрія
вул. Воробйова Геннадія
вул. Графа фон Шенборна
пров. Ґренджі�Донського Василя
вул. Ґренджі�Донського Василя
вул. Гуртова Олексія
вул. Гуци�Венеліна Юрія
вул. Диканя Михайла
вул. Добрянського Адольфа
вул. Ерделі Адальберта
вул. Жатковича Георгія
вул. Загоскіна Михайла
вул. Замкова гора
вул. Затишна
вул. Керча Івана
пров. Керча Івана
вул. Кіса Роберта
вул. Ключарська
вул. Козінці Ференца
пров. Козінці Ференца
вул. Комарова
вул. Кротона�Фірцака Івана
вул. Куруців
вул. Лобачевського Миколи
вул. Мартона Степана
вул. Німецька
вул. Ольбрахта Івана
вул. Орлика Пилипа
вул. Павловича Олександра
вул. Павлюка Олександра
пл. Паланок
вул. Підгородська
вул. Підзамкова
вул. Поневача Юлія
вул. Поселкова

вул. Свиди Василя
вул. Ставровського�Попрадова
Юлія
вул. Тімірязєва Климента
пров. Тімірязєва Климента
вул. Томчанія Михайла
вул. Фединця Олександра
вул. Шафарі Ласло
вул. Шевцової Люби
вул. Шишкова В’ячеслава
вул. Штолцеля Вільгельма
пров. Штолцеля Вільгельма

Мукачівський навчально%
виховний комплекс №10

вул. 16 Липня
вул. Болгарська
вул. Драгоманова Михайла
вул. Драгули Миколи
вул. Залізняка Максима
вул. Зріні Ілони (від вул. Толстого
Л. до вул. Берегівська�об’їздна)
пров. Мічуріна Івана
вул. Молодіжна
вул. Окружна
вул. Першотравнева Набережна
вул. Петефі Шандора
пров. Петефі Шандора
вул. Чайкіної Лізи

Мукачівський навчально%
виховний комплекс №11

вул. Борецького Адальберта
вул. Виноградна
вул. Зелена (від вул. Панаса Мир�
ного до вул. Космодем’янської З.)
вул. Коменського Яна Амоса (від
вул. Карпенка�Карого І. до вул.О�
сипенка)
вул. Контратовича Ернеста
вул. Космодем’янської Зої
вул. Кропивницького Марка
вул. Лінтура Петра
вул. Мечникова Іллі
вул. Митрополита Володимира
вул. Осипенка Олександра
вул. Пагирі Василя
вул. Раковського Івана
вул. Росвигівська (буд. №№18, 20,
24, 26, 28, 34, 36, 38)
вул. Теліги Олени
пров. Туряниці Івана
вул. Туряниці Івана
вул. Шептицького Андрея
вул. Шерегіїв братів
вул. Шолтеса Золтана
вул. Щепкіна Михайла

Мукачівська загальноосвітня
школа І%ІІІ ступенів №13

вул. Антоновича Володимира
вул. Багряного Івана
вул. Бажана Миколи
вул. Базиловича Іоанікія
пров. Базиловича Іоанікія
вул. Балудянського Михайла
вул. Береша Андрія
вул. Богомольця Олександра
вул. Брадача Івана
вул. Ванзела Федора
вул. Верхня
вул. Вишнева
вул. Габди Василя
вул. Гавелки Йосипа
вул. Гузара Любомира
пл. Героїв Майдану
вул. Глюка Гаврила
бул. Гойди Юрія
вул. Гомоная Євгена
вул. Грабаря Ігоря
пров. Грабаря Ігоря
вул. Грабовського Павла
вул. Данила Галицького (від вул.�
Коменського Яна Амоса до вул.�
Лавківської)
вул. Дарвіна Чарльза
вул. Довговича Василя
вул. Дулішковича Івана
вул. Еґана Едмунда
вул. Жупана Василя
вул. Журавлина
вул. Задора Дезидерія
вул. Звенигородського Віталія
вул. Карабелеша Андрія
вул. Качалова Василя
вул. Квітки�Основяненка Григорія
вул. Комана Михайла
вул. Коменського Яна Амоса (від
вул. Данила Галицького до вул.Г�
рабаря)
вул. Котляревського Івана
вул. Котубея Золтана
вул. Коцки Андрія
вул. Кралицького Анатолія
вул. Крушельницької Соломії
вул. Кукольника Василя
вул. Лавківська
вул. Ліста Ференца

вул. Лодія Петра
вул. Майбороди Платона
вул. Малинова
вул. Марії Терезії
вул. Млавця Юрія
вул. Мозера Івана
вул. Мондока Івана
вул. Немировича�Данченка Воло�
димира
вул. Оросвигівського Андрели
вул. Патона Бориса
вул. Північна�бічна
вул. Підлавочна
вул. Потушняка Федора
пров. Потушняка Федора
вул. Проніна Василія
вул. Пчілки Олени
вул. Росвигівська (буд. №№1, 2,
2А, 3, 4, 7, 9, 15, 15Б, 17, 19, 19А,
21)
вул. Сливова
вул. Сметани Берджиха
вул. Солігана Івана
вул. Сонячна
вул. Терелі Йосипа
вул. Тиха
вул. Федьковича Юрія
вул. Хвильового Миколи
вул. Червона Гора
вул. Червоногірна
вул. Черемшини Марка
вул. Чернеча Гора
вул. Штрауса Йогана
пров. Яворницького Дмитра
вул. Яворницького Дмитра

Мукачівська загальноосвітня
школа І%ІІ ступенів № 14

вул. Верховинська
вул. Канальна
вул. Лісна
вул. Менделєєва Дмитра
пров. Піщаний
вул. Поперечна
вул. Поштова
вул. Проектна
вул. Резервна
пров. Степовий
вул. Трудова
вул. Тупікова
вул. Франка Івана�друге цигансь�
ке поселення
вул. Шкільна

Мукачівська спеціалізована
школа І%ІІІ супенів №16

вул. Апостола Данила
вул.Берегівська�об’їздна (від
вул.Зріні Ілони до вул. Львівська)
вул.Коцюбинського Михайла
вул.Лесі Українки
вул.Лисенка Миколи
вул.Одеська
вул.Ромжі Теодора
вул.Трояна Михайла
пров. Шевченка Тараса
вул. Шевченка Тараса

Мукачівська загальноосвітня
школа І%ІІІ ступенів №20

 ім. О.Духновича

пров. I Римського�Корсакова Ми�
коли
пров. II Римського�Корсакова Ми�
коли
вул. Римського�Корсакова Мико�
ли
вул. Беляєва Павла космонавта
вул. Беци Йосипа
вул. Бокшая Йосипа
вул. Бращайка Юлія
вул. Вайди Степана
вул. Вербицького Михайла
вул. Віттенбергера Миколи
бул. Героїв Карпатської України
вул. Глінки Миколи
вул. Грінченка Бориса
вул. Грушевського Михайла
вул. Дулова Василя
пл. Духновича Олександра
пров. Духновича Олександра
вул. Духновича Олександра
вул. Єпархіальна
вул. Жупана Йосипа
вул. Івасюка Володимира
вул. Йосипа Сліпого кардинала
вул. Кальмана Імре
вул. Качинського Леха
вул. Кашшая Антона
пл. Кирила і Мефодія
вул. Клочурака Степана
вул. Лермонтова Михайла
вул. Малишка Андрія
вул. Мазепи Івана гетьмана
вул. Маргіттая Антонія
вул. Миколайчука Івана
вул. Пам’ятна
вул. Парканія Івана

пров. Пасаж
вул. Патруса�Карпатського Андрія
вул. Реваїв братів
вул. Садова
вул. Свободи
вул. Старицького Михайла
вул. Федорова Івана
вул. Химинця Юліана
вул. Цібере Павла
вул. Чендея Івана
вул. Чорновола В’ячеслава

Мукачівський
навчально%виховний
комплекс “Гармонія”

вул. Перемоги
пров. Перемоги
вул. 28 Панфіловців
вул. Бартока Бейли
вул. Басараба Василя
вул. Боршоша�Кум’ятського Юлія
вул. Бурча Василя
вул. Водна
пров. Водний
вул. Гастелло Миколи
вул. Гашека Ярослава
вул. Глібова Леоніда
вул. Данила Галицького (від вул.
Коменського Яна Амоса до вул. Ун�
іверситетської)
вул. Декабристів
вул. Дем’яна Луки
вул. Жуковського Василя
вул. Зелена (від вул. Панаса Мир�
ного до педагогічного коледжу)
вул. Йокаі Мора
вул. Карпенка�Карого Івана
вул. Коменського Яна Амоса (від
вул. Данила Галицького до вул.�
Карпенка�Карого І.)
вул. Латорична
вул. Лебедєва Сергія
вул. Легоцького Тиводара
вул. Медвецького Миколи
вул. Набережна
вул. Набережна�бічна
пров. Набережний
вул. Панаса Мирного
вул. Підопригори
вул. Попова Олександра
вул. Світанкова
вул. Світла
вул. Свято�Миколаївська
вул. Сєченова Івана
вул. Ужгородська
пров. Ужгородський
вул. Університетська
вул. Філатова Володимира
пл. Шевченка Тараса

Навчально%виховний
комплекс “ДНЗ % ЗОШ І

ступеня – гімназія”

вул. Вакарова Дмитра
вул. Вокзальна (від вул. Сільвая до
вул. Невського)
вул. Володимира Великого
вул. Волошина Августина
вул. Гагаріна Юрія
вул. Гоголя Миколи
вул. Грибоєдова Олександра
вул. Єлизавети королеви
вул. Єреванська
вул. Зайця Володимира
вул. Залізнична
вул. Керченська
вул. Кошового Олега
вул. Крилова Івана
вул. Крилова Івана бічна
вул. Крилова Івана за каналом
вул. Кульчицького Сергія
вул. Магарити Василя
вул. Маргітича Івана
вул. Мінська
вул. Міцкевича Адама
вул. Нахімова Павла
вул. Невського Олександра
вул. Недецеї Яноша
вул. Сухомлинського Василя
вул. Орлая Івана
вул. Полтавська
вул. Польова
вул. Рєпіна Іллі
вул. Сагайдачного Петра
вул. Севастопольська
вул. Сільвая Івана
вул. Солов’їна
вул. Станіславського Костянтина
вул. Стасова Володимира
вул. Стефаника Василя
вул. Стеценка Кирила
вул. Штефана Августина

Навчально%виховний комп%
лекс “Первоцвіт”

вул. Космонавтів
вул. Нагірна

×åðíóþ äóøó è ìûëîì íå ñìîåøü. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà)×åðíóþ äóøó è ìûëîì íå ñìîåøü. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà)×åðíóþ äóøó è ìûëîì íå ñìîåøü. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà)×åðíóþ äóøó è ìûëîì íå ñìîåøü. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà)×åðíóþ äóøó è ìûëîì íå ñìîåøü. (Íàðîäíàÿ ïîñëîâèöà)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555515  áåðåçíÿ  2017 ð.

10 (11214)10 (11214)10 (11214)10 (11214)10 (11214)

ñò.
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Çàáóäåø ð³äíèé êðàé — òâîº âñîõíå êîð³ííÿ. (ß. Òè÷èíà)Çàáóäåø ð³äíèé êðàé — òâîº âñîõíå êîð³ííÿ. (ß. Òè÷èíà)Çàáóäåø ð³äíèé êðàé — òâîº âñîõíå êîð³ííÿ. (ß. Òè÷èíà)Çàáóäåø ð³äíèé êðàé — òâîº âñîõíå êîð³ííÿ. (ß. Òè÷èíà)Çàáóäåø ð³äíèé êðàé — òâîº âñîõíå êîð³ííÿ. (ß. Òè÷èíà)

Ãàçåòà «Ìóêà÷åâî» ïðîäîâæóº ñåð³þ ïóáë³êàö³é ³ñòîð³¿ ñ³ë Ìóêà³âñüêîãî ðàéîíó, ÿêó ï³äãîòóâàâ ³ñòîðèê ³ êðàºçíàâåöü
².². ÔÎÇÅÊÎØ. Íàøà ³ñòîð³ÿ – ìóäðà ìàòè æèòòÿ. Áåç ìèíóëîãî íåìà ìàéáóòíüîãî, êàæóòü ó íàðîä³.    À ñó÷àñíå
çàâæäè íà äîðîç³ ç ìèíóëîãî â ìàéáóòíº. Êîæíå ñåëî Ìóêà÷³âùèíè ìàº ñâîþ íåïîâòîðíó ³ñòîð³þ, ùî ñÿãàº â ãëèáèíó
ñòîë³òü, ñâî¿õ òàëàíîâèòèõ ëþäåé, â³äîìèõ äàëåêî çà ìæàìè êðàþ, ñâîþ âåëè÷íó àðõ³òåêòóðó, çîêðåìà, öåðêâè, ùî º
äóõîâíîþ îñíîâîþ â ³ñòîð³¿ êîæíîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó. Íåõàé ë³òîïèñ íàøèõ ñ³ë ïîñëóæèòü ìóäðèì ó÷èòåëåì, ³ñòî-
ðèêîì, íàñòàâíèêîì óñ³ì, õòî  ëþáèòü ñâîþ ð³äíó çåìëþ, ö³íóº òðóäîëþáèâèé íàðîä, ïðàãíå çíàòè ñâîþ ³ñòîð³þ, ïðàâ-
äó æèòòÿ, ç â³ðîþ äèâèòüñÿ â ïðèéäåøíº.

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

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 15  áåðåçíÿ 2018 ð.

¹ 10 (1214)¹ 10 (1214)¹ 10 (1214)¹ 10 (1214)¹ 10 (1214)
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Õîöü áû ö³ëûé ñâ³ò
îáûøîâ, ïîõîäèâ,
âñå íÿ ëåì òàì òÿãíå,
äå ºì ñÿ íàðîäèâ.
(Ðîäíå ñåëî. Í.Ãâîçäà)

Село Клочки розташоване
неподалік с. Верхня Визниця
на південних схилах гір Сар�
каничка та Кичера. Ці гори
утворені переважно з андези�
ту та базальту. Подейкують,
що гора Кичера вулканічного
походження. До складу сьо�
годнішнього села входять дві
вулиці – Садова та Вишнева,
які засвідчують про наявність
тут великої кількості садів і
виноградників.

Сьогоднішні Клочки – це
село, об'єднане з двох сіл:
власне Клочок і колишнього
Белебова. Об'єднання сіл під
назвою Клочки відбулося у
другій половині 70�х років.
Жителі села доб�
ре знають, що по
вулиці Садовій
від хреста знизу і
до кар'єра вверху
– це колишнє Бе�
лебово, а далі по
вулиці Вишневій
розміщені Клоч�
ки. Крім наших
Клочок села
Клочки є ще в
Житомирській та
Київській облас�
тях.

Це невелике
гірське село має
свою сиву давни�
ну і за архівними даними бере
свій початок із  ХVI ст. Вже в
1599 р. у Клочках та Белебові
жили відповідно 3 і 1 кріпаки.
Т.Легоцький стверджує, що
14 лютого 1608 р. Ференц
Магочі дав свободу і дозвіл
двом кріпакам Івану та Мігаю

із Малого Белебова заснува�
ти поселення.

Старожили наводять різні
версії походження назви села
Клочки, а їх більше п'яти. Ка�
жуть, що колись циган робив
тут ключі, нібито від цього
пішла назва села. Інші вважа�
ють, що тут є ключі землі, тоб�
то багаточисельні джерела
чистої, природньої води. Ко�
лись у селі у великій кількості
вирощували коноплі, з яких
спочатку робили клоччя, а
потім – нитки. Вважають, що
слово “клоччя” лягло в осно�
ву назви села. Назва села
могла виникнути і від терміну
“клочок” (шматок) землі.
Найбільш вірогідною є остан�
ня версія, яка стверджує, що
колись тут жили ключники
(“заключенные”),  які тікали від
влади і поселялися в лісах су�
часного села. Їх вважають
засновниками Клочок.  Навіть
першим, хто отримав тут ке�
нийзство, був Андраш Клуч�
ко.

Дещо легше визначитися з
походженням колишньої на�
зви села Белебова – його
першим поселенцем був чо�
ловік на прізвище Белебен.

Як би там не було із назвою
села, але відомо, що в 1649
р. у Клочках проживали 9
кріпаків і 22 хлопчики, а в Бе�
лебові – 8 кріпаків і 13 хлоп�
чиків. Відомості про остан�
нього місцевого священика
датуються 1682 р. – ним був
Олександр Петричко. Вже в
1692 р. згадується про церк�
ву і церковну ділянку в Клоч�
ках. З 1699 р. є відомості про
дерев'яну церкву. Дерев'яна

церква 1778 р. належала до
хатнього типу і стояла в селі
до 1986 р. Потім на її місці
було збудовано невелику цер�
кву із цегли. З 1993 р. відно�
вилася греко�католицька
громада.

Окремі жителі Клочок і Бе�

лебова були учасниками виз�
вольної війни 1703�1711 рр.
під керівництвом Ференца ІІ
Ракоці. Після її закінчення чи�
новники комітату Берег 18
квітня 1711 р. провели у Клоч�
ках, Белебові та інших селах,
що входили до Мукачівсько�
го округу, опис розмірів
збитків, які було нанесено
добровольцями. В цей опис
входили окремі види зерно�
вої та тварин�
ницької про�
дукції, одяг,
бочки, підво�
ди та інше.

За “Шема�
тизмами” в
1837    році у
К л о ч к а х
(Klocskofalva)
п р о ж и в а л и
85 чоловік.
Ще 95 чо�
ловік прожи�
вали у Беле�
б о в і
( B e l e b e l e ) .
Тоді церква належала до Бо�
бовищенського деканату. На
богослужіння приходив свя�
щеник із сусідніх сіл.

Історичні джерела повідом�
ляють, що тут, в околицях
Клочок, у далекому листопаді
1879р., у Визницькій долині
у домініальному лісі Косверх
полювали ерцгерцог Ру�
дольф у супроводі головного
гофмейстера Кароля Бом�
беллеса та графів Яноша
Вілчека і Мікші Гойоша. Всі
вони були запрошені до Му�
качева графом Ервіном Шен�
борном.

Під час загону ерцгерцог
застрелив 4�річного ведме�
дя і ще одного молодого. З
метою увічнення цієї події
граф Ервін Шенборн розпо�
рядився встановити тут
відлитий із заліза пам'ятний
знак. Там, де престолонасл�
ідник застрелив ведмедя, на
меморіальній дошці було
написано: “На цьому місці
20 листопада 1879 р. його
цісарська і королівська ве�
личність престолонаслідник
Рудольф застрелив двох
ведмедів”.

В 1891 р. у Клочках про�
живало 150 чоловік, а у Бе�
лебові менше, тільки 72 чо�

ловіки. З 1896 р. церква вхо�
дить вже до Чинадіївського
деканату. На богослужіння
приходив Антон Камінський із
Верхньої Визниці. На
сільських печатках Клочок
було зображено павича, а Бе�
лебова – фруктове  дерево.

Згідно другого перепису
населення, проведеного у Че�
хословацькій республіці в
1930 р., у Клочках проживав
121 житель, а в Белебові – 86
чоловік. В основному
це було русинське на�
селення, яке сповіду�
вало греко�католиць�
ку віру.

Прихід радянської
влади у Клочках зуст�

ріли піднесено.
Четверо чо�
ловік пішли
добровольця�
ми до Черво�
ної Ар�мії,
пройшли фронтовими
дорогами і з поранен�
нями та бойовими на�
городами повернули�
ся в рідне село.

В перші радянські
часи в Клочках була
навіть своя
с і л ь с ь к а
рада. Пер�
шим голо�

вою села був Ва�
силь Лакатош, а
після нього – Іван
Сарканич. В Беле�
бові також була
своя сільрада. З
1954 р. села
п і д п о р я д к о в а н і
Верхньовизниць�
кій сільській раді.
В 1946 р. було відкрито по�
чаткову школу. У зв'язку із ве�
ликою протяжністю села за�
раз у селі дві такі школи.

У 1948 р. жителі сіл Клочок
і Белебова організували кол�
госп “Радянська Армія”. Його
головою був В.В.Тягур.   У 50�
х роках господар�
ство приєднали до
верхньовизниць�
кого колгоспу “Чер�
воний партизан”.
Пізніше багато жи�
телів Клочок пра�
цювали у складі
верхньовизницької
бригади в  колгоспі
“100�річчя Леніна”.
Зараз на території
колишньої звіро�
ферми діє одна із
філій ТОВ “Абріс”   (О. О.
Немйов), яка займається ут�
риманням свиноматок для
реалізації молочних поросят
та розведенням різноманіт�
ної домашньої птиці (курей,
гусей, качок, цесарок,
індиків). Розводять також
кролів та племінних коней.
Розроблено маршрути подо�
рожей на конях, створено
зоопарк домашніх тварин.

Розпочато будівництво су�
часного комплексу відпочин�
ку.

На околиці Клочок діє кар'єр
– каменоломня, де видобува�

ють красивий
камінь для бла�
гоустрою ву�
лиць, будинків.
Окремі жителі
Клочок працю�
ють на сусідньо�
му Лохівському
кар'єрі, є хоро�
шими майстра�
ми по оздоб�
ленню каменем
сільських садиб.

Серед уродженців села кан�
дидат хімічних наук науковий
працівник Київського науко�
во�дослідницького інституту
ім. Писаржевського В.В.
Швалагін (1980). У Москві
проживає майор у відставці

Ю . М . Л а к а т о ш
(1941). Лікар�анес�
тезіолог В.Г.Русин
(1974) є регіо�
нальним пред�
ставником медич�
ної лабораторії
“Сінево” у Закар�
патській області.

У р о д ж е н ц е м
села є І.В.Блищак
(23.09.1975). Здо�
був вищу юридич�
ну освіту. Працю�

вав адміністративним дирек�
тором на одній із фірм м. Пав�
лограда в Дніпропетров�
ській області. В теперішній
час – директор ТОВ “Асадов
Капітал ЛТД Україна”.

Близько 50 років завідую�
чою сільським ФАП була М.В.

Кушнір. А ще
вона – Заслуже�
ний донор СРСР.
Її  чоловік, А.М.
Кушнір, ветеран
органів внут�
рішніх справ, ко�
лишній дільнич�
ний інспектор
міліції. Помер у
2012 р. Їхній син,
М.А. Кушнір, у
жовтні  2010 р.
обраний голо�

вою Верхньовизницької
сільської ради.

Серед жителів села було 11
багатодітних жінок. Двоє з них
– П.Ийбер та М.А. Хайнас –
удостоєні звання “Мати�Ге�
роїня”.

Із Клочок учасники аф�
ганської війни П.І.Байса та
І.В.Русин. Останній нагород�
жений медаллю “За бойові
заслуги”.
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  Видатний педагог, відомий
тренер, один із засновників  фех�
тування в колишньому Радянсько�
му Союзі, геніальний та фактурний
ректор Львівського державного
університету фізичної культури та
спорту, професор Вадим Олексій�
ович Андрієвський, якось після
одного з виснажливих тренувань
напередодні чемпіонату світу, на
адресу свого унікального студента
Василя Станковича, що ураганом
увірвався в світову спортивну елі�
ту, вимовив фразу, яка відразу ста�
ла крилатою й золотистим розси�
пом рознеслась по всім континен�
там: «Фехтуй та пам’ятай про
мене!», натякаючи на неможливість
спільного виїзду на змагання за
кордон через максимальну заван�
таженість на основній та гро�
мадській ділянках роботи. І кож�
ного разу, при проводах  на пре�
стижні змагання корифей нагаду�
вав ту ж саму тираду , що вражала
своїм об’ємним  змістом: «Фехтуй
и помни обо мне!».  Він же, як ніхто
інший, таким чином охарактеризу�
вав В.Станковича: «Фігура Аполло�
на, не зворушлива нервова систе�
ма, залізна витримка й неабиякі
бійцівські якості». І знов влучив у
десятку. А далі � докладніше й ось
чому: уродженець Срібної землі,
дворазовий срібний призер Олі�
мпійських ігор, п’ятикратний чем�
піон світу, незмінний переможець
Кубку Європи з 1969 по 1977 роки,
заслужений майстер спорту СРСР
Василь Васильович Станкович,
визнаний у 1969 та 1971 роках
французьким журналом «Ескрім»
еталоном фехтування на рапірах, 25
квітня в рідному Давидково
відзначає особисте свято – 72 �
річчя з Дня народження.

Отож, згадаймо путі  тріумфаль�
ного сходження на вершину
спортивної слави капітана збірної
команди рапіристів колишнього

Ç³ðêîâà çâ’ÿçêà:
ãåí³àëüíèé Â. Àíäð³ºâñüêèé – óí³êàëüíèé Â. Ñòàíêîâè÷

СРСР Василя Станковича, якого
невипадково спортивні журналісти
відносять до категорії: «Людина�
легенда».

Виріс у  Новому Давидкові, по�
близу міста Мукачево,  в сім’ї інте�
лігентів. У дитинстві виявляв не�
абиякі здібності, в тому числі і в
спорті. Грав в складі футбольної
команди «Колос» Н. Давидково в
амплуа воротаря. Після закінчен�
ня середньої загальноосвітньої
школи, успішно склав екзамени та
був зарахований студентом
Львівського інституту фізкультури,
за збірну футбольну команду яко�
го виступав продовж занять в цьо�
му навчальному закладі. Проте,
знайомство з видатним тренером,
тодішнім завідувачем кафедрою
фехтування Вадимом Олексійови�
чем Андрієвським наклав відбиток
на подальшу долю нашого земля�
ка. Він угледів у майбутнього ета�
лона по фехтуванню на рапірах,
неординарні фізичні данні, рідкий
тип нервової системи і неабиякий
природній дар. Отже:

�1962 –1966р.р., Львівський
державний інститут фізичної куль�
тури; чемпіон Центральної ради
ДСТ «Буревісник»;

�1967 – 1968р.р., СКА Львів, чем�
піон ЦСКА;

�1968р. – у фіналі першості
СРСР не залишає жодних шансів
на перемогу олімпійським чемпіо�
нам Токіо Герману Свєшнікову,
Віктору Путятіну, Юрію Сісікіну,
Юрію Шарову та чемпіону світу в
командних змаганнях Валерію Лу�
к’янченко. До речі, перед останнім
двобоєм з Г.Свєшніковим, коли
вже доля золотої медалі першості
Радянського Союзу практично була
вирішена і цей поєдинок не впли�
вав на розташування місць, мука�
чівець Шандор Батизі, знаний в
спортивних колах фахівець, підба�
дьорюючи В.Станковича, сказав:

«Потрібно виграти бій, щоб ніхто
не мав жодних сумнівів, щодо аб�
солютної перемоги». І вона відбу�
лась. Таким чином, не випадково
спортивні видання тих часів ре�
зультати змагань подали в статті

під гучною назвою: В.Станкович –
збірна СРСР 5:0.

1968 і 1972 – срібний призер
Олімпійських ігор в Мехіко та Мюн�
хені в командних змаганнях. Чемп�
іон світу 1971 року в особистих, та
чемпіон світу 1969, 1970,1973,1974
років у командних змаганнях.
Срібний призер першості світу
1969 в особистих змаганнях, дру�
га і третя сходинка п’єдесталу по�
шани світових першостей 1975 та
1971 років у команді. Бронзова на�
города на чемпіонаті світу �77 у
Буенос�Айресі, до аргентинської
столиці  команда була в повітрі 26
годин, а наступний день, без адап�
тації, старт змагань. За таких умов
отриманий результат був більш
ніж пристойний.

В активі спортсмена яскраві пе�
ремоги на Спартакіаді народів
СРСР 1971�го року та ще дві – на

першостях Радянського Союзу,
крім вже описаної. Тут, об’єктив�
ності раді, потрібно зауважити:
рівень учасників вітчизняних зма�
гань завжди був настільки висо�
ким, що їх  називали малими пер�
шостями світу.

            Наш іменинник, а він на�
городжений багатьма орденами та
медалями, досягнувши піку
спортивної слави, вирішив, незва�
жаючи на прохання  тренерів
збірної, завершити спортивну ка�
р’єру  і поступитись місцем в ній
представникам молодшої гене�
рації, товаришам по команді, Саш�
ку Романькову та Володі Смирно�
ву, майбутнім чемпіонам світу.

Отриманий досвід та наявний
авторитет Василя Станковича не
залишились поза увагою функціо�
нерів. Його запрошено до роботи
зі збірними командами України,
Радянського Союзу з фехтування
на рапірах, яку після провального
виступу (сьоме місце на чемпіонаті
світу) за один олімпійський цикл
1985�1988р.р. вивів у переможці
Олімпійських ігор�88.

А попереду нашого земляка ще
очікували збірні Угорщини, Індо�
незії, напрацювання в провідних
клубах Кувейту, Сполучених штатів
Америки. І всюди неподільний ав�
торитет, професіоналізм, інтелі�
гентність та добрий гумор і, не в
останню чергу, щирість пана Ва�
силя викликає у всіх, з ким зводи�
ла доля,  незалежно від кольору
шкіри, національності, релігійних
уподобань, соціального стану, віку
підросткового чи похилого, не
тільки приємні спогади, але й нео�
ціниме почуття вдячності.

І ще один штрих. У 2006 році,
даючи інтерв’ю телеведучій «М�
студіо» й відповідаючи на чергове
її питання: «Фехтування це спорт,
або мистецтво?», В.Станкович, не
гаючи часу, миттєво зреагував:

«Звичайно мистецтво, у яскравий
світ якого мене ввів неймовірно
вимогливий як до себе, так і до
своїх учнів, неординарний, жорст�
кий, в окремих випадках навіть
деспотичний, безкомпромісний, в
той же час геніальний і завжди
принциповий  Вадим Олексійович
Андрієвський, за що йому моя без�
межна шана й повага»…(Зазначи�
мо: Метра не стало 12 січня 1994
року, а його учні, яких життя роз�
метало по цілому світу і кожен із
них, в нових умовах, нових країнах
створив власне ім’я, досягнувши
вершин загального визнання в
підготовці спортсменів найвищо�
го гатунку,  щорічно злітаються в
місто Лева на міжнародний турнір
з фехтування пам’яті В.О.Андріє�
вського, віддаючи належне цій ле�
гендарній постаті на теренах ко�
лишнього СРСР та України).

Поза межами прямого ефіру ми
повернулись до епізоду, що стався
на заключній фазі Олімпіади�1976
в Монреалі, в двобої нашого зем�
ляка (особисті змагання) з італій�
цем Фабіо Дель Дзотто, перемогу
над яким просто вкрав аргентинсь�
кий суддя, чомусь двічі «помилив�
шись» на користь суперника, тож,
позитивний для італійця резуль�
тат  дав йому змогу  вийти на пе�
ребій за перше місце з О. Романь�
ковим та виграти олімпійське зо�
лото… , яке по праву мало б нале�
жати нашому земляку.  Але, як то
кажуть, суддів не судять…

Проте, все минає і я сподіваюсь,
що при зустрічі з феноменальним
Станковичем, ми обов’язково зас�
кочимо в затишну кав’ярню і за
філіжанкою чорного напою та
півдеци,  обох закрутить  вир не�
скінчених спогадів із минулого про
перепитії земного життя�буття.

Григорій КУРУЦ,
майстер спорту

Ці поради були б над�
звичайно актуальними
років з 20 тому, коли на�
род отримав дачні
ділянки на довколишніх
пагорбах. А потім наста�
ли 90�ті з пограбування�
ми, коли безхатченки зі
смаглявцями викопува�
ли щойно посаджену
картоплю й загалом
грабували дачі й будин�
ки по повній. Коли ж
люди зверталися до
міськвідділу міліції зі
скаргами, їм пояснюва�
ли, що то, мовляв, тери�
торія району, а їх колеги
в районній посилалися
на те, що дачники меш�
канці міста, то ж воно і
має їх охороняти. Од�
ним словом, дачні ділян�
ки Мукачева в повному
запустінні.

Втім, не все так сумно.
У багатьох є присадибні
ділянки, батьківські го�
роди в селах. Та і не всі
дачні ділянки «повмира�
ли». Ось для власників
такої землі й наші нотат�
ки. Дачний сезон почи�
нається зазвичай із за�
купівлі насіння. А от як
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правильно його купува�
ти, знають не всі. За
підвищеного попиту
зростає ризик купити
некондиційне насіння.
Зрозуміти, якісне перед
вами насіння, або ж ні,
до того, поки воно не
зійде, практично не�
можливо. Безумовно
важливо пересвідчи�
тись, що насіння чисте,
однорідне, однакового
розміру.  Але посівні
якості і сортову чистоту
за зовнішнім виглядом
не оцінити. Перевірити
його можуть тільки
фахівці лабораторії.

Неякісне насіння
може не тільки не взійти,
але й бути носієм хво�
роб.  З огляду на це,
відділ контролю з на�
сінництва та розсад�
ництва управління фіто�
санітарної безпеки ГУ
Держпродспоживслуж�
би в Закарпатській об�
ласті нагадує спожива�
чам, що при купівлі на�
сіння овочевих, квітко�
вих та баштанних куль�
тур на ринках чи в спец�
іалізованих магазинах,

покупець маж право ви�
магати в продавця відо�
мості про партію на�
сіння, яку він хоче прид�
бати. Номер партії має
бути вказано на паку�
ванні, а дані про посівні
якості цієї партії зане�
сені, згідно ДСТУ
6006:2002, в Довідку
про сортові та посівні
якості, яка видається
власнику насіння
фірмою�продавцем.

Остерігайтеся на�
сіння, в якого зійшов
термін придатності. На�
приклад, насіння кропу,
селери, петрушки, мор�
кви, пастернаку мають
строк придатності один�
два роки (за умови на�
лежного зберігання), на
третій рік їх якість зни�
жується на чверть. Тому
на пакетах необхідно
перш за все звертати
увагу на маркування. На
пакеті з фасованим на�
сінням, призначеним
для роздрібної торгівлі,
вказують: назву країни�
виробника  насіння, а
також фірму, підприєм�
ця тощо; назву і товар�

ний знак, юридичну ад�
ресі, де пакували на�
сіння; культуру; сорт;
гібрид; масу в грамах
або кількість штук; №
насіннєвої партії; рік
урожаю; схожість; ко�
ротку інформацію про
культуру.

Споживачам важливо
знати, що при розкритті
пакування не можна по�
шкоджувати місце, на
якому вказано № партії,
а також зберігати кви�
танцію (фіскальний чек)
на придбаний товар.
Маючи їх, можна виста�
вити претензію до про�
давця у разі реалізації
вам неякісного насіння,
звернувшись в ГУ Дер�
жпродспоживслужби в
Закарпатській області.

Ірина БІЛИНЕЦЬ,
Юрій ФЕДАК, головні
спеціалісти відділу
контролю з насінниц(
тва та розсадництва
управління фітосані(
тарної безпеки ГУ Дер(
жпродспоживслужби
в Закарпатській об(
ласті

Мукачівська райрада ветеранів України з гли(
боким сумом повідомляє, що 7 березня 2018 року
після тривалої хвороби помер колишній голова
ветеранської організації села Н. Давидково  ВЕ(
ЛИКОКЛАД МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ і вислов(
лює глибоке співчуття сім’ї та рідним покійного.

Нехай земля йому буде пухом.

Станом на 12.03.2018року на підприємствах
м. Мукачева є такі вільні робочі місця:

�спеціаліст державної служби;
�бухгалтер;
�касир в банку;
�лаборант(медицина);
�менеджер(управитель із збуту);
�контролер якості;
�майстер дільниці;
�водій автотранспортних засобів;
�продавець�консультант;
�продавець продовольчих товарів;
�сортувальник виробів, сировини та матеріалів;
�складальник;
�укладальник �пакувальник;
�верстатник деревообробних матеріалів;
�слюсар�складальник радіоелектронної апаратури та

приладів;
�швачка;
�офіціант;
�підсобний робітник;
�прибиральник службових приміщень;
�вантажник;
   Якщо ви досі не знайшли роботу, то на вас чекають

на підприємствах міста.
За більш детальною інформацією звертайтеся до
Мукачівського міського центру зайнятості за

адресою м. Мукачево, вул.Миру,73
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1. Ганич Валентина Іванівна –1935 р.н.
2. Шмуров Олександр Олександрович – 1977  р.н.
3. Мазутинець Ганна Яношівна –1943 р.н.
4. Вадалма Олександр Олександрович –1973 р.н.
5. Чайбин Юрій Юрійович –1956 р.н.
6. Єкамасова Лілія Михайлівна – 1928 р.н.
7. Маркович Роза Юріївна – 1947 р.н.
8. Фогел Ганна Федорівна – 1929 р.н.
9. Самчук Леонід Кас'янович –1945 р.н.
10. Воробок Роберт Михайлович – 1970 р.н.
11. Карабаш Лола Бейлівна –1950 р.н.
12. Сидун Віра Іллівна –1954 р.н.
13. Крамар Володимир Євгенійович –1950 р.н.
14. Петришина Ганна Юріївна –1939 р.н.
15. Габовда Михайло Васильович –1949 р.н.

 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.
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 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.

 Продається земельна
ділянка 0,36 Га під будівниц;
тво в с. Негрово  Іршавського
р;ну.
Тел. 066 860 89 04.

 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
 Продаються дві земельні

ділянки, в Лісарні, біля річки,ви$
ше комплексу Белле Рояль, в ко$
теджному містечку, по 8.5 сотки,
+природоохоронна зона не
менше 15 соток, ціна по домо$
вленості. 0509425800
 Продається 1$кім. квартира

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

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

Т. 0509425800
 Продається одно кім. Квар$

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

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

15  áåðåçíÿ 2018 ð.
10 (1214)10 (1214)10 (1214)10 (1214)10 (1214) “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
     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  5.03.2018 р.  по  11.03.2018 р.

Òîðãîâèé êîìïëåêñ ç ïðîäàæó
áóäìàòåð³âàë³â “Áåðêóò Áóä”

ПРИЙМЕ НА РОБОТУ  ВАНТАЖНИКІВ
та ВОДІЇВ вантажівок

Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 7000 ãðí.
 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.

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.

     Втрачену  круглу печатку  СТОВ "Аграрник", код
32744523, від 8 березня 2018 року, вважати недійсною.
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ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
 бармени, повар

 (0955504645)
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Що таке заразний
вузликовий дерматит?

ЗДВ це контагіозне інфекцій�
не захворювання, що характе�
ризується лихоманкою, ура�
женням лімфатичної системи,
набряками підшкірної кліткови�
ни та внутрішніх органів, утво�
ренням шкіряних вузлів, ура�
женням очей та слизових обо�
лонок органів дихання та трав�
лення, набряками підшкірної
клітковини, внутрішніх органів
та кінцівок.

Чим небезпечна хвороба?
ЗВД призводить до великих

економічних збитків, оскільки
викликає по життєве зниження
продуктивності, погіршується
якість шкіряної сировини, мож�
ливе виникнення абортів і внут�
рішньоутробної інфекції.
Смерть при ЗВД становить
близько 10%. Тотальне висна�
ження може тривати місяцями,
тому тварин доводиться вбива�
ти.

Який збудник хвороби
ЗВД?

Збудником є вірус, який нале�
жить до родини  Poxviridae, дуже
подібний до вірусу віспи дітей.
Вірус зберігається життєздат�
ним в уражених частинах
шкіри не менше 33 днів, в слині
�1, в крові, сечі,  молоці,
спермі, виділення з носової
порожнини та очей, слизових
оболонках та внутрішніх орга�

ПОРАДИ  ВЛАСНИКАМ  ТВАРИН

нах хворих тварин � 4 дні. Со�
нячне світло має згубний вплив
на віруси. У приміщення з низь�
ким освітленням( наприклад,
комора) збудник хвороби може
зберігатися протягом багать�
ох місяців.

Хворіють велика рогата худо�
ба, буйволи, зебу. Тварини
інших видів до збудника цієї хво�
роби не чутливі.
Частіше уража�
ються і тяжче
хворіє худоба
європейських
порід, лактуючі
корови, висна�
жені тварини та
молодняк.

Д ж е р е л о м
збудника ін�
фекції є хворі та
п е р е х в о р і л і
тварини, з орга�
нізму яких вірус
виділяється з
відторгнутими
к л а п т и к а м и
ураженої шкіри, слиною, носо�
вими виділеннями, спермою,
молоком та кров’ю.

Чи може людина захворіти
на  ЗВД?

Ні!Люди не можуть заразить�
ся та не хворіють ЗВД.

Як ваша тварина може
заразитися вірусом ЗВД?
Вірус передається транс�

місивним шляхом – комарами,

мухами�жигалками москітами,
контактним, статевим. Збудник
захворювання може також по�
ширюватися через заражені
корми, воду, обладнання та
інвентар.

 Яким дезінфектантом
доцільно користуватися?
Для обробки приміщень, об�

ладнання, загонів, територій
вогнища інфекції, забійних
пунктів та інших місць, де пере�
бували тварини, використову�
ють дезінфектанти на основі
20% розчину ефіру, хлорофор�
му, 1% формаліну, 2% фенолу,
2�3% гіпохлориду натрію, а та�
кож четвертинних амонієвих
сполук.

Які клінічні ознаки ЗВД?
Першими клінічними ознака�

ми є висока температура тіла
(до 40°С). Тварини можуть бути
млявими і не мати апетиту,
можливі виділення з очей і носа,
значне зниження продуктив�

ності і втрата ваги тварин.
Найбільш очевидною ознакою є
утворення вузликів на тілі, зок�
рема і на голові, шиї, спині,
кінцівках, вимені, повіках, сли�
зовій оболонці, порожнині рота
та носа. Може виникнути куль�
гавість, запалення сухожилків,
сильні набряки грудної частини
і кінцівок. Можливе ураження
дійок вимені, виникнення вто�
ринної бактеріальної інфекції і
маститу.

Чи є лікування проти ЗВД?
Специфічного лікування цієї

хвороби не існує. Проводять
симптоматичне лікування, пол�
іпшують умови утримання тва�
рин, забезпечують повноцінну
годівлю їх вітамінізованими кор�
мами. Використовують антибіо�
тики та сульфаніламідні препа�
рати.

Чи існує вакцина проти
ЗВД?

Так, вакцинацію як метод
профілактики обирають країни,
яким загрожую епізоотія.

Як ви можете захистити
свою тварину від ЗВД?

1 Намагайтеся якомога част�
іше перевіряти тварини на на�
явність ознак хвороби, уражен�
ня шкіри або кульгавість.

1 Дотримуватися карантину
нових тварин протягом декіль�
кох тижнів перш ніж приєднати
їх до основного стада.

1 Вивід на пасовище дозво�
ляється після попередньої об�
робки засобами, що забезпе�
чують захист тварин від укусів
комах.

1 При постановці тварин на
стійлове утримання після закі�
нчення випасу проводиться
обов’язковий огляд тварин  та
профілактична дезінфекцію
тваринницьких приміщень.

1 Під час лікування та маніпу�
ляції з тваринами необхідно ви�
користовувати одноразові сте�
рильні голки.

 До кого Вам звернутися
при підозрі на ЗВД?

 Відразу сповістити територі�
альний орган Державної служ�
би  України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту
споживачів (Держпродспоживс�
лужби) у вашому районі або об�
ласті!

Що станеться коли не
повідомити про хворобу?
Наслідки можуть бути катас�

трофічними для тваринництва і
економіки тих країн, які відвідає
хвороба. Можливе швидке по�
ширення ЗВД на певній тери�
торії, що призведе до значних
економічних збитків внаслідок
зниження продуктивності та за�
гибелі тварин.

У зв’язку із ускладненням еп�
ізоотичної ситуації у світі щодо

заразного вузли�
кового дерматиту
великої рогатої
худоби (нодуляр�
ного дерматиту),
з метою недопу�
щення занесення
збудника вказа�
ного захворюван�
ня на територію
України та області
зокрема, Головне
управління Держ�
продспоживслуж�
би в Закар�

патській області наголошує,
що власники тварин,  керівни�
ки суб’єктів господарювання,
діяльність яких пов’язана з ви�
рощуванням, утриманням, ре�
алізацією великої рогатої худо�
би, її забоєм, переробкою та
зберіганням продукції з них,
повинні приділити особливу
увагу заходам щодо профілак�
тики та недопущення занесен�
ня, поширення заразного вуз�
ликового дерматиту великої
рогатої худоби (нодулярного
дерматиту).

 Тетяна ДУРДИНЕЦЬ,
  Викладач ветеринарних

дисциплін  ВПНУБ і П
України «Мукачівський

аграрний коледж»

ÑÓÏÅÐÅ×ÊÀ  ÏÎÐÎÄÈËÀ  ²ÑÒÈÍÓ
Ó Ìóêà÷³âñüêîìó

â³éñüêîâîìó ë³öå¿ â³äáó-
ëàñÿ ãàðÿ÷à äèñêóñ³ÿ,
àáî ñóïåðå÷êà ÿêèì áóòè
îáëàñíîìó â³éñüêîâîìó
íàâ÷àëüíîìó çàêëàäó íà
ðîêè ³ äåñÿòèë³òòÿ âïå-
ðåä. Çã³äíî ³ç Çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî óâ³êîâ³-
÷åííÿ ãåðî¿÷íèõ ïîä³é
ìèíóâøèìè», Ìó-
êà÷³âñüê³ «ïðîñâ³òÿíè»
íà ÷îë³ ³ç ñâî¿ì ãîëîâîþ
– Âàñèëåì Ñîô³ëêàíè-
÷åì, ðîçãîðíóëè ïðîïà-
ãàíäèñòêó êàìïàí³þ â
³íòåðíåò³ Ïðî ïðèñâîºí-
íÿ ó÷áîâîìó çàêëàäó
íàéìåíóâàííÿ «Ë³öåé
³ìåí³ Ìèõàéëà Êîëîäç³-
íñüêîãî». Àëå ïåðø³

ñïðîáè «ïðîñâ³òÿí» âèÿ-
âèëèñÿ íåâäàëèìè. Ïè-
òàííÿ ïåðåéìåíóâàííÿ
ë³öåþ – öå ïðåðîãàòèâà
îáëàñíî¿, à íå Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à
çâåðíåííÿ äî Ãåíàä³ÿ
Ìîñêàëÿ ³ îáëàñíî¿ ðàäè
ïðîâàëèëèñÿ. ² òîä³ ãî-
ëîâà îáëàñíî¿ «Ïðî-
ñâ³òè» ³ì.Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà  Âîëîäèìèð
Ï³ïàø çâåðíóâñÿ äî
ì³í³ñòðà îñâ³òè, ïàí³ Ãðè-
íåâè÷. Ï³ñëÿ óñíî¿ ðîç-
ìîâè, çàñòóïíèê ì³í³ñòðà
îñâ³òè Ïàâëî Õîáçåé äàâ
ïèñüìîâó â³äïîâ³äü-ðåêî-
ìåíäàö³¿, ÿê³ ðîçì³ñòèâ â
³íòåðíåò³ ïîëêîâíèê Ðî-
ìàí Êîëîä³é. ² ëèøå ç

öüîãî ìîìåíòó ñïðàâà
ïî÷àëà çë³çàòè ç ìåðòâî¿
òî÷êè.

Ñóòü ïðîáëåìè â òîìó,
ùî ïèòàííÿ, ÷èº ³ì’ÿ íî-
ñèòè ë³öåþ ïîâèíåí âèð³-
øóâàòè òðóäîâèé êîëåê-
òèâ. À êîëåêòèâ ó îñîá³
êåð³âíèêà ïîëêîâíèêà
Þð³ÿ Çàõàðîâà íå õîò³â,
ùîá ë³öåé íîñèâ ³ì’ÿ Ìè-
õàéëà Êîëîäç³íñüêîãî:
õàé êðàùå áóäå ë³öåé
³ìåí³ ïîëêîâíèêà Ãàëü-
÷åíêà, ïîïåðåäíüîãî êå-
ð³âíèêà Ë³öåþ, ùî
ñòð³ìêî çãîð³â íà ðîáîò³
ó 50 ðîê³â. Áóëè ³ òàê³
ñóäæåííÿ, ùî Êîëîäç³-
íñüêèé ïîëÿê ³ äî ë³öåþ
íåìàº í³ÿêîãî â³äíîøåí-

íÿ, – öå ãîâîðèâ ï³äïîë-
êîâíèê Âîëîäèìèð Ãî-
ìåíþê.

Ç³áðàííÿ â³â ïðîôêîì
ë³öåþ, áóëî ïðèñóòíüî 26
âèêëàäà÷³â, ³ áëèçüêî 12
çàïðîøåíèõ «ïðîñâ³-
òÿí». Ãîëîâà âî¿í³â àô-
ãàíö³â, ïîëêîâíèê Ñåìå-
íþê, ðîçóì³þ÷è, ùî ñó-
ïåðå÷êà çàõîäèòü ó ãëó-
õèé êóò, çàïðîïîíóâàâ
íàçâàòè Ìóêà÷³âñüêèé
ì³ñüêèé ë³öåé ³ìåí³
«Êðàñíîãî ïîëÿ». Õòîñü
ç âèêëàäà÷³â óòî÷íèâ:
³ìåí³  «Ãåðî¿â Êðàñíîãî
ïîëÿ».

Ïðîåêò öüîãî ð³øåííÿ
ïîñòàâèëè íà ãîëîñóâàí-
íÿ, àëå ãîëîñóâàëè íå âñ³

ïðèñóòí³. Ïðàâî ãîëîñó
áóëî ëèøå ó ÷ëåí³â òðó-
äîâîãî êîëåêòèâó ë³öåþ.
² òðóäîâèé êîëåêòèâ ïðî-
ãîëîñóâàâ ìàéæå îäíî-
ãîëîñíî (îäèí ãîëîñ áóâ
ïðîòè) ³ çàòâåðäèâ ð³øåí-
íÿ çáîð³â íàçâàòè Ìóêà-
÷³âñüêèé â³éñüêîâèé ë³öåé
ç ïîñèëåíîþ â³éñüêîâî-
ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ
«²ìåí³ Ãåðî¿â Êðàñíîãî
ïîëÿ».

² îñü òåïåð ÷åðåç ãàçå-
òó «Ìóêà÷åâî», ìè çâåð-
òàºìîñü äî äåïóòàò³â
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿
ðàäè, íà áàëàíñ³ ÿêî¿ º
ë³öåé, ï³äòðèìàòè ð³øåí-
íÿ ïåäàãîã³÷íîãî òðóäî-
âîãî êîëåêòèâó â³ä 13

ëþòîãî 2018 ðîêó ³ çàò-
âåðäèòè íàçâó Ìóêà÷³-
âñüêîãî ë³öåþ ç ïîñèëå-
íîþ â³éñüêîâî-ô³çè÷íîþ
ï³äãîòîâêîþ äîäàâøè äî
ö³º¿ íàçâè «²ìåí³ Ãåðî¿â
Êðàñíîãî ïîëÿ» ç òèì,
ùîá ð³øåííÿ îáëàñíî¿
ðàäè ñï³âïàëî ç³ ñâÿòêî-
âèìè çàõîäàìè 15 áåðåç-
íÿ ó Õóñò³. Ìè ïîâèíí³
óâ³êîâ³÷èòè ïðàãíåííÿ
Çàêàðïàòö³â áóòè ÷àñò-
êîþ âåëèêîãî Óêðà¿íñü-
êîãî íàðîäó, ÿêå çàêàð-
ïàòö³ çàïëàòèëè âåëèêîþ
êðîâ’þ ³ òîðòóðàìè â ïå-
ð³îä óãîðñüêî-ôàøèñòñü-
êî¿ îêóïàö³¿ íàøîãî êðàþ
â 1938-1944 ðîêàõ.

ßðîñëàâ Ñ²×,
ë³òåðàòîð

Шановні читачі, колеги, власники тварин. Наше тварин1
ництво за крок до нової, серйозної проблеми з економі1
чними наслідками. Захворювання, яке раніше було ха1
рактерне лише для країн Африки набуло широкого по1
ширення у Європі і рухається сто кілометровими крока1
ми за добу. Це заразний вузликовий дерматит (ЗВД),
нодулярний дерматит (Dermatitis nobularis)великої рога1
тої худоби (ВРХ), вузликова екзантема, бугорчатка.

Я хочу проаналізувати проблему нодулярного дерма1
титу та дати деякі поради власникам тварин. Це хвороба
порівняно нова. Наші пращури подібної проблеми з ВРХ
не знали. У 2016 році спалахи цього захворювання були
зареєстровані у Росії, Сербії, Греції,  Грузії, Туреччині, Ма1
кедонії, Болгарії, Казахстані, Албанії,  і невідворотно на1
ближається до України, що може вже після зими – у квітні1
травні прийти з території східних чи західних сусідів.
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Æåíà, íå âåäóùàÿ ìóæà âïåðåä, íåïðåìåííî òîëêàåò åãî íàçàä.Æåíà, íå âåäóùàÿ ìóæà âïåðåä, íåïðåìåííî òîëêàåò åãî íàçàä.Æåíà, íå âåäóùàÿ ìóæà âïåðåä, íåïðåìåííî òîëêàåò åãî íàçàä.Æåíà, íå âåäóùàÿ ìóæà âïåðåä, íåïðåìåííî òîëêàåò åãî íàçàä.Æåíà, íå âåäóùàÿ ìóæà âïåðåä, íåïðåìåííî òîëêàåò åãî íàçàä.
(Äæ. Ñò. Ìèëëü)(Äæ. Ñò. Ìèëëü)(Äæ. Ñò. Ìèëëü)(Äæ. Ñò. Ìèëëü)(Äæ. Ñò. Ìèëëü)

Ô³ðìà îãîëîøóº íàá³ð äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ
â ì. Áóäàïåøò Óãîðùèíà.

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

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

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

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

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

íî â³äïðàâëÿòè íà  åëåêòðîíó  àäðåñó:
blisshuenergy@gmail.com

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

ËÅÃÀËÜÍÀ ÐÎÁÎÒÀ Â ÓÃÎÐÙÈÍ²

ÂÈÑËÎÂËÞªÌÎ ÑÏ²Â×ÓÒÒß
Âåòåðàíè, ïåíñ³îíåðè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Ìó-

êà÷³âùèíè  âèñëîâëþþòü  ùèð³ ñï³â÷óòòÿ Ê²ÑÅ-
ËÜÎÂ²É  Íàä³¿ Ìèõàéë³âí³  –  äðóæèí³ ïîìåðëî-
ãî,  éîãî ä³òÿì òà âñ³é ðîäèí³ ó çâ’ÿçêó ç ïåðåä-
÷àñíîþ  ñìåðòþ  äîðîãîãî ¿ì ÷îëîâ³êà, áàòüêà,
ïîðÿäíî¿ ëþäèíè –

Ê²ÑÅËÜÎÂÀ ÀÍÄÐ²ß ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À.
Íåõàé Ãîñïîäü ïðèéìå äóøó éîãî ó ñâîº  Öàð-

ñòâî íåáåñíå.
  Ì.ØÅËÅËÜÎ  – ãîëîâà  Ìóêà÷³âñüêîãî

îñåðåäêó  «Àñîö³àö³ÿ  âåòåðàí³â
ïîäàòêîâî¿  ñëóæáè»

ÑÂ²ÒËÀ ÏÀÌ’ßÒÜ
Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿  ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿

âèñëîâëþº  ùèð³ ñï³â÷óòòÿ Ê²ÑÅËÜÎÂÓ Äàíèëó
Àíäð³éîâè÷ó, ïðàö³âíèêó Ìóêà÷³âñüêî³ ÎÄÏ²
Ê²ÑÅËÜÎÂ²É Íàä³¿ Ìèõàéë³âí³ – äðóæèí³   ïîìåð-
ëîãî òà âñ³é ðîäèí³ ó çâ’ÿçêó ç  âàæêîþ   âòðàòîþ
– ïåðåä÷àñíîþ ñìåðòþ ÷îëîâ³êà, áàòüêà

 Ê²ÑÅËÜÎÂÀ ÀÍÄÐ²ß ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À.

Íåõàé çåìëÿ áóäå  ïóõîì, öàðñòâî  éîìó  íå-
áåñíå. Â³ä  ³ìåí³  êîëåêòèâó – Ð. Â. ËÓÍÈÊ,

íà÷àëüíèê Ìóêà÷³âñüêî¿ ÎÄÏ²

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 19  ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.00 XI I  Ïàðàë³ìï ³éñüê ³  çè-
ìîâ ³  ³ ã ðè .  Ëèæí ³  ïåðåãîíè .
Â³äêðèòà åñòàôåòà. Âñ³ êëà-
ñè .  6 .30 ,  7 .00 ,  8 .00 ,  9 .00 ,
9 .25 ,  21 .00 ,  3 .00  Íîâèíè .
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðî-
ãî  ðàíêó,  Êðà¿íî! .  9 .40 Ùî-
äåííèê  Ïàðàë ³ìï ³àäè .  9 .50
X I I  Ïàðàë ³ìï ³éñüê ³  çèìîâ ³
³ ãðè .Öåðåìîí ³ÿ  çàêðèòòÿ .
11.35, 13.35, 16.25 Òåëåïðî-
äàæ (íà  êîìåðö ³éíèõ  óìî-
âàõ).  12.00 Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë  Ñìà÷í ³  ³ ñòîð ³ ¿ .  13 .00 ,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì) .  13 .10  Ðàä ³îÄåíü .
13.55 Ïåðøà øïàëüòà. 14.30
Ðàä³î. Äåíü. 15.15, 4.00 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 15.20 Ì/
ñ  "Ãîí" .  15 .35  Ì/ñ  "×îðíèé
Äæåê". 16.50, 1.50 Ðîçñåêðå-
÷åíà  ³ ñ òîð ³ÿ .  17 .50 ,  23 .50
²íôîðìàö³éíà ãîäèíà. 19.00
#@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
19.40 Äî ñïðàâè. 20.15, 1.10
Â³éíà ³ ìèð. 21.30, 3.25 Òåìà
äíÿ .  21 .50 ,  3 .40  Ïà-
ðàë ³ìï ³éñüê ³  çèìîâ ³  ³ ãðè .
Ï ³ñëÿìîâà .  22 .05  Ä /ñ  "ßê
ïðàöþþòü ì³ñòà" .  23.00 Ò/ñ
"²ìïåð³ÿ".  2.40 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ
#3 .  4 .10  Ä /ñ  "Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ  Àìåðèêè" .  4 .40  Ä /ñ
"Ðîçïîâ³ä³  ïðî Õàíñ³ê".  5.30
Ä/ñ  "Îðåãîíñüêèé ïóò ³âíèê"

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, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï" .  12.45,  14.00,  15.25
"Ì³íÿþ æ³íêó" .  17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30, 4.45 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè" .  21.00 Äðàìà
"Cóâåí³ð ç  Îäåñè" .  22.00
"Ãðîø³ 2018". 23.15, 0.25 "Ãî-
ëîñ êðà¿íè 8"

IÍÒÅÐ
5.40 Ì/ô. 6.10, 22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.25, 12.25 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí
³ òðè ìóøêåòåðè". 16.10 "×å-
êàé ìåíå". 18.00, 19.00, 3.55
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.10, 5.10 "Ïîäðîáèö³".
20.40 Ò/ñ "Çàïèòàéòå â îñåí³".
0.20 Õ/ô "Ïðèáîðêàííÿ íîðîâ-
ëèâîãî". 2.50 "Ñêåïòèê 3". 3.15
"Ðå÷äîê". 4.40 "Top Shop"

 ICTV
5.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.30 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 10.10 Àíòèçîìá³. 11.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò.
12.35,  13.20 Õ/ô "Øåðëîê
Õîëìñ" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 15.35, 16.20 Õ/
ô "Øåðëîê Õîëìñ: Ãðà ò³íåé"
(16+).  18.45, 21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå í³æ ïðàâ-
äà.  21.30 Ò/ñ  "Ìåíòàë³ñò"
(16+). 22.35 Ñâîáîäà ñëîâà.
0.50 Õ/ô "Ôàíòîìè" (18+). 2.30
Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð íà ªâðî-
áà÷åííÿ- 2018 ã.: Ï³äñóìêè.
2.45 Òðóáà ì³ñòåðà Ñîñèñêè
(12+). 4.10 Ñêàðá íàö³¿. 4.20
Åâðèêà!. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.25, 15.30 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.10 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.20
Õ/ô "Ì³ì³íî".  11.15 Õ/ô
"Äæåíòëüìåíè óäà÷³". 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". 2.50
"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, 2.15 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 11.30, 3.10 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 13.30 Ò/ñ "Ïî ùó÷îìó âåë³í-
íþ" 1, 2 ñ. (12+). 15.30 Ò/ñ "Ïî
ùó÷îìó âåë³ííþ" (12+). 18.00 Ò/
ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+).
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6.00,  15.35 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 9.40, 19.25 Ä/ñ
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
10.35, 13.35, 16.25 Òåëåïðî-
äàæ (íà êîìåðö³éíèõ óìîâàõ).
11.00 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè òâàðèí".
12.00 Äîêóìåíòàëüíèé öèêë
Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿. 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.55 Íàø³
ãðîø³. 14.30 52 â³êåíäè. 15.15,
4.00 Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ.
15.20 Ì/ñ "Ãîí". 16.50 Â³éíà ³
ìèð. 17.35, 2.40 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ
#. 17.50, 23.50 ²íôîðìàö³éíà
ãîäèíà. 19.00 Ä/ô "Ïë³÷-î-
ïë³÷". 20.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
21.30, 3.25 Òåìà äíÿ. 21.50,
3.40 Ïàðàë³ìï³éñüê³ çèìîâ³
³ãðè. Ï³ñëÿìîâà. 22.05 Ä/ñ "ßê
ïðàöþþòü ì³ñòà". 23.00 Ò/ñ
"²ìïåð³ÿ". 1.10 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà "Íàöâ³äá³ð íà ªâðîáà-
÷åííÿ-2018". 1.50 Ñâ³òëî. 4.10
Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìå-
ðèêè". 4.40 Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³ ïðî
Õàíñ³ê". 5.30 Ä/ñ "Îðåãîíñü-
êèé ïóò³âíèê"

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, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï".  12.45, 14.05, 15.25
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè".  21.00 Äðàìà
"Cóâåí³ð ç Îäåñè". 22.00 "Îä-
ðóæåííÿ íàîñë³ï 4". 23.35,
0.25, 1.45 Êîìåä³ÿ "Ñóñ³äè íà
ñòðüîì³"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.10,  22.35
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàïè-
òàéòå â îñåí³". 13.00 Õ/ô "×àñ
ãð³õ³â". 14.50, 15.45, 16.45,
3.20 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
4.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 2.15, 5.15 "Ïîä-
ðîáèö³". 0.20 Õ/ô "Òàíöþé".
2.55 "Ñêåïòèê 3". 4.45 "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. 11.10, 17.35, 21.30 Ò/ñ
"Ìåíòàë³ñò"  (16+) .  12.10,
13.15 Õ/ô "Ìèñëèâö³ íà ïðè-
âèä³â-2" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 15.00, 16.25 Ò/ñ
"Í³êîíîâ ³ Êî" (16+). 18.45,
21.10 Ôàêòè.  Âå÷ ³ð .  20.20
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 22.35 "Íà
òðüîõ" (16+). 23.45 Õ/ô "Ðî-
ìåî ïîâèíåí ïîìåðòè" (16+).
1.50 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).  2.25
Òðóáà ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+).
4.05 Ñêàðá íàö³¿. 4.15 Åâðè-
êà!. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
6.40, 15.30 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.25 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.25
"ÌàñòåðØåô - 7". 12.45 "Õàòà
íà òàòà". 17.30, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00,
22.40 "ÌàñòåðØåô. Êóë³íàð-
íèé âèïóñêíèé". 0.10 "Îäèí çà
âñ³õ"

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

ðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
Íîâèé ñåçîí. 13.30, 15.30, 4.45
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-3 (16+).
16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá-
³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Êî-
ìîðà æèòòÿ" 5, 6 ñ. (16+).
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 "Éî-
ðèíäà ³ Éîðèíãåëü". 11.00 Ò/ñ
"Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00,
19.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 14.00
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.00, 3.20

Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì".  10.20,
12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàïèòàéòå â
îñåí³". 12.00 "Íîâèíè". 12.50
Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà". 14.50,
15.45, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00,  4.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 3.00,
5.20 "Ïîäðîáèö³". 0.20 Õ/ô
"Åê³ïàæ". 3.40 "Ñêåïòèê 3".
4.50 "Top Shop"

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45, 4.25 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
11.10, 17.35, 21.30 Ò/ñ "Ìåí-
òàë³ñò" (16+). 12.10, 13.20 Õ/ô
"Ìèñëèâö³ íà ïðèâèä³â" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.05, 16.25 Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî"
(16+). 18.45, 21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.30 "Íà òðüîõ" (16+).
23.45 Õ/ô "Ôàíòîìè" (18+). 1.30
Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àí-
äæåëåñ" (16+). 2.15 Òðóáà
ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+). 3.55
Ñêàðá íàö³¿. 4.05 Åâðèêà!. 4.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.20 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.45 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+)

ÑÒÁ
6.50, 15.30 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.35 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.40
"ÌàñòåðØåô - 7". 13.25 "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, 23.00, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. Íîâèé ñåçîí. 13.30, 15.30,
4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-3
(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
"Êîìîðà æèòòÿ" 3, 4 ñ. (16+).
23.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷è-
íó" (16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí.
2.50 Çîðÿíèé øëÿõ. 3.10 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà.

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Ì/ñ "Åí-
÷àíò ³ìàëñ" .  11.00 Ò/ñ  "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 19.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00
×îòèðè âåñ³ëëÿ. 14.00 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00 Êðà¿íà Ó. 17.00, 22.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.  18.00,
21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.30 ËàâËàâCar 2. 0.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 17+. 1.30
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 2.00
ÁàðÄàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.05 Çîíà íî÷³. 3.55 Àá-
çàö. 5.45, 6.45 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç
øîó". 6.40, 7.59 Kids Time. 8.00
Ò/ñ "Ìåðë³í". 10.50 Ò/ñ
"Äðóç³".  12.50 Ò/ñ "Ñòàòóñ
â³äíîñèí - âñå ñêëàäíî" (12+).
17.10, 19.00 Äåøåâî òà ñåðäè-
òî. 21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+). 22.05 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè (16+)

19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Êîìîðà æèòòÿ"
1, 2 ñ. (16+). 23.30 Õ/ô "Êîí-
òðàáàíäà" (16+). 1.45 Òåëåìà-
ãàçèí. 4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³-3 (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.15 Ì/ô
"Ïðèíö ªãèïòó". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 19.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00
×îòèðè âåñ³ëëÿ. 14.00 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00 Êðà¿íà Ó. 17.00, 22.00
Òàíüêà ³  Âîëîäüêà. 18.00,
21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.30 ËàâËàâCar 2. 0.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 17+. 1.30
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 2.00
ÁàðÄàê. 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàç-
êè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.00 Çîíà íî÷³. 4.55 Àá-
çàö. 6.49, 8.05 Kids Time. 6.50
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 8.10 Ì/ô
"Êîðîëü Ëåâ". 10.00 Õ/ô "Ïåð-
ñòåíü Í³áåëóíã³â". 13.40 Õ/ô
"Îñòàíí³é ìèñëèâåöü íà
â³äüîì" (16+). 15.45 Õ/ô "Ãàðð³
Ïîòòåð ³  òàºìíà ê³ìíàòà".
19.00 Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³. 21.00
Òàºìíèé àãåíò. 22.15 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 0.10 Õ/ô "Âíè-
çó" (18+). 1.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé
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6.00,  15.35 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25,  21.00,  3.00 Íîâèíè.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.40 Ä/ñ
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
10.35, 16.25 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.00 Ä/
ñ "Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 12.00
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷í³
³ñòîð³¿. 12.30, 1.10 Öåðåìî-
í³ÿ çóñòð³÷³ Íàö³îíàëüíî¿ ïà-
ðàë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿-
íè. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15, 4.00 Ëàé-
ôõàê óêðà¿íñüêîþ. 15.20 Ì/
ñ "Ãîí". 16.50 Ñâ³òëî. 17.50,
23.50 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
19.00 Ïåðøèé íà ñåë³. 19.25
Ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì.
20.25 Íàø³ ãðîø³. 21.30, 3.25
Òåìà äíÿ. 21.50, 3.40 Ïà-
ðàë³ìï³éñüê ³  çèìîâ³  ³ ãðè.
Ï³ñëÿìîâà. 22.05 Ä/ñ "ßê ïðà-
öþþòü ì³ñòà" .  23.00 Ò/ñ
"²ìïåð³ÿ". 4.10 Ä/ñ "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 4.40 Ä/
ñ "Ðîçïîâ³ä³ ïðî Õàíñ³ê". 5.30
Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê"

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, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï". 12.45, 14.05, 15.25
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30, 4.50 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Äðàìà
"Cóâåí³ð ç Îäåñè". 22.00 "Ïî-
âåðí³òü ìåí³ êðàñó - 3". 23.20,
0.25, 1.20 Äðàìà "²íøà çåìëÿ"

IÍÒÅÐ
5.50 Ì/ô. 6.10,  22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.10 Õ/ô "Ãîäçèëà"
2014 ã. (16+). 22.35 Õ/ô "Ãîä-
çèëà" 1998 ã.. 1.05 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ.  Ëîñ-Àíäæåëåñ"
(16+). 2.30 Ïðîâîêàòîð (16+)

ÑÒÁ
5.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
6.55 "Õàòà íà òàòà". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.45 "Ìàñòåð-
Øåô. Êóë³íàðíèé âèïóñêíèé".
14.05 "Õîëîñòÿê - 8". 17.00 Õ/
ô "Ä³â÷àòà". 19.00 "Ñâ³òàìè çà
ñêàðáàìè". 22.30 "Âå÷³ð ç Íà-
òàëåþ Ãàð³ïîâîþ. Ëþäìèëà
Øóïåíþê". 23.35 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 0.35 "Äà-
âàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00 Ñüîãîäí³.

7.15, 5.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 8.30
Ò/ñ "Êîìîðà æèòòÿ" 1, 7 ñ.
(16+). 15.20 Ò/ñ "Êîìîðà æèò-
òÿ" 8 ñ. (16+). 16.25 Ò/ñ "Ïðî-
â³íö³àëêà" 1, 2 ñ. (12+). 19.40
Ò/ñ "Ïðîâ³íö³àëêà" (12+).
21.00 Øîó Áðàò³â Øóìàõåð³â.
23.00 Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ"
1, 3 ñ. (16+). 1.50 Òåëåìàãà-
çèí. 2.20 Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä ùàñ-
òÿ" (16+). 4.00 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ñ "Åí-
÷àíò³ìàëñ". 11.25 Õ/ô "Êàø-

òàí÷èê: ãåðîé Öåíòðàëüíîãî
ïàðêó". 13.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà.  14.00 Õ/ô "Ã ³ðøå íå
áóäå". 16.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
21.00 Õ/ô "Ëþäè - ²êñ: Ïåð-
øèé êëàñ" (16+). 23.30 Òåîð³ÿ
çðàäè. 0.30 17+. 1.30 ÁàðÄàê.
2.30 Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³
ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.40, 2.00 Çîíà íî÷³. 5.10
Ì/ñ "Ëóíòèê ³ éîãî äðóç³". 6.54,
8.55 Kids Time. 6.55 Ì/ñ "Ëóí³
Òþíç øîó". 9.00 Ðåâ³çîð. Êðàì-
íèö³.  11.00 Òàºìíèé àãåíò.
12.30 Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-
øîó. 14.20 Õ/ô "Àìóëåò Çåì-
íîìîð'ÿ" (16+). 17.50 Ì/ô
"Øðåê 3". 19.45 Ì/ô "Òðè áî-
ãàòèð³ íà äàëåêèõ áåðåãàõ"
(16+). 21.00 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð
³ â'ÿçåíü Àçêàáàíó" (16+). 23.45
Õ/ô "Çëîâ³ñí³ ìåðö³" (18+)

ÍÅÄ²Ëß, 25 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00,
21.00, 0.40 Íîâèíè. 9.30 Õ/ô
"Ñâÿòå ñ ³ìåéñòâî" .  11.20,
14.05, 15.50 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.40 Ä/
ñ "Äâîêîë³ñí³ õðîí³êè". 12.10
Ïåðøèé íà ñåë³. 12.40, 1.40
Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè. Äîêó-
ìåíòàëüíèé öèêë.  14.20
Ôîëüê-music. 15.25, 1.10 Ä/ô
"Ñïàäîê íà ê³í÷èêàõ ïàëüö³â".
16.10 Ä/ñ "Àôðèêà. Íåáåçïå÷-
íà ðåàëüí³ñòü" .  19.55 Ä/ñ
"²ìïåð³ÿ". 21.35 #@)[]?$0 ç
Ìàéêëîì Ùóðîì. 22.15, 3.00
Ä/ñ "Âåñíÿíèé ôåñòèâàëü".
23.10 Ä/ñ "Æèâà ïðèðîäà".
23.30 "Ãîðä³ñòü ñâ³òó". 0.20,
3.50 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ #. 4.10 Ä/ñ
"Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðè-
êè". 4.35 Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³ ïðî
Õàíñ³ê". 5.00 Ä/ñ "Îðåãîíñü-
êèé ïóò³âíèê"

 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". 9.50 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà. Ä³òè 2018". 10.50, 12.10
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3: Òàíçàí³ÿ,
Åô³îï³ÿ". 13.25 Äðàìà
"Cóâåí³ð ç Îäåñè". 17.10 "Ë³ãà
ñì³õó 2018". 19.30, 5.00 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 21.00 "Ãîëîñ êðà¿-
íè 8". 0.10 "²ãðè ïðèêîë³â
2018". 1.10 Äðàìà "Õ³÷êîê"

IÍÒÅÐ
6.10 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç ã³òàðîþ".
8.00 "Óäà÷íèé ïðîåêò". 9.00
"Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë
³ ðåøêà. Ìîðñüêèé ñåçîí".
11.00 "Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ. Àìåðèêà". 12.10
Õ/ô "Ï³ê-ï³ê". 13.50 Õ/ô "Ñêó-
ïèé". 16.20 Õ/ô "Êàâêàçüêà
ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãîäè
Øóðèêà". 18.00 "Êðóò³øå âñ³õ.
Íîâèé ñåçîí". 20.00, 2.35, 5.20
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Ùî
ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?" (12+).
0.45 Õ/ô "²ì'ÿ" (16+). 3.20 Õó-
äîæí³é ô³ëüì (16+). 4.50 "Top
Shop"

 ICTV
5.00 Åâðèêà!. 5.05 Ôàêòè. 5.35
²íñàéäåð. 7.25 Ò/ñ "Êîä Êîñ-
òÿíòèíà" (16+). 9.20 Ò/ñ "Â³ää³ë
44" (16+). 12.15, 13.00 "Íà
òðüîõ" (16+). 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.35 Õ/ô "Ãîäçèëà" 1998
ã.. 16.15 Õ/ô "Ãîäçèëà" 2014 ã.
(16+). 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 20.35 Õ/ô "Ï³äíåñåí-
íÿ Þï³òåð" (16+). 23.05 Õ/ô "ß,
Ôðàíêåíøòåéí" (16+). 0.50 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ" (16+). 2.20 Ïðîâîêàòîð
(16+)

ÑÒÁ
5.05 "Õàòà íà òàòà". 7.50 "Õî-
ëîñòÿê - 8". 9.00 "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, 0.50 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45, 3.35
Çîðÿíèé øëÿõ. 9.15 Ò/ñ
"Ïðîâ³íö³àëêà" (12+). 13.00 Ò/ñ
"Êâèòîê íà äâîõ". 17.00 Ò/ñ
"Ñîëîìîíîâå ð³øåííÿ" 1, 2 ñ..
19.00, 2.45 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00
Ãîëîâíà òåìà. 21.00 Ò/ñ
"Ñîëîìîíîâå ð³øåííÿ". 23.00 Ò/
ñ "Ñàëÿì³" 1, 3 ñ.. 1.40
Òåëåìàãàçèí. 2.10 Ò/ñ "Ñàëÿì³".
4.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Ì/ô "Ìóðà-
õà Z". 11.15 Õ/ô "Éîðèíäà ³
Éîðèíãåëü". 12.30, 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 14.30 Õ/ô "Ëþäè -
²êñ: Ïåðøèé êëàñ" (16+). 17.00
Õ/ô "Ëþäè - ²êñ: Ïî÷àòîê. Ðî-
ñîìàõà" (16+). 19.00 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00
Õ/ô "Õîð. Æèâèé êîíöåðò".
3.20 Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³
ï³äêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
4.50 Ñòåíäàï-Øîó. 5.44, 8.15
Kids Time. 5.45 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç
øîó". 8.20 Õ/ô "Ì³ëüéîíåð
ìèìîâîë³" (16+). 10.20 Õ/ô
"Ïîìñòà ïóõíàñòèõ". 12.10 Ì/
ô "Øðåê 3". 14.00 Ì/ô "Òðè
áîãàòèð³ íà äàëåêèõ áåðåãàõ"
(16+). 15.15 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð
³ â'ÿçåíü Àçêàáàíó" (16+). 18.00
Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Êåëèõ âîã-
íþ". 21.00 Õ/ô "×àñ â³äüîì"
(16+). 23.00 Õ/ô "Íå ñòóêàé
äâ³÷³" (18+). 0.50 Õ/ô "Çëîâ³ñí³
ìåðö³" (18+). 2.40 Çîíà íî÷³

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.10,
17.35, 21.30 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò"
(16+). 12.10, 13.15 Õ/ô "Ðîìåî
ïîâèíåí ïîìåðòè" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.00, 16.25 Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî"
(16+). 18.45, 21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð. 22.30
"Íà òðüîõ" (16+). 23.40 Õ/ô
"Çäîðîâàíü" (16+). 1.35 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ" (16+). 2.20 Òðóáà ì³ñòåðà
Ñîñèñêè (12+). 3.55 Ñêàðá
íàö³¿. 4.05 Åâðèêà!. 4.15 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 4.20 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí. 4.25 Ôàêòè. 4.45 Ò/
ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.25, 15.30 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.10 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.10
"ÌàñòåðØåô - 7". 12.30 "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, 2.20 Ñüîãîäí³ .
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. Íîâèé ñåçîí. 13.30, 15.30,
4.00 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-
3 (16+). 16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó -2 (16+).  18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Êîìîðà æèòòÿ" 7, 8
ñ.  (16+).  23.20 Êîíòðîëåð.
0.00 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó"
(16+). 1.50 Òåëåìàãàçèí. 3.10
Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Áðà-
òèê ³  ñåñòðè÷êà".  11.00 Ò/ñ
"Óñ³  æ³íêè -  â ³äüìè".  12.00,
19.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ. 14.00
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.  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 ï³äêàçêè

«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, 1.55 Çîíà íî÷³. 3.45 Àá-
çàö. 5.35, 6.35 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç
øîó". 6.34, 7.49 Kids Time.
7.50 Ò/ñ "Ìåðë³í". 10.40 Ò/ñ
"Äðóç³" .  12.30 Ò/ñ "Ñòàòóñ
â³äíîñèí - âñå ñêëàäíî" (12+).
17.00, 19.00 Õòî çâåðõó (12+).
21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ
(16+).  22.00 Âàðüÿòû. 1.50
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 23 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 15.30 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35, 7.05,
8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿-
íî!. 9.40, 19.25 Ä/ñ "Ïðèãîäè
Îñò³íà Ñò³âåíñà". 10.35, 13.35,
16.20 Òåëåïðîäàæ (íà êîìåð-
ö³éíèõ óìîâàõ). 11.00 Ä/ñ
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 12.00 Äî-
êóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷í³
³ñòîð³¿. 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10 Ðà-
ä³îÄåíü. 13.55 "Ñõåìè" ç Íà-
òàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 14.30
Ðàä³î. Äåíü. 15.15 Ì/ñ "Ãîí".
16.35 Ôîëüê-music. 17.50,
23.50 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
19.00 Òâ³é ä³ì. 20.25 Ïåðøà
øïàëüòà. 21.30, 3.25 Òåìà äíÿ.
21.50, 3.40 Ïàðàë³ìï³éñüê³ çè-
ìîâ³ ³ãðè. Ï³ñëÿìîâà. 22.05 Ä/
ñ "ßê ïðàöþþòü ì³ñòà". 23.00
Ò/ñ "²ìïåð³ÿ". 1.10 Êîíöåðòíà

ïðîãðàìà "Íàöâ³äá³ð íà ªâðî-
áà÷åííÿ-2018". 1.45 Íåçâè-
÷àéí³ êóëüòóðè. Äîêóìåíòàëü-
íèé öèêë. 4.00 Ëàéôõàê óêðà¿-
íñüêîþ. 4.10 Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè". 4.40 Ä/ñ "Ðîç-
ïîâ³ä³ ïðî Õàíñ³ê".  5.30 Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê"

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". 12.45,
14.05, 15.25 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Äðàìà "Ìàìà". 20.15
"Ë³ãà ñì³õó 2018". 22.20 "²ãðè
ïðèêîë³â 2018". 23.20, 0.15,

4.55 "Ðîçñì³øè êîì³êà". 1.10
"Âå÷³ðí³é êè¿â"

IÍÒÅÐ
5.50 Ì/ô. 6.10, 22.00

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.20, 12.25 Ò/ñ "Çàïèòàéòå â
îñåí³". 12.50 Õ/ô "Âñå ìîæ-
ëèâî". 14.50, 15.45, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 3.30
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 23.50 Õ/ô
"Àôåðà ïî-àìåðèêàíñüêè"
(16+). 2.10 Õ/ô "Æ³íî÷³ ðàäîù³
òà ïå÷àë³" (16+). 5.10 "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. 11.10,  17.35 Ò/ñ
"Ìåíòàë³ñò" (16+).  12.15,
13.15 Õ/ô "ÐîáîÊîï" (16+).
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
15.10, 16.25 Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî"
(16+).  18.45, 21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³. 21.30,
22.50 Äèçåëü-øîó (12+). 23.55
Õ/ô "Ìèñëèâö³ íà ïðèâèä³â"
(16+). 1.50 Õ/ô "Ìèñëèâö³ íà
ïðèâèä³â-2" (16+). 3.30 Òðóáà
ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+)

ÑÒÁ
6.45 "Ìîÿ ïðàâäà. Àëüîíà Êóðèëî-
âà. Ì³ñ³ÿ çä³éñíåííà". 7.45 "Ìîÿ
ïðàâäà. Õàÿë Àëåêïåðîâ. Êàâêàçü-
êèé ïîëîíåíèé". 8.40 Õ/ô "Ìàìà
ìèìîâîë³". 11.10 Õ/ô "Ïðîâ³äíèöÿ".
17.30, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
20.00, 22.40 "Õîëîñòÿê - 8". 23.35
"Õîëîñòÿê - 8. Ïîñò-øîó". 2.35
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.10 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. Íîâèé ñåçîí. 13.30, 15.30
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-3
(16+). 16.00 ²ñòîð³ÿ îäíîãî
çëî÷èíó -2 (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèñüêèé
ìàò÷. Óêðà¿íà - Ñàóä³âñüêà
Àðàâ³ÿ. 23.20 Ïî ñë³äàõ. 0.00,
2.20 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó"
(16+). 1.50 Òåëåìàãàçèí. 3.50
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 5.30 Çîðÿ-
íèé øëÿõ

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô
"Ïðèíö-æàáåíÿ". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 19.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00
×îòèðè âåñ³ëëÿ. 14.00 Ãîòåëü
Ãàë³ö³ÿ. 15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00 Êðà¿íà Ó. 17.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 18.00 Îäíîãî ðàçó
ï³ä Ïîëòàâîþ. 21.00 Õ/ô
"Ëþäè - ²êñ: Ïî÷àòîê. Ðîñîìà-
õà" (16+). 23.00 Õ/ô "Ã³ðøå íå
áóäå". 1.00 17+. 1.30 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 2.00 ÁàðÄàê.
5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-

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 ï³äêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14.40 - Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -  Ìóëü-
òñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê. 18:05 -
Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà   .
20.00 - Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.55 Çîíà íî÷³. 4.30 Àá-
çàö. 6.24, 7.44 Kids Time. 6.25
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.45 Ò/ñ
"Ìåðë³í". 10.30 Ò/ñ "Äðóç³".
12.30 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+).  17.00,
19.00 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
(16+). 21.00 Àôåðèñòè â ìå-
ðåæàõ (16+). 22.00 Ñóïåð³íòó¿-
ö³ÿ. 1.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 22 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00,  15.35 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 21.00, 3.00 Íîâèíè. 6.35,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 9.40, 19.25 Ä/ñ
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
10.35, 13.35, 16.25 Òåëåïðî-
äàæ (íà êîìåðö³éíèõ óìîâàõ).
11.00 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè òâàðèí".
12.00 Äîêóìåíòàëüíèé öèêë
Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿. 13.00, 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.10 Ðàä³îÄåíü. 13.55 Äî
ñïðàâè. 14.30 Ðàä³î. Äåíü.
15.15, 4.00 Ëàéôõàê óêðà¿íñü-
êîþ. 15.20 Ì/ñ "Ãîí". 16.50
Òâ³é ä³ì. 17.20, 2.40 ÒÀÊÀØÎ-
ÒÀÌ #. 17.50, 23.50 ²íôîðìà-
ö³éíà ãîäèíà. 19.00 Ä/ô "Ïë³÷-
î-ïë³÷". 20.25 "Ñõåìè" ç Íàòà-
ë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 21.30, 3.25
Òåìà äíÿ. 21.50,  3.40 Ïà-
ðàë³ìï³éñüê³  çèìîâ³  ³ ãðè.
Ï³ñëÿìîâà. 22.05 Ä/ñ "ßê ïðà-
öþþòü ì³ñòà". 23.00 Ò/ñ "²ìïå-
ð³ÿ". 1.10 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà "Íàöâ³äá³ð íà ªâðîáà÷åí-
íÿ-2018".  1.45 Íåçâè÷àéí³
êóëüòóðè. Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë. 4.10 Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè". 4.40 Ä/ñ "Ðîç-
ïîâ³ä³ ïðî Õàíñ³ê". 5.30 Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê"

     Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.15, 5.20 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.40,
12.20 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
12.45, 14.05, 15.25 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Äðàìà "Ìàìà".
20.30, 4.25 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè". 21.00 Äðàìà "Cóâåí³ð ç
Îäåñè". 22.00 "Ì³íÿþ æ³íêó -
13". 23.00, 0.20 "Ïðàâî íà âëà-
äó 2018". 0.45 Êîìåä³ÿ "Äóï-
ëåêñ"

IÍÒÅÐ
5.50 Ì/ô.  6 .10,  22.35
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00,  17.40 Íîâèíè.  7 .10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.20,  12.25,  20.40 Ò/ñ "Çà-
ïèòàéòå â îñåí³" .  12.55 Õ/ô
"Ëþáîâ íà àñôàëüò³" .  14.50,
15.45,  16.45,  3.10 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00,  3 .50 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.05, 4.35 "Ïîäðîáèö³".  0.20
Õ/ô "Êîõàòè íå ìîæíà çàáó-
òè"  (16+) .  2 .45 "Ñêåïòèê 3" .
5.15 "Top Shop"

ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -

Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.45 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.10 Çîíà íî÷³. 3.45 Àá-
çàö. 5.35, 6.35 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç
øîó". 6.34, 7.49 Kids Time. 7.50
Ò/ñ "Ìåðë³í". 10.40 Ò/ñ "Äðóç³".
12.30 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+). 17.00,
19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
22.10 Õòî çâåðõó (12+). 2.05
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 24 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó,
Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00, 21.00
Íîâèíè. 9.35 Ì/ñ "Ãîí". 10.05
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.30
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 10.45,
13.50, 15.35 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.05 Ä/
ñ "Íåçâ³äàí³ øëÿõè". 12.00 Õ/ô
"Ñâÿòå ñ³ìåéñòâî". 14.15 Ä/ñ
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 15.50 Ä/ñ
"Àôðèêà. Íåáåçïå÷íà
ðåàëüí³ñòü". 18.55 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà "Â³äêðèâàé Óêðà¿íó".
20.00 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ.
21.35 ßê äèâèòèñÿ ê³íî. 22.00
Õ/ô "Âåëèêà êðàñà". 0.40
Íîâèíè (ïîâòîð â³ä 21.00). 1.10
ÒÀÊÀØÎÒÀÌ #. 1.40
Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë. 4.10 Ä/
ñ "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè". 4.40 Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³
ïðî Õàíñ³ê". 5.30 Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê"

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 9.45 "Æèòòÿ áåç îáìàíó".
11.20, 23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ
2018". 12.25 "Ãîëîñ êðà¿íè 8".
16.30, 21.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë
2018". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà.
Ä³òè 2018". 20.15 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 0.15 "Âå÷³ðí³é êè¿â".
5.15 "Ðîçñì³øè êîì³êà"

IÍÒÅÐ
5.40 Õ/ô "Ìîñêàëü-÷àð³âíèê".
7.00 Ì/ô. 7.30 "×åêàé ìåíå".
9.00, 5.25 Äîê.ïðîåêò "Ëþäìè-
ëà Ãóð÷åíêî. Ïî òîé á³ê êàð-
íàâàëó". 10.00, 2.45 Õ/ô "Êî-
õàíà æ³íêà ìåõàí³êà Ãàâðèëî-
âà". 11.30 Õ/ô "Âîêçàë äëÿ
äâîõ". 14.20 "Ëåãåíäà. Ëþäìè-
ëà Ãóð÷åíêî". 15.50 Õ/ô "Ëþ-
áîâ òà ãîëóáè". 18.00, 20.30
Ò/ñ "Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæè-
íà?" (12+). 20.00, 2.15 "Ïîä-
ðîáèö³". 0.30 Õ/ô "Ãðà ó ñõî-
âàíêè" (12+). 4.55 "Top Shop".

ICTV
5.10, 4.50 Ñêàðá íàö³¿. 5.20
Åâðèêà! .  5.30 Ôàêòè.  5.50
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 7.40 ß
çíÿâ!. 9.35 Äèçåëü-øîó (12+).
10.50, 11.45 Îñîáëèâîñò³ íà-
ö³îíàëüíî¿ ðîáîòè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 "Íà òðüîõ"
(16+). 16.25 Õ/ô "ÐîáîÊîï"
(16+).  18.45 Ôàêòè.  Âå÷³ð.
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Âèäàâåöü ³ ãîëîâíèé ðåäàêòîð
Ñ. Â. Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 11
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 5
     îäðóæèëîñÿ –

1 ïàðà;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 15 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏ
ççççç  19.03. 19.03. 19.03. 19.03. 19.03.2 02 02 02 02 0 1818181818 ð . ð . ð . ð . ð .

ïî 25.03.2018 ð.ïî 25.03.2018 ð.ïî 25.03.2018 ð.ïî 25.03.2018 ð.ïî 25.03.2018 ð.

ÈÈÈÈÈ

19.03.2018 –  25.03.2018

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

РОБИМО
РЕМОНТИ

будинків, квар�
тир, офісів,

торгівельних
приміщень,

складів, тощо.
Тел.: 095 13 14 432

(Валерій)

– Ïîõîæå, âû áåðåìåí-
íû.

–ß áåðåìåííà?!
– Íåò. Íî ïîõîæå.

– ß æå ïðîñèëà îäíó áó-
òûëêó êóïèòü.

– Îäíîé íå áûëî.

– Áàáóøêà, òû ÷òî,
ñàìà íå óìååøü åñòü?

– Òû ñ ÷åãî âçÿë, âíó-
÷åê?

– Êîãäà òû ïðèåõàëà,
ïàïà ñêàçàë ìàìå: «Ñíî-
âà öåëóþ íåäåëþ ïðèäåò-
ñÿ êîðìèòü òåùó».

– Íå íàäî ñòðåëîé
ñòðåëÿòü, öàðåâè÷, –
ñêàçàëà ëÿãóøêà. – Áåç
îáèä... Ñòðàøíåíüêèé
òû.

Ïðîäþñåð ãîâîðèò ìî-
ëîäîìó èñïîëíèòåëþ:

–  Â÷åðà æåíå îáåùàë,
÷òî íàçîâó â åå ÷åñòü
çâåçäó. Òàê ÷òî ãîòîâü-
ñÿ, Ñåðåæà: ÿ ñäåëàþ èç
òåáÿ çâåçäó! È çâàòü
òåáÿ áóäóò Àíæåëà...

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

ÆÈÂÎÏÈÑÍÈÉ  ÄÀÐÓÍÎÊ  Æ²ÍÊÀÌ

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

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

тьом закарпатцям повернув  радiсть життя.  У  НЕ�
ДІЛЮ, 18 БЕРЕЗНЯ, о 13�й год. в Мукачеві на пл.
Миру, 26/9; (тел. 096�435�37�33; 067�422�54�74)
того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель “Хуст”)  (тел.
4�31�53, 096�435�37�33; 067�422�54�74)  лiкар�
психотерапевт з бiльш  як двадцятирiчним стажем,
провідний спеціаліст Кримської асоціації лікарів�
психотерапевтів

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

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

ЗДАЄТЬСЯ
 В ОРЕНДУ

По вул. Пушкіна (навпро�
ти ЗОШ N1 ) здається при�
міщення, 40 кв. м. Сучасний
євроремонт. Придатне під
приватну школу, курси віза�
жу, офіс. Ціна 250 у.о. міс.
Поруч здається приміщен�
ня 25 м.кв. також придатне
під офіс. Ціна 200 у.о. Мож�
лива здача цілого 1� го по�
верху зі знижкою.

 Тел: 0509007525

ОВЕН . Постарайте�
ся не приймати на по�
чатку тижня серйоз�
них рішень: можливо,
ви одержите звістку,

що у корені змінить ваші пла�
ни і  наміри. Уважніше по�
ставтеся до себе, навіть
якщо на навколишніх уваги
вже  не вистачає.

ТЕЛЕЦЬ. Може ста�
тися досить гостра
боротьба з конкурен�
тами,  втім, великі
шанси вийти з неї пе�

реможцем. Ви можете пиша�
тися, по всій  імовірності – со�
бою.

БЛИЗНЮКИ.  Варто
спробувати приймати
події – такими як вони
є,  без розпачливих
спроб їх змінити, так

ви зможете досягти макси�
мальних  результатів. Гарні
новини додадуть оптимізму і
впевненості у власних силах.

РАК. Постарайтеся
орієнтуватися не
тільки на себе, але
враховувати також

інтереси інших зацікавлених
сторін. У такій ситуації  ви
тільки виграєте, якщо підете
на незначні поступки. Реалі�
зація нових  задумів принесе
вам успіх і усталить ваш авто�
ритет.

ЛЕВ.   Плідні дні, як
на роботі, так і вдома.
Використовуючи  такі
якості, як почуття так�

ту і здоровий глузд, ви зможе�
те досягти просто   блискучих
результатів.

ДІВА.  Вас очікує
успіх на роботі. Нама�
гайтеся не дратува�
тися  на колег за зай�
ву запопадливість і

дрібні підбивання. Затримки
в роботі  можуть злегка роз�
чарувати вас.

ТЕРЕЗИ. Ви не по�
винні упускати спри�
ятливих шансів, які
підкине вам доля. Усе

буде виходити легко, як би
саме собою. Задоволення
доставить навіть рутинна ча�
стина роботи.

СКОРПІОН. Мож�
ливий неймовірний
успіх у реалізації ідей
і планів. Відкиньте
дрібні деталі, скон�

центруйтеся на найголовні�
шому, зараз ви можете зро�
бити в намічених справах
відчутний крок вперед.

СТРІЛЕЦЬ. Ви мо�
жете опинитися в
незнайомій обста�
новці, і вам  знову
прийдеться завойо�

вувати місце під сонцем.
Будьте обережні,  постарай�
теся передбачати неприєм�
ності і обходити їх стороною.
Імовірна  пропозиція, що
дозволяє поповнити ваші
фінансові запаси.

КОЗЕРІГ. Оптимізм
дозволить вам упора�
тися з будь�якою
проблемою. Вас

буде супроводжувати
легкість, що дозволяє вірту�
озно переборювати виника�
ючі перешкоди. Порадьтеся
з друзями, якщо вам буде не�
обхідно приймати серйозне
рішення.

ВОДОЛІЙ.  Насту�
пає сприятливий час
для великих про�
ектів. Якщо вам зна�
добиться допомога,

не соромтеся не тільки
прийняти запропоновану,
але й самому попросити ко�
гось щось зробити для вас.

РИБИ . Не варто
квапити події, краще
все робити у свій час.
Не  варто йти на ри�

зик, навіть якщо ви абсолют�
но впевнені у виграші. Розча�
рування  буде здатно надов�
го зіпсувати вам настрій, та й
в фінансовому відношенні
може виявитися недешевим.

Îäðàçó äâ³  åêñïîçèö³¿ ï³äãîòóâàëè ìóêà÷³âöÿì ìèòö³ ì³ñòà.
Ó êàðòèíí³é ãàëåðå¿ çàìêó «Ïàëàíîê» âïðîäîâæ áåðåçíÿ òðè-
âàòèìå âèñòàâêà õóäîæíèöü àðò-êëóáó «Ïàë³òðà-ñïåêòð»  ï³ä
íàçâîþ «Òåïëî ³ í³æí³ñòü». Ó Äèòÿ÷³é õóäîæí³é øêîë³ ³ìåí³
Ì.Ìóíêà÷³ òðàäèö³éíî ïðîõîäèòü  âèñòàâêà òâîð÷îãî îá’ºäíàí-
íÿ «Ðàéäóãà» – «Êðîêóñ». Âæå ñòàëî òðàäèö³ºþ ó ö³ âåñíÿí³
äí³ ðàäóâàòè ïðèõèëüíèê³â, ïîö³íîâóâà÷³â æèâîïèñó íîâèìè
ÿñêðàâèìè ðîáîòàìè, ÿê³ ìèòö³ ùîðîêó ãîòóþòü ñïåö³àëüíî
äî æ³íî÷îãî ñâÿòà. Îòîæ, çàïðîøóºìî ùèðî.

Òåòÿíà ÐÈÁÀÐ


