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22 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.

ÍÀ  ÁÓÊÎÂÈÍ²  çíàéøëè  çàëèøêè ïîñå-
ëåííÿ, çâåäåíîãî çàäîâãî äî ºãèïåòñüêèõ
ï³ðàì³ä.

85 Â²ÄÑÎÒÊ²Â  óêðà¿íö³â íå çàäîâîëåí³
ñâîºþ çàðïëàòîþ. Íàé÷àñò³øå íà íåñòà÷ó  ãðî-
øåé  ñêàðæàòüñÿ æ³íêè  â³êîì 40-50 ðîê³â.

38-Ð²×ÍÈÉ  óêðà¿íåöü  Îëåêñ³é Ãóöåëÿê,
çàòðèìàâøè  äèõàííÿ, ïðîïëèâ 61 ìåòð ï³ä òîâ-
ùåþ êðèãè. Öå íîâèé ðåêîðä.

Ó ªËÈÑ ÅÉÑÜÊÎÌÓ  ïàëàö³ â îá³éñò³ íè-
í³øíüîãî  ïðåçèäåíòà  Ôðàíö³¿ Å. Ìàêðîíà  îá-
ëàøòîâàíî êóðÿòíèê. Ïîêè ùî òóò æèâóòü äâ³
êóðêè. ßê ñâ³ä÷èòü ïðåñà, ó äðóæèíè ïðåçèäåí-
òà º íàì³ð ïîïîâíèòè ñâ³é êóðÿòíèê  ³ çàâåñòè â
äîäàòîê íàä³éíîãî ãîñïîäàðñüêîãî ïñà.

ÑÓ×ÀÑÍ²  øêîëÿð³ ïðîâîäÿòü  á³ëÿ êîìï'-
þòåðà  â ñåðåäíüîìó ïî 10 ãîäèí êîæíîãî äíÿ.
Ïñèõîëîãè ïîð³âíþþòü  öå ³ç çàëåæí³ñòþ  ç àë-
êîãîë³çìîì.

ÓÏÐÎÄÎÂÆ  îñòàíí³õ øåñòè ðîê³â ó Ìåê-
ñèö³  â íàðêîòè÷íèõ â³éíàõ çàãèíóëî ìàéæå 25
òèñÿ÷ îñ³á.

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.

15 áåðåçíÿ 1939 ðîêó, Ñîéì Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè
â Õóñò³ ïðîãîëîñèâ  äåðæàâíó ñàìîñò³éí³ñòü Êàð-
ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè, çàòâåðäèâ óêðà¿íñüêó ìîâó â
ÿêîñò³ äåðæàâíî¿ ìîâè, ñèíüî-æîâòèé Äåðæàâíèé
Ïðàïîð, Ãåðáîì áóëî çàòâåðäæåíî Òðèçóá, Ã³ìíîì
Ðåñïóáë³êè ñòàâ óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé ã³ìí
"Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íà", à Ïðåçèäåíòîì Êàðïàòñü-
êî¿ Óêðà¿íè áóëî îáðàíî Àâãóñòèíà Âîëîøèíà.

"Ñüîãîäí³ ìè ç³áðàëèñÿ, ùîá  â³äçíà÷èòè 79-ó
ð³÷íèöþ ïðîãîëîøåííÿ Óêðà¿íè, âøàíóâàííÿ áîðö³â
çà Óêðà¿íñüêó äåðæàâí³ñòü òà Ïðåçèäåíòà Êàð-
ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè, Ãåðîÿ Óêðà¿íè Àâãóñòèíà Âîëî-
øèíà. Öÿ ïîä³ÿ âèêëèêàº ó íàñ ïî÷óòòÿ íàö³îíàëü-
íî¿ ãîðäîñò³ òà ïàòð³îòèçìó çà íàø íàðîä òà íàøó
êðà¿íó ³ ïîâèííà ñïîíóêàòè íàñ äî çàõèñòó íàøî¿
ñîáîðíîñò³ òà ºäíàííÿ íà Çàõîä³ òà Ñõîä³, Ï³âíî÷³
òà Ï³âäí³", – ï³äêðåñëèâ ó ñâîºìó âèñòóï³ ïåðåä
ïðèñóòí³ìè ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêîñò³ òà
ìîëîä³, çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìóêà÷åâà, êå-
ðóþ÷èé ñïðàâàìè Îëåêñàíäð Ãàëàé.

Ï³ñëÿ öüîãî òåïë³ ñëîâà òà ìîëèòâó íà àäðåñó
çàõèñíèê³â Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè, óñ³õ áîðö³â çà
âîëþ ð³äíî¿ çåìë³, ìîâèâ íàñòîÿòåëü Õðàìó Óñï³-
ííÿ Áîãîðîäèö³ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó îòåöü Ñåðã³é Ïîòþê.

Òàêîæ ïðèñóòí³ ïîêëàëè äî ïàì`ÿòíîãî çíàêó

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

ÌÓÊÀ×²ÂÖ² Â²ÄÇÍÀ×ÈËÈ 79-Ó Ð²×ÍÈÖÞ ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎ¯
ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ ÂØÀÍÓÂÀËÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎ¯
ÓÊÐÀ¯ÍÈ, ÃÅÐÎß ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÀÂÃÓÑÒÈÍÀ ÂÎËÎØÈÍÀ

15 березня 2018 року, у четвер,  делегація з міста Мукачева, очолювана заступником міського
голови, керуючим справами Олександром Галаєм, взяла участь у загальнообласному мітингу�
реквіємі, який проходив  у Меморіальному парку  “Красне Поле”, що на Хустщині.

Приємно, що серед членів мукачівської делегації були учасники АТО, воїни�інтернаціоналісти,
ліквідатори аварії на Чорнобильській   АЕС, актив Товариства “Просвіта” ім.Тараса Шевченка, та
“Союзу українок”, поважне духовенство, а також ті, хто сьогодні виховує нашу молодь на героїчних
прикладах нашого минулого.

Карпатська Україна � це наша історія. Це історія не тільки нас, українців, це історія всіх громадян
України незалежно від національності. Ми повинні її  знати та шанувати.

"Óñ³ì áîðöÿì çà âîëþ Óêðà¿íè" êîðçèíó ç êâ³òàìè.
Ó÷àñíèêè óðî÷èñòîãî çàõîäó âøàíóâàëè ïàì`ÿòü

Ïðåçèäåíòà Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè À â ã ó ñ ò è í à
Âîëîøèíà óðî÷èñòèì ïîêëàäàííÿì â³íêà äî ìåìî-
ð³àëüíî¿ äîøêè, âñòàíîâëåíî¿ íà éîãî ÷åñòü, à â³äòàê
äåëåãàö³ÿ ç ì³ñòà Ìóêà÷åâà â³äáóëà íà óðî÷èñò³ çà-
õîäè, ÿê³ ïðîõîäèòèìóòü ó Ìåìîð³àëüíîìó Ïàðêó
"Êðàñíå Ïîëå" (Õóñòñüêèé ðàéîí).

Ãåðîÿì Ñëàâà!
Â³ää³ë ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ
êîìïëåêñ³â âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿  ðàäè

Розпорядження «Про проведення благоустрою, озеленення та санітар�
ної очистки міста Мукачева до Великодніх свят» підписав міський голова
Андрій Балога. З 15 березня по 7 квітня  оголошено толоку, а 24 березня
буде проведено загальноміську толоку. Підприємствам, організаціям, зак�
ладам освіти, культури, медицина на закріплених територіях, а громадя�
нам міста на прилеглих до домоволодінь територіях доручено забезпечи�
ти належний санітарний стан. Комунальному підприємству «РБУ» доруче�
но здійснювати вивіз сміття з території прибирання.

Чистота, порядок та благоустрій нашого міста залежить від кожного з
нас, адже саме нам тут жити, тут відпочивати нашим дітям.

Не будьте байдужі, долучайтеся!

В Мукачеві проведуть весняну толоку

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

міщення, 40 кв. м. Сучасний євроремонт. Придатне під
приватну школу, курси візажу, офіс. Ціна 250 у.о. міс.
Поруч здається приміщення 25 м.кв. також придатне
під офіс. Ціна 200 у.о. Можлива здача цілого 1� го по�
верху зі знижкою. Тел: 0509007525
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Óì îáîñòðÿåò íàøè ñòðàäàíèÿ è íàñëàæäåíèÿ. (Ì. Ìîíòåíü)Óì îáîñòðÿåò íàøè ñòðàäàíèÿ è íàñëàæäåíèÿ. (Ì. Ìîíòåíü)Óì îáîñòðÿåò íàøè ñòðàäàíèÿ è íàñëàæäåíèÿ. (Ì. Ìîíòåíü)Óì îáîñòðÿåò íàøè ñòðàäàíèÿ è íàñëàæäåíèÿ. (Ì. Ìîíòåíü)Óì îáîñòðÿåò íàøè ñòðàäàíèÿ è íàñëàæäåíèÿ. (Ì. Ìîíòåíü)

15 березня 2018
року у місті Мукачеві,
за ініціативи місько�
го Осередку Угор�
ської Культури За�
карпаття, відбувся
мітинг, присвячений
річниці початку
Угорської революції
1848�1849 років.

Зважаючи на те, що
революція, яка розпо�
чалися 15 березня
1848 року мала широ�
кий відгомін і на наше
місто, широкі кола гро�
мадськості долучають�
ся до її щорічного
відзначення, бо, влас�
не, “весна народів”  це
� особлива сторінка
європейської історії,
яка мала величезний
вплив на сучасників і
цей вплив безперечно
відіграє свою позитив�
ну роль і до сьогодніш�
нього дня,  символізу�
ючи рішучий спротив
до будь�якого гноб�
лення над людською
гідністю.

 ÏÎÄ²¯,  ßÊ²  ªÄÍÀÞÒÜ…

Мукачівці знають про
відому подію біля
підніжжя Сорочої гори,
де 22 квітня 1849 року
відбувся переможний
бій угорського рево�
люційного загону під
командуванням майо�
ра Йосипа Мартіні та
місцевого загону ру�
синів�українців, яких
очолював Андрій Анд�
рійкович, проти імпе�
раторських військ. Про
цю подію згадав, вис�
тупаючи перед присут�
німи секретар Мукачі�

вської міської ради
Іван Маняк, наголо�
сивши на наступному:
” Ця історична подія
стала добрим свідчен�
ням прагнення
угорців, русинів�ук�
раїнців та представ�
ників інших національ�
ностей нашого краю
до свободи та наро�
довладдя, була однією
з багатьох подій, які
сприяли і будуть спри�
яти у майбутньому
зміцненню взаємопо�
розуміння, дружби та
взаємопідтримки між

нашими народами та
країнами, між Украї�
ною та Угорщиною”.
Він також запевнив
присутніх у тому, що
міська влада буде і на�
далі підтримувати на�
ціонально�культурні
громадські організації
нашого міста та роби�
тимемо все для того,
щоб найкращі споді�
вання мешканців Му�
качева збулися, щоб
всі мукачівці почували
себе комфортно та
гідно, жили у мирі та
спокої.

Для багатонаціо�
нального та полікон�
фесійного Мукачева
важливо, щоб і влада і
громадські об‘єднання
відчували свою велику
відповідальність за
громадянський спокій,
за кожну людину неза�
лежно від її національ�
ної чи релігійної прина�
лежності. І початок
урочистостей, коли
пролунали Гімни Ук�
раїни та Угорщини, і
подальші виступи і
дітей, і дорослих засв�
ідчили наскільки

міцними є прагнення
до злагоди, миру та
взаємопідтримки се�
ред нашої спільноти.
Наскільки важливим є
для кожного з нас бра�
ти все краще, що
єднає не тільки украї�
нський та угорський,
але й всі народи, які
проживають у нашому
місті, краї та країні.

Мукачівці вже не раз
доводили, що вони
“єдина родина” і сьо�
годнішнє свято стало
цьому черговим
підтвердженням.

17 березня на чарівну казку
творчості, фантазії, майстер�
ності, таланту, любові до дітей
та постійного пошуку запро�
сила шанувальників прекрас�
ного до зали міського драма�
тичного театру Мукачівська
дитяча школа мистецтв №2,
подарувавши 55�ий творчий
звітний концерт школи.

Розпочав творчу програму
виступ старшого хору (керів�
ник Тулюк О.О., концертмей�
стер Деркач О.І.). Як завжди
складна програма виступу
була прекрасно виконана уч�
нями і достойно оцінена слу�
хачами. А дві пісні «Весна» та
«Комар�пастух» у виконанні
учнів молодшого хору під ке�
рівництвом Гуті В.І. , концерт�
мейстер Деркач О.І. створи�
ли в залі легку і веселу весня�
ну атмосферу.

Слід відмітити, що цього
року на звітному концерті
школи були представлені учні
від підготовчого до випуск�
ного класів. Талановиті Артур�
чик Біличко та Назарчик Шти�
ма – учні підготовчого класу
(клас викладача Вірзбицькі
О.Г.� духові інструменти  та
Козуб М.М. – фортепіано)
зробили свої перші, але вже
впевнені кроки на шляху до
великої сцени, а Софійка Ту�
люк учениця 3 класу – Лауреат
ІІ премії (клас викладача
Мальчицького Н.А.� скрипка)

Þâ³ëåéíèé òâîð÷èé çâ³ò ïðîâåëà
Ìóêà÷³âñüêà äèòÿ÷à øêîëà ìèñòåöòâ ¹ 2

та Мирослав Лавкай – учень 2
класу – Лауреат ІІІ премії (клас
викладача Коворданій Р.Й.�
гітара) обласно�
го конкурсу вико�
навської май�
стерності учнів
молодших класів
вже показали
гарне володіння
гри на своїх
інструментах.

Багато було
представлено на
концерті колек�
тивних учнівських
номерів – це і
фортепіанні дуе�
ти Евніка та Еле�
онора Лавкай �
учні 2 класу ( клас викладача
Ковач Х.Ю. та Райко Т.І.) ; Со�
фійка та Соломія Могилевець
– учні 3 класу (клас викладача
Колодяжної Т.С.) ; Катерина
Боднарук та Анастасія Кара –
учні 6 класу (керівник Райко
Т.І.); квартет гітаристів (керів�
ник Коворданій Р.Й.); квартет
саксофоністів (керівник
Вірзбицькі О.Г); ансамбль
скрипалів учнів молодших
класів (керівник Ковач Х.Ю.).

Окремою прикрасою кон�
церту стали виступи вокаль�
ного тріо (керівник Могиле�
вець К.В.), вокального дуету
(керівник Мішкулинець М.Я.)
та вокального дуету (керівник
Тулюк О.О.) Луреатів  ІІІ премії

обласного конкурсу вокаль�
них ансамблів. Бурхливими
оплесками глядачів були на�

городжені  Марія Попович
(клас викладача Мішкулинець
М.Я.) та Іван Туріс (клас вик�
ладача Тулюк О.О.).

Завжди з великим захоп�
ленням проводжають виступи
інструментального ансамблю
учнів оркестрового та відділу
народних інструментів під ке�
рівництвом Гайди І.Б. Ну а ви�
ступи учнів хореографічного
відділу зробили концерт ще
більш яскравим та надзвичай�
но весняним. Це хореог�
рафічні постановки у вико�
нанні учнів 6 класів (керівник
Сусол О.Р.) та виступи учнів 4�
6 класі (керівник Долина А.А.,
керівник акомпонуючої групи
Гайда І.Б.).

Затамувавши подих спосте�
рігали глядачі за виступом
зразкового дитячого теат�

рального колек�
тиву «Росинка»,
неодноразового
лауреата І премії
обласного фес�
тивалю�конкурсу
«Юні зірки Мель�
помени», та воло�
даря Гран�Прі
м і ж н а р о д н о г о
конкурсу «Імперія
талантів» (керів�
ник Тищук В.В.),
які кожного року
показують над�
звичайно талано�
виті і по�дорос�

лому майстерні вистави. На
звітному концерті учнями те�
атрального відділу був пока�
заний уривок із вистави «По�
пелюшка», і цей виступ дос�
тойно відзначений глядаць�
кою залою.

Справжньою родзинкою
концерту стала поява на сцені
Макарової Олександри, яка
професійно володіє одразу
декількома інструментами. Її
ім’я вже давно відоме не тільки
в області, Україні, а й далеко
за кордоном. Надзвичайно
професійне виконання «Рево�
люційного» Етюду Ф.Шопена
(викладач Козуб М.М.) та
«Жайворонка» Г.Дініку (ксило�
фон � викладач Переста О.О.,

концертмейстер Колодяжна
Т.С.) зірвало шквал аплодис�
ментів та вигуки «браво». І не
дарма, адже Олександра є
неодноразовим лауреатом
Міжнародних  конкурсів по
фортепіано та ксилофону, а
минулого місяця на ІІ Міжна�
родному фестивалі�конкурсі
«Станкович�фест» за бездо�
ганну віртуозну гру на ксило�
фоні із рук самого маестро
Є.Станковича отримала най�
вищу нагороду � Гран Прі.

На завершення творчого
концерту глядачі мали гарну
нагоду переглянути виступи
викладацьких колективів, се�
ред яких особливо ніжно про�
звучав твір «O mio babbino
caro» Дж.Пуччіні у виконанні
викладача вокального відділу
Мішкулинець Мирослави,
концертмейстер Деркач О.І.
Інструментальний ансамбль
викладачів під керівництвом
Ігоря Гайди,  виконав запаль�
ний “Rolling in the Deep” (з ре�
пертуару Адель). «Слов’янсь�
кий танець» А.Дворжака про�
звучав від фортепіанного ду�
ету у складі Ольги Деркач та
Тімеї Головнич. І, як завжди,
високий професійний рівень
виконавської майстерності,
продемонстрував камерний
жіночий хор під керівництвом
Маріанни Кешелі, виступ яко�
го завжди з теплотою зустрі�
чають глядачі.
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представлення звіту про виконан�
ня міського бюджету за минулий
рік та презентація цьогорічного
головного фінансового документу
міста. За 2017 рік надходження до
міського бюджету зросли на 38% �
на 161 млн. грн. Цьогоріч місто
планує збільшити власні надход�
ження майже на 100 млн. – до
600,2 млн. Зберігається й тенден�
ція щодо якісних показників на�

повнення бюджету, другий рік поспіль за кількістю до�
ходів на одну особу населення  Мукачево лідирує в
області.

На цей рік бюджетом передбачено обсяг доходів в
сумі 1 млрд. 182 млн. 784 тис. гривень. В тому числі
медицина отримає 171,5 млн., освіта – 288,6 млн.,
культура – 44,6 млн., житлово�комунальне господар�
ства – 121,7 млн. Як повідомив перший заступник
міського голови Ростислав Федів, основним джере�
лом доходів залишається податок з доходів фізичних
осіб. Це пов’язано як зі створенням нових робочих
місць, так і півдищенням рівня мінімальної заробіт�
ньої плати. Виникають і трудноші – з державного бюд�
жету недофінансовують медичину та освітні галузі.
Тому різницю у забезпеченні галузей фінансує міський
бюджет – понад 192 млн. додано на освіту та понад 45
млн. – на медицину.

Відеокоментар  першого заступника Мукачівського
міського голови Ростислава Федіва – на сторніці Му�
качівської міськради у Фейсбуці.

Ìóêà÷åâî ïðåäñòàâèëî
áþäæåò íà 2018 ð³ê

В місті триває  реаліза�
ція проектів які перемог�
ли в конкурсі бюджету гро�
мадських ініціатив у 2017
році. Нагадуємо, що за
результатами конкурсу в
категорії малі проекти пе�
ремогли:

� Ремонт існуючих дорі�
жок для облаштування
дозвілля та відпочинку
Мукачівців у сквер�парку
Набережна�Валенберга;

� «Мукачівський міський
літературно�мистецький
музей»;

� Підвищення якості
життя мешканців житло�
вого мікрорайону міста
Мукачево («Пентагон»),
шляхом створення гро�
мадського простору
«Софіїн Двір»,

� Облаштування благо�
устрою набережної в рай�
оні Черемшини для відпо�
чинку населення Мукаче�
ва.

В категорії великі проек�
ти перемогли:

� Створення мульти�
спортивних майданчиків
для молоді, облаштуван�
ня території для дозвілля
та відпочинку дітей і до�
рослих у сквер�парку На�
бережна�Валенберга;

� Дитячий ігровий комп�
лекс для учнів початкових
класів ЗОШ №13 та дітей
мікрорайону віком 6�11
років;

� Пішохідний міст через
річку Латориця “Черем�
шина – Росвигово”.

Реалізація проекту в
рамках бюджету гро�
мадських ініціатив з влаш�
тування ігрового комп�
лексу для учнів початко�
вих класів ЗОШ № 13 та
дітей мікрорайону віком 6�
11 років знаходиться на
стадії розробки кошто�
рисної документації.

 Попередньо погодженні

матеріали покриття ігро�
вого майданчику та розта�
шування спортивного
інвентарю. Також були
визначенні роботи з
відновлення існуючих
сходів та ганків, а також
влаштування нового пан�
дуса.

Два проекти переможці
� «Створення мультиспор�
тивних майданчиків для
молоді, облаштування те�
риторії для дозвілля та
відпочинку дітей і дорос�
лих у сквер�парку Набе�
режна�Валенберга» та
«Ремонт існуючих дорі�
жок для облаштування
дозвілля та відпочинку
мукачівців у сквер�парку
Набережна�Валенбер�
га», було об’єднано до
одного спільного техніч�
ного виконання, оскільки
в обидва проекти автора�
ми передбачається реа�
лізувати на одній локації.

На даний час по сквер�
парку проведено зйомку
та розробляється робо�
чий проект. Після узгод�
ження з авторами основ�
них моментів по проек�
тах, відповідальний вико�
навець (управління
міського господарства) у
відповідності до чинного
законодавства розпочне
реалізацію проектів.

По проекту «Підвищен�
ня якості життя меш�
канців житлового мікро�
району міста Мукачево
(«Пентагон»), шляхом
створення громадського
простору «Софіїн Двір»,
розташованого вул.
І.Зріні 109а» завершено

геодезичну зйомку тери�
торії реалізації проекту
та проводиться робота
по розробці візуалізації
відповідно до описаних
автором проекту заходів.

Щодо реалізації проек�
ту «Пішохідний міст че�
рез річку Латориця «Че�
ремшина – Росвигово»,
то необхідно зауважити,
що для дослідження ста�
ну існуючого трубопрово�
ду та можливостей над�
будови по ньому пішохі�
дного мосту залучено ек�
спертів з поза меж об�
ласті, які мають відпові�
дний досвід та дозвільні
документи. Наразі конк�
ретних висновків по да�
ному об’єкту експерти
ще не надали.

Роботи, які зазначені
автором в проекті «Об�
лаштування благоустрою
набережної в районі Че�
ремшини для відпочинку
населення Мукачева»
враховані в корегуванні
існуючого проекту «Ре�
конструкція велосипедної
доріжки на ділянці км.
1+566 – км. 2+642 від вул.
Берегівська об’їзна до
вул. Космонавта Бєляєва
у м. Мукачево». Також
звертаємо увагу на те, що
даній ділянці цей проект є
дотичним до проектів, які
стосуються реконструкції
сквер�парку по вул. Ва�
ленберга Рауля і тому ве�
деться робота по ув’язці
інфраструктурних еле�
ментів всіх проектів. Після
проходження необхідних
процедур по корегуванню
існуючого проекту та по�

годження автором виду та
розміщення основних
елементів  зміни будуть
винесені на розгляд техн�
ічної ради.

Міською комплексною
Програмою розвитку куль�
тури і мистецтв міста Му�
качева на 2018�2020 роки,
на створення Мукачівсь�
кого літературно�мис�
тецького музею передба�
чено 295 тис.грн.

На даному етапі проек�
тно�кошторисна доку�
ментація Будинку Націо�
нальних спільнот отри�
мала позитивний висно�
вок від ДП «Укрдержбу�
декспертиза», що дає
можливість оголошувати
тендерну процедуру на
проведення ремонтних
робіт. Після закінчення
ремонту в окремих при�
міщеннях буде облашто�
вано музей відповідно до
ідеї описаної автором.

Нагадуємо, що наразі
підготовлено проект
«Положення про бюджет
громадських ініціатив
м.Мукачева» в новій ре�
дакції, який буде винесе�
но на розгляд міської
ради вже наприкінці бе�
резня. Даний проект пе�
редбачає збільшення ви�
діленої мінімальної суми
на реалізацію громадсь�
ких проектів на 1 мільйон
гривень і  складе 4
млн.грн. Вважливим та�
кож є те, що конкурс
планується розпочати
вже з 1 квітня, а до кінця
першого півріччя мали б
бути визначені проекти�
переможці. Такий підхід
дасть можливість ще до
кінця поточного року на
проекти�переможці виго�
товити проектно�кошто�
рисну документацію, а з
нового року розпочати їх
реалізацію.

Учора в міській раді відбув�
ся прийом громадян, на який
прийшло більше двадцяти
містян – кожен зі своїми про�
блемами. Більшість питань
стосувалися галузі житлово�
комунального господарства.
Інвалід війни пан Іван звертав�
ся з проханням виділення зе�
мельної ділянки. Його заяву
буде розглянуто на депу�
татській "земельній" комісії.
Мешканці багатоповерхівки
по вулиці Молодіжній скаржи�
лися, що дах їх будинку про�
тікає. Жильці              вже звер�
талися до обслуговуючої
компанії, але поки безуспіш�
но. Як повідомили фахівці уп�
равління міського господар�
ства,  за сприятливих по�
годніх умов обслуговуюча

В  РАТУШІ  ПРОВЕЛИ  ПРИЙОМ  ГРОМАДЯН
компанія планує провести
поточний ремонт даху. Вод�
ночас мешканцям будинку
порадили створити ОСББ.   І
самим вирішувати як управ�
ляти власним майном.

Влада міста й надалі впро�
ваджуватиме проекти стиму�
лювання створення об'єднан�
ня співвласників багатоквар�
тирних будинків. Наразі таких
в місті створено 42. Діє про�

грама "Сприяння створенню
та розвитку об'єднань
співвласників багатоквартир�
них будинків в м. Мукачево на
2018�2020 роки". Новоство�
рена структура    зможе отри�
мати допомогу в розмірі до
50 тисяч. Окрім того, місто
фінансує власну програму
"теплих кредитів" � відшкоду�
вання з міського бюджету ча�
стини суми за кредитами,
одержаними ОСББ, ЖБК на
реалізацію енергозберігаю�
чих заходів. Кошти насампе�
ред спрямуватимуться на мо�
дернізацію, реконструкцію,
утеплення і ремонт покрівель,
дахового перекриття,
підвальних приміщень, всіх
інженерних мереж і обладнан�
ня у будинку, утеплення

під'їздів (встановлення та за�
міна вікон, вхідних дверей),
модернізацію систем освіт�
лення під'їздів, заміна та вста�
новлення головних розпод�
ільчих щитів у житлових бу�
динках, утеплення стін фаса�
ду.

Мешканка вулиці Данила Га�
лицького скаржилася на про�
блеми з роботою системи ка�
налізації. Як повідомили пред�
ставники міської влади цьо�
горіч вулицю оновлювати�
муть , в тому числі буде вра�
ховано проблему з водовідве�
денням.

З усіх озвучених проблем�
них питань міський голова
дав доручення з їх вирішення
керівникам структурних
підрозділів міськвиконкому.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç ïðèâîäó
ðîçì³ùåííÿ ì³í³-ÃÅÑ ó Ìóêà÷åâ³

З метою врахування думки громадськості  міста Мукаче�
ва, на виконання рішення 37 сесії 7�го скликання Мукачівсь�
кої міської ради № 960 від 22.02.2018 міський голова Мука�
чева Андрій Балога видав розпорядження “Про проведен�
ня громадських слухань”. Відповідно до цього розпоряд�
ження з 22.03.2018 по 30.04.2018 оголошено проведення гро�
мадських слухань по містобудівній документації — деталь�
ного плану території в межах міста Мукачево в руслі річки
Латориця для розміщення міні�гідроелектростанцій (міні�
ГЕС).

З детальним планом території в межах міста Мукачево  в
руслі річки Латориця для розміщення міні�гідроелектрос�
танцій (міні�ГЕС) та іншими матеріалами   можна ознайо�
митися на офіційному сайті www.mukachevo�rada.gov.ua, у
розділі:  “Відкрите місто”, підрозділі “Громадські обгово�
рення”.

Пропозиції, зауваження, побажання щодо детального пла�
ну території надсилати поштою або нарочно за адресою
м.Мукачево, пл.Духновича Олександра, 2, відділ архітекту�
ри та містобудування управління комунальної власності та
архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Відділ інформаційно�аналітичних комплексів
виконавчого комітету Мукачівської міської ради
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 ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
Þâ³ëåéíà ïðåêðàñíà âåñíà çà-

â³òàëà äî ÷àð³âíî¿ ó âñ³õ â³äíî-
øåííÿõ æ³íêè,   íàéêðàùî¿ ìàìè,
êîõàíî¿ äðóæèíè,âèñîêîïðîôå-
ñ³éíîãî ïåäàãîãà, ó÷èòåëüêè ìó-
êà÷³âñüêî¿ ÇÎØ ¹ 20 ³ì. Î. Äóõ-
íîâè÷à

Ì³ëåíè Ìèõàéë³âíè
ÃÀÍ×ÅÂÎ¯.

Øàíîâíà, Ì³ëåíî Ìèõàéë³âíî! Ùèðî â³òàºìî Âàñ ç
þâ³ëåºì, áàæàºìî íàéá³ëüøîãî çåìíîãî  ñêàðáó –
çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ,áëàãîïîëó÷÷ÿ, âåëèêî¿ ëþáîâ³, êðà-
ñè,íåáà ñèíüîãî, ï³ñåíü ñîëîâ'¿íèõ! Íåõàé êîæíà õâè-
ëèíêà Âàøîãî æèòòÿ áóäå ñïîâíåíà ãåí³àëüíèìè ³äå-
ÿìè ,óñï³õàìè, ïåðåìîãàìè.

Âåëèêå Âàì ñïàñèá³ çà Âàøó ïðàöþ, çà Âàø³ ïåäà-
ãîã³÷í³ íàäáàííÿ. Âè ñó÷àñíà ó÷èòåëüêà, ÿêà çàïàëþº
â äóøàõ ä³òåé ³ñêðó ìóäðîñò³ ³ ñïðàâåäëèâîñò³. Âè ðà-
ä³ºòå æèòòþ ³ äàðóºòå ðàä³ñòü âñ³ì, õòî ç Âàìè
ñï³ëêóºòüñÿ.

Íåõàé Âàøå ñåðöå ëèøå ìîëîä³º, êðàñà í³êîëè íå
â'ÿíå, à æèòòÿ áóäå áàãàòèì íà ðàä³ñí³ ³ ñâ³òë³ ïîä³¿.
Õàé äîëÿ óñì³õàºòüñÿ äî Âàñ,à â äóø³ öâ³òå âåñíà.
Ùàñëèâèõ Âàì ðîê³â æèòòÿ íà äîâã³ ë³òà!
Õàé êîæíà âåñíà äàðóº

ùàñòÿ ³ òåïëî,
Í³æí³ ïîñì³øêè, êðàñó

áàðâèñòèõ êâ³ò³â,
Ùîá íà ñåðö³ çàâæäè ñîíÿ÷íî áóëî,
Ùîáè ðàä³ñòü â³ä÷óâàëàñÿ ùîìèò³!

Ç þâ³ëåéíèì ïîøàíóâàííÿì, äèðåêö³ÿ, ïðîôêîì
òà ïåäêîëåêòèâ ÇÎØ ¹ 20 ³ì. Î. Äóõíîâè÷à.

23 áåðåçíÿ ñâÿòêóº ñâ³é ìî-
ëîäèé, êâ³òó÷èé þâ³ëåé äèðåê-
òîð Ìóêà÷³âñüêîãî öåíòðó ïî-
çàøê³ëüíî¿ îñâ³òè,

ÒÀËÀÁ²ØÊÀ
Îëåêñàíäð

Ãåîðã³éîâè÷
Â³òàºìî Âàñ ç äíåì íàðîä-

æåííÿ! Áàæàºìî Âàì çäîðîâ'ÿ,
îïòèì³çìó, ðåàë³çàö³¿ ³äåé ³ çàäóìàíèõ ïëàí³â, ïî-
ñì³øîê ôîðòóíè, óñï³õó, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ
³ ùàñòÿ. À ùå áàäüîðîñò³ äóõó, ñòàá³ëüíîñò³, ïîçè-
òèâó, ÿñêðàâèõ ïîä³é, íåçàáóòí³õ âðàæåíü ³ ò³ëüêè
ùàñëèâèõ âèïàäê³â!

Äîçâîëüòå ç þâ³ëåºì ïðèâ³òàòè,
² ïîáàæàòè â³ä äóø³
Áàãàòî ùàñòÿ ³ äîáðà áàãàòî.
Õàé áóäå ñâ³òëèì êîæåí äåíü â æèòò³,
Õàé íåãàðàçäè çàâæäè îáìèíàþòü,
Õàé áóäå ëåãêî Âàì âïåðåä ³òè,
² ñëîâîì äîáðèì Âàñ çàâæäè â³òàþòü.
Áàæàºì óñï³õ³â âåëèêèõ ó ðîáîò³,
É ïîá³ëüøå òâîð÷èõ Âàì íàòõíåíü.
Íåõàé ìèíàþòü çàâæäè âñ³ òóðáîòè,
² õàé ïðèíîñèòü ðàä³ñòü êîæíèé äåíü.

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ÌÖÏÎ.

Ç ÞÂ²ËÅªÌ! Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ
ÄÎËÃÎËÅÒÈß!

18 ìàðòà âìåñòå ñ ðîäíû-
ìè è äðóçüÿìè îòìåòèëà
ñâîé  ÷óäåñíûé þáèëåéíûé
Äåíü ðîæäåíèÿ

Åâãåíèÿ  Èâàíîâíà
ÐÓÁÖÎÂÀ –

ïðåêðàñíîé äóøè ÷åëîâåê,
ëþáÿùàÿ  ìàìà è  áàáóø-
êà, î÷àðîâàòåëüíàÿ æåíùè-
íà, ïðåäàííàÿ ïîäðóãà, áåññòðàøíàÿ  "ìîðæèø-
êà" êîìàíäû  ìóêà÷åâñêèõ "ìîðæåé" íà Ëàòî-
ðèöå.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì è  îò âñåé äóøè æå-
ëàåì Òåáå, äîðîãàÿ, îò âñåõ íàñ:

Âñå íåâçãîäû è ïðåãðàäû
Ëåãêèì øàãîì Òåáå  îáîéòè,
È ïóñòü  èíîãäà  ïîñåùàåò  óñòàëîñòü,
Íî ìîëîäî áóäåò  ñåðäöå â ãðóäè.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óñïåõà.
Áîëüøîé  ëþáâè  è ìíîãî  ñìåõà,
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ìíîãî ñèëû,
×òîá  áîäðîñòü  ñåðäöå âåñåëèëà,
×òîá ãðóñòè Òû ñîâñåì íå çíàëà,
È ÷òîáû íàñ íå çàáûâàëà!

 Ñ ëþáîâüþ – âñå ðîäíûå,
îäíîêëàññíèöà  Íèíà, ïîäðóãè

è êîìàíäà “ìîðæåé” ñ Ëàòîðèöû.

15 березня на території
меморіального комплек�
су «Красне поле» Хустсь�
кого району відбувся уро�
чистий мітинг, присвяче�
ний 79�й річниці проголо�
шення незалежності Кар�
патської України.

Заходи відбулися біля
Пам’ятного Хреста, вста�
новленого на честь загиб�
лих Карпатських січо�
виків. Вшанувати полег�
лих борців за неза�
лежність України прийш�
ли  керівники краю та оч�
ільники районів й міст.

Також солідарність із
Закарпаттям висловили
сусідні області, керівники
яких взяли участь у мітин�
гу�реквіємі. Відтак, до
вшанування пам’яті героїв
Карпатської України долу�

Делегація Мукачівського району взяла участь
у вшануванні пам’яті Карпатських січовиків

чилися й поважні гості з
сусідніх областей – голо�
ви Івано�Франківської,
Львівської та Полтавської
обласних рад.

Традиційно мітинг роз�
почався Державним
Гімном України та військо�
вим салютом. Присутні
вшанували пам’ять полег�
лих на місці героїчного

бою Карпатських січо�
виків – оборонців молодої
незалежної Карпатської
України – хвилиною мов�
чання.

Перед учасниками
мітингу виступили також
керівники Полтавської,
Івано�Франківської та
Львівської областей –
Олександр Біленький,

Міністерство оборони України

Н А К А З
Військового комісара

Мукачівського об’єднаного міського
військового комісаріату

12.03.2018               м. Мукачеве            № 45

Про призов громадян на строкову військову
службу в квітні – травні 2018 року

На підставі Закону України « Про військовий обов’я�
зок і військову службу», », Указу Президента України №
33 /2018  від 15 лютого 2018 року «Про звільнення в
запас військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових  призовів та чергові призови гро�
мадян України на строкову військову службу у 2018 році
», Директиви Генерального штабу Збройних Сил  Ук�
раїни від 02 лютого 2018 року № Д�3 «Про організацію
та проведення призову громадян України на строкову
військову службу і звільнення в запас військовослуж�
бовців, які вислужили встановлені строки строкової
військової служби , у 2018 році», розпорядження голо�
ви обласної державної адміністрації від 20.02. 2018  №
99 «Про проведення призовів громадян України на стро�
кову військову службу у 2018 році» , розпорядження
голови Мукачівської районної адміністрації № 117 від
01.03.2018 року «Про проведення призову громадян
України на строкову службу у 2018 році», розпоряджен�
ня Мукачівського міського голови № 100 від 07.03.2018
року «Про проведення призовів громадян України на
строкову військову службу у 2018 році».

НАКАЗУЮ
1. Явці на призовну дільницю м. Мукачеве і Мукачі�

вського району для призову на строкову військову служ�
бу підлягають усі громадяни чоловічої статі, яким в
період чергового призову виповниться 20 років, а та�
кож громадяни, які народились в 1992�2000 роках, у
яких закінчилась відстрочка від призову, або які не при�
звані раніше на строкову військову службу з різних об�
ставин, а також громадяни, яким виповнилося 18 років
і мають бажання в добровільному   порядку  призива�
тись на строкову військову службу

2. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову
військову службу,   зобов’язані прибути на призовну
дільницю Мукачівського об’єднаного міського військо�
вого комісаріату за адресою: м. Мукачеве, вул. Духно�
вича 89 у  встановлений час з документами, що зазна�
чені в особистих повістках.

Громадяни,  отримали особистих повісток для при�
зову на строкову  військову службу, зобов’язані прибу�
ти у військовий комісаріат в період з  01.04.2018 до
30.05.2018 року,  маючи   при собі документи, які засв�
ідчують  особу.

3. Усі особи призовного віку, які підлягають призову
на строкову військову службу і тимчасово перебувають
на території м. Мукачево і Мукачівського району, і не
мають відстрочки від призову, зобов’язані негайно по�
вернутися до місця постійного проживання та з’явити�
ся у військовий комісаріат для проходження    призов�
ної комісії, підготовчі заходи по проведенню  весняного
призову 2018 року розпочати з 05.03.2018 року.

4. На підставі Закону України «Про військовий обо�
в’язок і військову службу» керівники підприємств, ус�
танов, організацій, в тому числі навчальних закладів,
незалежно від їх підпорядкування і форми власності,
зобов’язані відкликати призовників з відряджень для
забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну
дільницю.

5. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’явля�
ються за повісткою до військового комісаріату, несуть
відповідальність згідно з законодавством.

           Військовий комісар Мукачівського
об’єднаного міського військового комісаріату

полковник   І.К.ГУСЄВ

Олександр Сич та Олек�
сандр Ганущин.

Очільники області,
гості, міські голови, кері�
вники районів, правоохо�
ронних органів, представ�
ники громадських
об’єднань та пересічні
громадяни, які прийшли
вшанувати річницю  Кар�
патської України, поклали
квіти до підніжжя Пам’ят�
ного Хреста.

Музичним супроводом
заходу стала добірка
стрілецьких пісень у вико�
нанні заслуженого акаде�
мічного Закарпатського
народного хору.

На завершення заходу
представники духовен�
ства відслужили екумені�
чну панахиду за полегли�
ми січовиками.

Хор хлопчиків та юнаків Мукачівсь�
кої хорової школи (художній керівник і
диригент – Володимир Волонтир, хор�
мейстер – Оксана Волонтир, концерт�
мейстер – Христина Волонтир ) вже
давно є репрезентантом українського
хорового мистецтва за кордоном. Цьо�
горічні концертні подорожі колектив
розпочав у Польщі, на запрошення Ще�
цінського відділення Об’єднання Ук�
раїнців.

З успіхом пройшли концерти
хору в містах Лєгниці (Нижнь�
осілезьке воєводство), Голе�
нюві, Старгарді (Приморський
край).

 В Лєгніці хор виступив в ук�
раїнській школі імені Б.І.Анто�
нича в шевченківському кон�
церті з нагоди 204 річниці з дня
народження Кобзаря.

В Голеньові хор брав участь у
гала�концерті “15 зустрічі з ук�
раїнською культурою” під пат�

Ðåïðåçåíòàö³ÿ óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà ó Ïîëüù³
ронатом Почесного Консула України в
Щеціні Генріха Колодія, бургомістра
міста і гміни Голеньов Роберта Кру�
повіча. Організатором мистецької
акції була Данута Левчанін, голова об�
’єднання українців м. Голеньов.  В не�
ділю хор співав на службі Божій в со�
борі Святої Катерини.

В Старгарді концерт хору відбувся в
Греко�католицькій церкві пр.св. Йоса�

фата, яка була вщент заповнена шану�
вальниками української культури і хо�
рової музики

В концертах прозвучали твори украї�
нських композиторів�класиків “ Д.Бор�
тнянського, А.Веделя, М.Леонтовича,
О.Кошиця,  зарубіжних композиторів “
Й.С.Баха, О.Лассо, Д.Зеліолі, українські
народні пісні, твори В.Волонтира.

Завершувалися концерти хору хлоп�
чиків та юнаків українською народ�
ною піснею на вірші Т.Г.Шевченка в
обробці В.Косенка “Реве та стогне
Дніпр широкий” і “Молитвою за Ук�
раїну” Миколи Лисенка.

Дні, проведені в Польщі, були на�
сичені і цікаві. Поряд з концертами
учасники хору, як завжди, ознайо�
милися з історичними і архітектур�
ними пам’ятками міст, де проходи�
ли концерти, а по дорозі додому
відвідали старовинне місто Вроц�
лав.

Христина ВОЛОНТИР
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Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
3 (144)  22 áåðåçíÿ 2018 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).
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"Âåëèêèé ïîñò ÿâëÿåòñÿ âðåìåíåì îñîáîãî ïîêàÿíèÿ äëÿ êàæäîãî õðèñòèàíèíà… Íó à ñàìîå ãëàâíîå,"Âåëèêèé ïîñò ÿâëÿåòñÿ âðåìåíåì îñîáîãî ïîêàÿíèÿ äëÿ êàæäîãî õðèñòèàíèíà… Íó à ñàìîå ãëàâíîå,"Âåëèêèé ïîñò ÿâëÿåòñÿ âðåìåíåì îñîáîãî ïîêàÿíèÿ äëÿ êàæäîãî õðèñòèàíèíà… Íó à ñàìîå ãëàâíîå,"Âåëèêèé ïîñò ÿâëÿåòñÿ âðåìåíåì îñîáîãî ïîêàÿíèÿ äëÿ êàæäîãî õðèñòèàíèíà… Íó à ñàìîå ãëàâíîå,"Âåëèêèé ïîñò ÿâëÿåòñÿ âðåìåíåì îñîáîãî ïîêàÿíèÿ äëÿ êàæäîãî õðèñòèàíèíà… Íó à ñàìîå ãëàâíîå,
"ñèì ñâÿòûì ïîñòîì ÷åëîâåê ïðîñëàâëÿåò Áîãà, è âñÿêîìó, êòî ðåâíîñòíî ñîáëþäàåò ïîñò, îòâåðçàåò"ñèì ñâÿòûì ïîñòîì ÷åëîâåê ïðîñëàâëÿåò Áîãà, è âñÿêîìó, êòî ðåâíîñòíî ñîáëþäàåò ïîñò, îòâåðçàåò"ñèì ñâÿòûì ïîñòîì ÷åëîâåê ïðîñëàâëÿåò Áîãà, è âñÿêîìó, êòî ðåâíîñòíî ñîáëþäàåò ïîñò, îòâåðçàåò"ñèì ñâÿòûì ïîñòîì ÷åëîâåê ïðîñëàâëÿåò Áîãà, è âñÿêîìó, êòî ðåâíîñòíî ñîáëþäàåò ïîñò, îòâåðçàåò"ñèì ñâÿòûì ïîñòîì ÷åëîâåê ïðîñëàâëÿåò Áîãà, è âñÿêîìó, êòî ðåâíîñòíî ñîáëþäàåò ïîñò, îòâåðçàåò

Îí äâåðè ìèëîñåðäèÿ". (ïðï. Åôðåì Ñèðèí)Îí äâåðè ìèëîñåðäèÿ". (ïðï. Åôðåì Ñèðèí)Îí äâåðè ìèëîñåðäèÿ". (ïðï. Åôðåì Ñèðèí)Îí äâåðè ìèëîñåðäèÿ". (ïðï. Åôðåì Ñèðèí)Îí äâåðè ìèëîñåðäèÿ". (ïðï. Åôðåì Ñèðèí)

Â ³ì'ÿ Îòöÿ, ³ Ñèíà, ³
Ñâÿòàãî Äóõà!

Ñâÿòî âõîäó Ãîñïîä-
íüîãî â ²ºðóñàëèì íà-
ñò³ëüêè âåëè÷íå, íà-
ñê³ëüêè æ òðàã³÷íå. Ìè
çãàäóºìî ïîä³þ, êîëè
Ãîñïîäü Ñïàñèòåëü,
éäó÷è íà ñòðàæäàííÿ
çàðàäè ðîäó ëþäñüêî-
ãî, äîáðîâ³ëüíî ³ áåç-
ñòðàøíî óâ³éøîâ, íå
ñîðîìëÿ÷èñü öüîãî, íà
ìîëîäîìó îñëèêîâ³ â
²ºðóñàëèì. Óâ³éøîâ
ñâ³äîìî, ö³ëåñïðÿìî-
âàíî, æåðòîâíî, ÿê ãî-
âîðèòüñÿ ó áîãîñëóæáî-
âîìó â³äïóñò³ ñâÿòà:
"Øåäøè íà âîëüíóþ
ñòðàñòü".

ªâàíãåë³º íàì â³ä-
òâîðþº êëþ÷îâèé ìî-
ìåíò öüîãî ñâÿòà: âñ³
ëþäè, ÿê³ çóñòð³÷àëè
Õðèñòà ÿê Ìåñ³þ, ÿê
Ïðîðîêà, ÿê Ö³ëèòåëÿ,
ïðîñòèðàëè Éîìó ï³ä
íîãè ñâ³é îäÿã, ÿê ïðî-
ñòåëÿþòü ò³ëüêè öàðþ, à
òàêîæ ïàëüìîâå ã³ëëÿ ³
âèãóêóâàëè: "Îñàííà
Ñèíîâ³ Äàâèäîâîìó!
Áëàãîñëîâåí, Õòî éäå
â ³ì'ÿ Ãîñïîäíº! Îñàí-
íà ó âèøí³õ!" (Ìô.
21,9).

Ñàêðàìåíòàëüí³ñòü
ïîä³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî
áóêâàëüíî ÷åðåç äå-
ê³ëüêà äí³â ëþäè ó
ñâîºìó íåðîçóì³íí³
êðè÷àëè: "Ðîç³ïíè
Éîãî!" (Ìê. 15, 13). Íà
æàëü, ñóòí³ñòü ëþäñüêî¿
ïðèðîäè, ëþäñüêîãî
ôàêòîðó íåçì³ííèìè
çàëèøàþòüñÿ äîíèí³.
Ëþäè äîáðå çíàþòü, ùî
Õðèñòîñ Ñïàñèòåëü,
ïðèéøîâøè íà çåìëþ
çàðàäè íàñ ³ çàðàäè
íàñ ñòàâøè ÷îëîâ³êîì,
æèâ ñåðåä íàñ, äàðó-
âàâ íàì Áîæåñòâåííå
ªâàíãåë³º. Òîæ óâåñü
ï³ñò ìè äîòðèìóâàëèñÿ
âñüîãî íåîáõ³äíîãî,
çãàäóþ÷è Õðèñòîâó
íàóêó, çàïîâ³ä³ Áîæ³,
êàÿëèñü ó ñâî¿õ ãð³õàõ…
Áàãàòî ëþäåé ïðè÷àñ-
òèëèñÿ Ñâÿòèõ Õðèñòî-
âèõ Òà¿í, ïðèéíÿâøè â
ñâîþ äóøó ³ ñåðöå, â
ñâîº ºñòâî íå ì³ñòè÷í³,
à ³ñòèíí³ Ò³ëî ³ Êðîâ
Ñïàñèòåëÿ ³ Áîãà íà-
øîãî Ãîñïîäà ²³ñóñà
Õðèñòà.

Ëþäè ñüîãîäí³ çíà-
þòü, ÿê æèòè çà çàïîâ³-

"ÃÎÑÏÎÄÈ, ÄÎÄÀÉ ÍÀÌ Â²ÐÈ"
äÿìè Áîæèìè, çàðàç
íåãðàìîòíèõ ëþäåé
íåìàº. Ìè ÷èòàºìî, ùî
Ãîñïîäü âåëèòü íàì
ëþáèòè, ïðîùàòè, òâî-
ðèòè ò³ëüêè äîáðî, òðè-

ìàòè ï³ñò, ùèðî ìîëè-
òèñÿ ³ âðàíö³, ³ ââå÷åð³,
³ ïðîòÿãîì äíÿ, æèòè ó
ìèð³, çëàãîä³, áóòè ìè-
ðîòâîðöåì. Òà êîëè ìè
îáåðíåìîñü, òî áà÷è-
ìî, ùî çîâñ³ì ³íàêøå
òâîðèòüñÿ ó ñâ³ò³. ×îìó
òàê? Çàðàç ãîâîðþ ïðî
â³ðóþ÷èõ ëþäåé, àäæå
ëþäè çíàþòü, ÿê òðåáà
æèòè çà çàïîâ³äÿìè Áî-
æèìè, ëþäè çíàþòü, ÿê
ïîòð³áíî äîãîäæàòè
Âñåìîãóòíüîìó Áîãó,
àëå íå æèâóòü òàê.

Êîëè ëþäè ãîâîðÿòü,
ùî ñïàñàòè ñâîþ äóøó
¿ì çàâàæàþòü îáñòàâè-
íè æèòòÿ ÷è òî ñîö³óì,
àáî æ ³íø³ ÷èííèêè, àð-
ãóìåíòîì ïðîòè öüîãî º
çâîðîòí³ ñâ³ä÷åííÿ
Ñâÿùåííîãî Ïèñüìà.
Íàïðèêëàä, Ëîò ³ç
ñâîºþ ñ³ì'ºþ ñïàññÿ ó
Ñîäîì³ ³ Ãîìîðð³,
ì³ñòàõ, äå ïàíóâàëà
ðîçïóñòà (Áóò. 19, 1-28).
Òîæ ùî çàâàæàº ëþäèí³
âèêîíóâàòè Çàïîâ³ä³
Áîæ³? Âèÿâëÿºòüñÿ,
ïðè÷èíà îäíà, ïðî ÿêó
ìè íàâ³òü íå çäîãàäóº-
ìîñÿ. Âè âñ³, áåç âèíÿò-
êó, ¿¿ çíàºòå, àäæå Ãîñ-
ïîäü ãîâîðèòü ó ñâÿòî-
ìó ªâàíãåë³¿ êðîòêèìè
³ ñìèðåííèìè ñëîâàìè:

"Õòî ìàº çàïîâ³ä³  Ìî¿ ³
äîòðèìóºòüñÿ ¿õ, òîé
ëþáèòü Ìåíå" (²í. 14,
21). Öèìè ñëîâàìè ñêà-
çàíî âñå. ²ñòèíà âè÷åð-
ïàíà. Âèÿâëÿºòüñÿ,

ïðè÷èíà ³ ôóíäàìåíò
íåãàðàçä³â âñ³õ íàøèõ
º íåëþáîâ äî Áîãà.
Õòîñü ìîæå çàïåðå÷è-
òè: "Í³, ÿ Áîãà ëþáëþ".
À ÿê ïåðåâ³ðèòè, ÷è ëþ-
áèø Áîãà? Ãîñïîäü
â³äïîâ³äàº íà çàïèòàí-
íÿ: "Íîâó çàïîâ³äü ß
âàì äàþ: Ëþá³òü îäèí
îäíîãî! ßê ß âàñ ïîëþ-
áèâ, òàê ëþá³òü îäèí
îäíîãî é âè!" (²í. 13, 34).
Äðóãà çàïîâ³äü ïî-
ä³áíà äî íå¿ ³ ð³âíîö³í-
íà ¿é: "Ëþáè áëèæíüî-
ãî òâîãî, ÿê ñàìîãî
ñåáå" (Ìô. 23, 39). ×è
çàãëÿíå êîæíèé íà
ñïîâ³ä³ ó ñâîþ äóøó ³
ñêàæå ïðàâäèâî, ÷è
ëþáèòü â³í áëèæíüîãî?
Íà æàëü, í³. ×è çàâæäè
ìè ïî÷èòàºìî îáðàç ³
ïîäîáó Áîãà ó äóø³
ëþäñüê³é? Í³. À çíàºòå,
ùî ÷àñò³øå áóâàº? Ìè
áà÷èìî íåäîë³êè, ïî-
ìèëêè, ãð³õè ³íøèõ ëþ-
äåé, àëå íå ñâî¿. Òîìó
â ìîëèòâ³ ñâÿòîãî
ªôðåìà Ñèð³íà ó Âåëè-
êèé ï³ñò çâó÷àòü ñëîâà:
"Äàé ìåí³, Ãîñïîäè,
áà÷èòè ìî¿ ãð³õè ³ íå çà-
ñóäæóâàòè áðàòà ìîãî".

Ñâÿò³ àïîñòîëè, êîëè
õîäèëè ³ç Õðèñòîì Ñïà-
ñèòåëåì, áà÷èëè íåì³÷

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

ÈÄÈ È ÁÓÄÈ!
(Ïîñâÿùàåòñÿ áàòþøêàì)

Ïóñòü íîãè óñòàëè,áîëèò òâîÿ ãðóäü,
È ñïèíó òû ìîæåøü  åäâà ðàçîãíóòü,
È ïóñòü áû õîòåëîñü òåáå îòäîõíóòü,
Ðàáîòû òàê ìíîãî åùå âïåðåäè.
Èäè è áóäè!

Èäè è áóäè òû óñíóâøèõ ëþäåé,
Ñêàæè èì, ÷òî âðàã ñðåäè Áîæüèõ ïîëåé,
Èõ õî÷åò çàñåÿòü òðàâîþ ñâîåé…
Êîãäà ëèøü ðàçáóäèøü, òîãäà îòîéäè.
Èäè è áóäè!

Èäè è áóäè ðàâíîäóøíûõ ëþäåé,
Ãëàãîëîì èõ æãè âäîõíîâåííûõ ðå÷åé,
Çîâè èõ ê ïîäíîæüþ ñâÿòûõ àëòàðåé…
Áóäè ðàâíîäóøíûõ, èõ ñíà íå ùàäè.
Èäè è áóäè!

Ïîêà åùå âðàã äîæèäàåò çàðè,
Ïîêà íå ïîãàñëè ñîâñåì àëòàðè,
Ïîêà íå ñâàëèëñÿ – èäè ãîâîðè…
Ðàáîòû òàì ìíîãî åùå âïåðåäè…
Èäè è áóäè!

Åïèñêîï Âÿòñêèé Íèêàíäð

ëþäñüêó, áî áà÷èëè, ÿê
Â³í âîñêðåñèâ äîíüêó
²à³ðà, áà÷èëè, ÿê ç îäðà
õâîðîáè ï³äíÿâ âî¿íà
ñîòíèêà, ³ ùå áàãàòî
ëþäñüêèõ çö³ëåíü òà
âèãíàííÿ á³ñ³â áà÷èëè
âîíè, à çâåðíóëèñü äî
Õðèñòà ç ïàðàäîêñàëü-
íèì ïðîõàííÿì: "Ãîñ-
ïîäè, äîäàé íàì â³ðè!"
(Ëê. 17, 5). Äèâíî, áî âñ³
âîíè áà÷èëè ä³ÿííÿ
Õðèñòà, òà âñå æ ïîõèò-
íóëèñÿ ó â³ð³. Íà ùî
Ãîñïîäü ñêàçàâ: "Áëà-
æåíí³ ò³, ùî íå áà÷èëè
é óâ³ðóâàëè" (²í. 20,
29). Ö³  ñëîâà Ãîñïîäü
ñêàçàâ ïðî íàñ.

Ìè ëþáèìî Áîãà, íå-
çâàæàþ÷è íà òå, ùî
äåñü ùîñü ³ íå òàê âè-
õîäèòü, àëå ìè  â³ä óñ³º¿
äóø³ ñòàðàºìîñÿ Éîãî
ëþáèòè. Òîæ, íà ìîþ
äóìêó, ìîëèòâà ó öåé
ñòðàñíèé òèæäåíü ïî-
âèííà çâó÷àòè îäíà:
"Ãîñïîäè, ïðèìíîæ â
íàñ â³ðó ³ ëþáîâ!" (Äèâ.:
Ëê. 17. 5). ² êîëè áóäå
ëþáîâ äî Áîãà, à ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ âîíà â
ñëóæ³íí³ äî áëèæíüîãî,
– âñ³ì áóäå áëàãî, áåç
âèíÿòêó. ß çàêëèêàþ
âñ³õ âàñ ò³ëüêè äîáð³
ñëîâà ãîâîðèòè. Ïî-
ñòàâòå ñîá³ òàêå äî-
ìàøíº çàâäàííÿ –
ò³ëüêè ç äîáðîì çâåð-
òàòèñÿ îäèí äî îäíîãî,
à ÿêùî íàçð³âàº
ÿêèéñü êîíôë³êò, ïî-
ñòàðàéòåñü ïîãàñèòè
éîãî ìîëèòâîþ àáî æ
çìîâ÷àòè ³ ïî-äîáðîìó
çâåðíóòèñÿ îäèí äî îä-
íîãî, ³ ïîáà÷èòå, ÿêå
áëàãî ëþäèí³ òîä³
áóâàº.

Ñòîþ çàðàç ³ç âàìè,
äîðîã³ áðàòè òà ñåñòðè,
íà ïîðîç³ Âîñêðåñ³ííÿ
Õðèñòîâîãî, òîæ äàâàé-
òå âñ³ ðàçîì ³ç îñîáëè-
âèì òðåïåòîì ³ áëàãî-
ãîâ³ííÿì ïðîéäåìî óñ³
Âåëèê³ äí³ Ñòðàñíî¿
ñåäìèö³, ó ÷îìó äîïî-
ìîæå íàì Áîæåñòâåííà
ñèëà ×åñíîãî ³ Æèâîò-
âîðÿùîãî Õðåñòà, ìî-
ëèòâè Ïðå÷èñòî¿ Áîæî¿
Ìàòåð³ ³ âñ³õ ñâÿòèõ.
Àì³íü!

ФЕОДОР,
Архієпископ

Мукачівський
і Ужгородський.

Âõ³ä Ãîñïîäí³é â ²ºðóñàëèì (1 êâ³òíÿ)

Ïîõâàëà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
(Ñóáîòà Àêàô³ñòà – 24 áåðåçíÿ)

Íåäîñòóïí³ íàøîìó ëþäñüêîìó ðîçóìó ðîçì³ðè
ñòàäà Õðèñòîâîãî, ÿêå â³í âèêóïèâ ñìåðòþ íà õðåñò³
³ ÿêå ä³ëèòüñÿ íà îâåöü ³ êîçëèù, òîáòî íà ïðàâåä-
íèê³â ³ ãð³øíèê³â. Â çåìíîìó æèòò³ ìè ò³ëüêè ÷àñòêî-
âî ìîæåìî ðîçï³çíàòè òèõ ³ ³íøèõ, îñê³ëüêè «èí ñóä
Áîæèé è èí ÷åëîâå÷åñêèé». ² íå çàëèøàº Ãîñïîäü
ñâîº ñòàäî áåç íàãëÿäó ³ âèïðàâëåííÿ, àëå ïðàâåä-
íèê³â Â³í ëþáèòü ³ ãð³øíèê³â ìèëóº.

Â³âö³ äîðó÷àþòüñÿ àïîñòîëàì â îñîá³ Ïåòðà – «ïàñè
îâöû Ìîÿ». ² í³÷îãî íå êàæå ªâàíãåë³º ïðî ïàñòèð³â
äëÿ êîçëèù. Àëå â «Ïåñíè ïåñíåé» Ñâÿòèé Äóõ ñïî-
â³ùàº: «Î, äîáðàÿ â æåíàõ! Èçûäè òû âî ñëåä ñòàä è
ïàñè êîçëèùà òâîÿ ó êóùåé ïàñòûðñêèõ». Çíà÷èòü, ³
êîçëèùà ìàþòü ïàñòèðÿ â îñîá³ Ïðå÷èñòî¿ ³ Íåïî-
ðî÷íî¿ Ä³âè.

Ñïðàâà Ìàòåð³ Áîæî¿ – âðîçóìèòè ãð³øíèê³â ³ íà-
ñòàâèòè ¿õ äî ñïàñ³ííÿ. Âîíà, ÿê ìóäðà äëÿ êîæíîãî,
çíàõîäèòü ñïîñ³á âèïðàâëåííÿ: îäíèì – «Óìÿã÷åíèå
çëûõ ñåðäåö», ³íøèì – «Ñïîðó÷íèöà ãðåøíûõ», òðåò³ì
– «Âçûñêàíèå ïîãèáøèõ», ³íøèì – «Íå÷àÿííàÿ Ðà-
äîñòü», ... «Óòåøåíèå», «Èçáàâèòåëüíèöà» ³ áàãàòî
³íøèõ.

Áà÷à÷è íàñêð³çü âèäè ³ ì³ðó êàë³öòâà äóø³ êîæíî-
ãî, Âîíà çíàõîäèòü äóõîâí³ ³íñòðóìåíòè äëÿ ðîçê-
ðèòòÿ ³ ë³êóâàííÿ äóõîâíèõ ãí³éíèê³â ³ ïåðåâîäèòü âè-
ë³êóâàíèõ êîçëèù â ñòàäî îâåöü.

Ìàòè Áîæà, äîòîðêíèñü ³ íàñ Ñâî¿ì âèïðàâëÿþ-
÷èì ³íñòðóìåíòîì ³ íå äàé íàì çàãèíóòè.

Àðõ³ìàíäðèò ÌÀÐÒÈÍ²ÀÍ



Çàïèòàííÿ: – ×è çíàºìî ìè,
êîëè íàñòóïèòü ê³íåöü ñâ³òó?

Â³äïîâ³äü: – Êîëè íàñòàíå ê³íåöü
ñâ³òó ìè íå çíàºìî, òîìó ùî íàì öüîãî
Ãîñïîäü ²³ñóñ Õðèñòîñ íå â³äêðèâ. Òîìó
ìè ïîâèíí³ æèòè òàê, ùîá áóòè çàâæ-
äè ãîòîâèìè ïðåäñòàòè íà ñóä Ãîñ-
ïîäí³é.

Çàïèòàííÿ: – ×è ñóäèòü Ãîñ-
ïîäü Áîã ëþäåé ³ ïåðåä ê³íöåì
ñâ³òó?

Â³äïîâ³äü: – Ãîñïîäü Áîã ñóäèòü
ëþäåé ³ ïåðåä ê³íöåì ñâ³òó, ³ ñàìå çà-
ðàç çðàçó æ ï³ñëÿ ñìåðò³, êîæíîãî îêðå-
ìî ³ îñîáèñòî (Ëóêà 16, 19-31).

Çàïèòàííÿ: – Êîëè âèíèêëà íà-
çâà "õðèñòèÿíèí"?

Â³äïîâ³äü: – Íàçâà "õðèñòèÿíèí"
âèíèêëà ùå â ÷àñè Ñâÿòèõ Àïîñòîë³â,
à ñàìå â ì³ñò³ Àíò³îõ³¿, äå ò³, õòî óâ³ðó-

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãîâ³ñòó»
â³äïîâ³äàº àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.
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Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî

Çàïèòàííÿ: – ßêèì áóäå îñ-
òàíí³é ñóä Ãîñïîäà ²³ñóñà Õðèñòà?

Â³äïîâ³äü: – Îñòàíí³é ñóä Ãîñïî-
äà ²³ñóñà Õðèñòà áóäå ñïðàâåäëèâèì ³
çàãàëüíèì. Ïðè÷îìó äëÿ òèõ, ÿê³ òâî-
ðèëè äîáðî, – ðàä³ñíèì, à äëÿ
ãð³øíèê³â – ãð³çíèì. Â³í áóäå ñóäèòè
âñ³ íàðîäè áåç âèíÿòêó.

Çàïèòàííÿ:  – ×îìó Ãîñïîäü
²³ñóñ Õðèñòîñ áóäå ñóäèòè âñ³õ ëþ-
äåé?

Â³äïîâ³äü: – Ãîñïîäü ²³ñóñ Õðèñòîñ
áóäå ñóäèòè âñ³õ ëþäåé:

1. Ùîá ïîêàçàòè âñüîìó ëþäñòâó
Ñâîþ ïåðåìîãó íàä çëîì ³ Ñâîþ Áîæå-
ñòâåííó ìîãóòí³ñòü ³ ñëàâó;

2. Ùîá êîæíà ëþäèíà îòðèìàëà
çã³äíî òîìó, íà ùî âèêîðèñòàëà ñâîº
çåìíå æèòòÿ ³ âñå ³íøå, ùî îòðèìàëà
â³ä Ãîñïîäà Áîãà.

âàâ ó Ãîñïîäà ²³ñóñà Õðèñòà, âïåðøå
ðîçïî÷àëè íàçèâàòè ñåáå "õðèñòèÿíà-
ìè" (Ä³ÿí. 11, 26).

Çàïèòàííÿ: – Õòî íàëåæèòü äî
Öåðêâè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ íà çåìë³,
³ õòî äî Öåðêâè íåáåñíî¿?

Â³äïîâ³äü: – Äî Öåðêâè, ÿêà çíà-
õîäèòüñÿ íà çåìë³, íàëåæàòü õðèñòèÿ-
íè, ÿê³ æèâóòü íà çåìë³, à äî Öåðêâè æ
íåáåñíî¿ íàëåæàòü Àíãåëè ³ ò³ õðèñòèÿ-
íè, ÿê³ ïðåäñòàâèëèñÿ ïî ìèëîñò³
Áîæ³é.

Çàïèòàííÿ: – ×è ³ñíóº ì³æ Öåð-
êâîþ çåìíîþ ³ íåáåñíîþ ºäí³ñòü ³
ñï³ëüí³ñòü?

Â³äïîâ³äü: – Ì³æ Öåðêâîþ çåìíîþ
³ íåáåñíîþ ³ñíóº ºäí³ñòü ³ ñï³ëüí³ñòü,
òàê ÿê ¿õí³ì çàãàëüíèì ãëàâîþ º Ãîñ-
ïîäü ²³ñóñ Õðèñòîñ.

Ïóñòü êëåâåùóò íà èñòèíó, ïóñòü íåíàâèäÿò ëþáîâü, ïóñòü óáèâàþò æèçíü: èñòèíàÏóñòü êëåâåùóò íà èñòèíó, ïóñòü íåíàâèäÿò ëþáîâü, ïóñòü óáèâàþò æèçíü: èñòèíàÏóñòü êëåâåùóò íà èñòèíó, ïóñòü íåíàâèäÿò ëþáîâü, ïóñòü óáèâàþò æèçíü: èñòèíàÏóñòü êëåâåùóò íà èñòèíó, ïóñòü íåíàâèäÿò ëþáîâü, ïóñòü óáèâàþò æèçíü: èñòèíàÏóñòü êëåâåùóò íà èñòèíó, ïóñòü íåíàâèäÿò ëþáîâü, ïóñòü óáèâàþò æèçíü: èñòèíà
îïðàâäàåòñÿ, ëþáîâü ïîáåäèò, æèçíü âîñêðåñíåò. (Ñâò. Ôèëàðåò Ìîñêîâñêèé)îïðàâäàåòñÿ, ëþáîâü ïîáåäèò, æèçíü âîñêðåñíåò. (Ñâò. Ôèëàðåò Ìîñêîâñêèé)îïðàâäàåòñÿ, ëþáîâü ïîáåäèò, æèçíü âîñêðåñíåò. (Ñâò. Ôèëàðåò Ìîñêîâñêèé)îïðàâäàåòñÿ, ëþáîâü ïîáåäèò, æèçíü âîñêðåñíåò. (Ñâò. Ôèëàðåò Ìîñêîâñêèé)îïðàâäàåòñÿ, ëþáîâü ïîáåäèò, æèçíü âîñêðåñíåò. (Ñâò. Ôèëàðåò Ìîñêîâñêèé)

ÃÎËÎÂÍ²  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍ²
ÑÂßÒÀ  Ó ÊÂ²ÒÍ² 2018 ð.

1.(Íä.) – Âåðáíà íåä³ëÿ. Âõ³ä Ãîñïîäí³é â
²ºðóñàëèì.
2.(Ïí.) – Ñòðàñíà ñåäìèöÿ.
5.(×ò.) – Âåëèêèé ×åòâåð, ñïîãàäè Òàéíî¿
Âå÷åð³.
6.(Ïò.) – Âåëèêà Ï'ÿòíèöÿ, ñïîãàäè Ñòðàñ-
òåé Ãîñïîäí³õ.
7.(Ñá.) – Âåëèêà Ñóáîòà. Áëàãîâ³ùåííÿ Ïðå-
ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. Êîí÷èíà ñâò. Òèõîíà, ïàò-
ð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³.
8.(Íä.) – Ñâ³òëå Õðèñòîâå Âîñêðåñ³ííÿ. Ïàñ-
õà.
9.(Ïí.) –  Ñâ³òëà ñåäìèöÿ - ñóö³ëüíà.
13.(Ïò.) – ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Æèâîíîñíûé
Èñòî÷íèê". Ñâò. ²îíè, ìèòðîïîëèòà Êè¿â-
ñüêîãî (Ìîñêîâñüêîãî) ³ âñ³º¿ Ðóñ³, ÷óäîòâîð-
öÿ. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ Ïî÷à¿âñüêî¿.
15.(Íä.) – Àíòèïàñõà. Àïîñòîëà Ôîìè.
17.(Âò.) – Ðàäîíèöÿ, ïîìèíàííÿ ñïî÷èëèõ.
22.(Íä.) – Ñâÿòèõ æîí-ìèðîíîñèöü.
29.(Íä.) – Íåä³ëÿ ïðî ðîçñëàáëåíîãî.

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

ÒÀÉÍÀß  ÂÅ×ÅÐß
Âñïîìíèì â òàéíûé âå÷åð
Áîæèþ ëþáîâü,
Êàê Õðèñòîñ íàì ïîäàë
Ïëîòü Ñâîþ è Êðîâü.
Êàê íàñ åäèíåíèþ
Îí ñ Ñîáîé ó÷èë
È î Ïðè÷àùåíèè
Âåðíîì ãîâîðèë:
"×àäöà, ïðèèìèòå
Ïëîòü è Êðîâü Ìîþ,
Ïðè÷àùàéòåñü ñ âåðîþ
È ñ  ëþáîâèþ.
Â ÷àøå ñîçåðöàÿ
Ñìåðòè ÷àñ Ìîåé
È âîñïîìèíàÿ
Äåíü Ìîèõ ñòðàñòåé.
Êòî Ìîè ñòðàäàíèÿ
Áóäåò âñïîìèíàòü,
Òîò íàâåê ñî Ìíîþ
Áóäåò ïðåáûâàòü.
Êòî Ìîþ Ïëîòü ñ Êðîâèþ
Áóäåò åñòü è ïèòü,
Òîò ñî Ìíîé íà íåáå
Âå÷íî áóäåò æèòü.
Íî îòâåðãøèé â ñåðäöå
Òàèíñòâî ñèå,
Áóäåò ÷óæä íàäåæäû
Íà ñïàñåíèå".
Ñëàâà Èèñóñó
Çà Åãî ëþáîâü,
×òî äàë áåäíûì ëþäÿì
Ïëîòü Ñâîþ è Êðîâü.

Çàïèñàë ìèòðîïîëèò Ëóöêèé
è Âîëûíñêèé Íèôîíò

Äîö³ëüí³ â öåé âåëèêèé äåíü ñëî-
âà  ïðî ÷àñòå ïðè÷àùàííÿ. Òðè ñïî-
êóñè ïåðåòåðï³â Ñïàñèòåëü â³ä
äèÿâîëà, ÿêèé íàìàãàâñÿ ïåðåðâà-
òè Éîãî ñïàñèòåëüíó ì³ñ³þ. ² äî äíÿ
ñâîãî ñêèíåííÿ â³í íå çàëèøàº â
ñïîêî¿ Õðèñòîâó Öåðêâó ç ¿¿ ñâÿòîþ
ñåðöåâèíîþ – ªâõàðèñò³ºþ.

Ìàéæå äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â â³í, îïîë-
÷óþ÷èñü íà ïàñòèð³â ³ ìèðÿí, íàìà-
ãàºòüñÿ ïðèìåíøèòè çíà÷èì³ñòü ³
âàæëèâ³ñòü ïðè÷àùàííÿ – âñòàíîâè-
òè âñå á³ëüø íåïåðåáîðíó ïåðå-
øêîäó ì³æ ×àøåþ ³ òèìè, ùî ñòî-
ÿòü ïåðåä íåþ. ², íà ïðåâåëèêèé
æàëü, âîðîã äîì³ãñÿ ñâîãî – íåáà-

Äóõîâí³ íàñòàíîâè ñâÿòèòåëÿ
Íèêîëàÿ Ñåðáñüêîãî.

Âñÿêèé ãð³õ º çàìàõ íà Áîãà
* Êîëè áðåøåø, áðåøåø Áîãó;
* Êîëè êðàäåø, êðàäåø ó Áîãà;
* Êîëè ãîðäèøñÿ, ãîðäèøñÿ ïåðåä Áîãîì;
* Êîëè íåíàâèäèø, íåíàâèäèø Áîãà;
* Êîëè êëÿíåøñÿ, ïðàâåäíî ÷è íåïðàâåä-

íî, êëÿíåøñÿ Áîãó;
* Êîëè ïðåëþáîä³ºø, êèäàºø íå÷èñòîòîþ

ó Áîãà;
* Êîëè íå øàíóºø áàòüê³â, íå øàíóºø Áîãà;
* Êîëè çàçäðèø,  çàçäðèø Áîãó;
* Êîëè ñêóïèøñÿ ïî â³äíîøåííþ äî á³äíÿ-

êà, ñêóïèøñÿ ïî â³äíîøåííþ äî Áîãà;
* Êîëè çàäóìóºø çëî, çàäóìóºø ïðîòè

Áîãà;
* Êîëè çëî ãîâîðèø, ãîâîðèø ïðîòè Áîãà;
* Êîëè çëî ðîáèø, ðîáèø ïðîòè Áîãà;
* Êîëè çàïåðå÷óºø ³ñòèíó, çàïåðå÷óºø

Áîãà;
* Êîëè çàïåðå÷óºø äîáðî, çàïåðå÷óºø

Áîãà;
* Êîëè çàïåðå÷óºø æèòòÿ, çàïåðå÷óºø

Áîãà;
* Êîëè çàïåðå÷óºø ëþáîâ, çàïåðå÷óºø

Áîãà.
   Âñÿêèé ãð³õ º çàìàõ íà Áîãà.

Ó Â À Ã À !
Ç ÁËÀÃÎÑËÎÂ²ÍÍß ÏÐÀÂËß×ÎÃÎ ÀÐÕ²ªÐÅß

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ ÏÀËÎÌÍÈÖÜÊÈÕ ÏÎ¯ÇÄÎÊ

Ìèð – íàéá³ëüøå ùàñòÿ,
ÿêå Ãîñïîäü íàñàìïåðåä ñêà-
çàâ äðóçÿì Ñâî¿ì, â³òàþ÷è
¿õ ï³ñëÿ Ñâîãî Âîñêðåñ³ííÿ ³ç
ìåðòâèõ: Ìèð âàì!

Õòî çàëèøàº ñåáå öüîãî
äóõîâíîãî ñêàðáó âîðîæíå-
÷åþ ³ çëîïàì’ÿòñòâîì, òîé
çàëèøàº ñåáå ³ â³÷íî¿ ñïàä-
ùèíè – Öàðñòâà  Áîæîãî, ÿêå
Ãîñïîäü çàïîâ³äàâ ëþáëÿ-
÷èì Éîãî.

Áåç ùèðîãî ïðèìèðåííÿ ç³
âñ³ìà  áëàãîäàòíå ïîïðèùå
ïîñòó ïðîéäå áåçïë³äíî, õî÷à
á ³ ïðàãíóëè ìè ïðîâåñòè
ï³ñò çà ïðàâèëàìè öåðêîâ-

ÏÅÐØÀ: ç 4 ïî 20 ×ÅÐÂÍß  ö.ð. ç â³äâ³äàííÿì ñâÿòèíü
Ïðàâîñëàâ'ÿ ó Ïî÷àºâi, Êèºâi,×åðíiãîâi, Êàëóçi,  Îïòèíié
Ïóñòèíi,  Øàìàðäèíî, Äèâåºâî (ïðï. Ñåðàôèì Ñàðîâñüêèé),
ó Ñåðãiºâîìó Ïîñàäi (ïðï. Ñåðãié Ðàäîíåçüêèé), ó
Áîãîëþáîâi, Ñåðïóõîâi  (iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði "Íåóïèâàåìàÿ
×àøà"), Ìóðîì³, Âîëîäèìèði, Ïñêîâ³, Íîâãîðîä³, Âàëäà¿,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³  (áëæ. Êñåí³ÿ Ïåòåðáóðçüêà)  òà  ³íøèõ
ì³ñòàõ.

ÄÐÓÃÀ:   ç 9 ïî 27 ËÈÏÍß  ç â³äâ³äàííÿì ñâÿòèíü  Ïðàâî-
ñëàâ'ÿ ó Ïî÷àºâi, Êèºâi, ×åðíiãîâi, Êàëóçi,  Îïòèíié Ïóñòèíi,
Øàìàðäèíî, Äèâåºâî (ïðï. Ñåðàôèì Ñàðîâñüêèé), ó
Ñåðãiºâîìó Ïîñàäi (ïðï. Ñåðãié Ðàäîíåçüêèé), ó Áîãîëþáîâi,
Ñåðïóõîâi (iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà"),
Iâàíîâî, Âèøi (ñâò.  Ôåîôàí Âèøåíñüêèé), Ñàíàêñàðàõ, Ðÿ-
çàí³,Ìóðîì³, Âîëîäèìèði, Êàçàíi  (Êàçàíñüêà iêîíà Áîæî¿
Ìàòåði), Òîáîëüñüêó, ªêàòåðèíîáóðçi (Ãàíèíà ßìà, äî
100-ði÷÷ÿ óáiºííÿ ñiì'¿ öàðÿ Ìèêîëàÿ II) òà ³íøèõ ì³ñòàõ.

Ï³ä ÷àñ àâòîáóñíèõ ïî¿çäêîê áóäå ìîæëèâiñòü ïàëîìíè-
êàì îêóíóòèñÿ ó öiëþùèõ äæåðåëàõ.

Âåëèêèé ×åòâåð. Ñïîãàäè Òàéíî¿ Âå÷åð³ (5 êâ³òíÿ)
ãàòî ³ç òèõ, õòî º â õðàì³ ³ ïîòðåáó-
þòü äóõîâíîãî ë³êóâàííÿ, ïðèéìà-
þòü Ñâÿòå Ë³êàðñòâî. Á³ëüøà ÷àñ-
òèíà ³ç òèõ, ÿê³ ïðèéøëè íà Áîæå-
ñòâåííó òðàïåçó, íå ÷óþòü ñë³â Õðè-
ñòà: «Ïåéòå îò íåÿ âñè».

Ñâÿò³ Íèêîäèì Ñâÿòîãîðåöü ³ Ìà-
êàð³é Êîð³íôñüêèé â «Êíèç³ ïðî áåç-
ïåðåñòàííå ïðè÷àùàííÿ» ïåðåðà-
õóâàëè òðèíàäöÿòü âèä³â íàâ³ÿíèõ
äèÿâîëîì ïåðåøêîä äëÿ ïðè÷àùàí-
íÿ (ñüîãîäí³, íà æàëü, ââàæàþòüñÿ
ïðàâèëàìè). Íà ñîòí³ ñòîð³íêàõ
ñâÿò³ ïîêàçàëè, íàñê³ëüêè áåç-
ï³äñòàâí³ ³ øê³äëèâ³ ö³ ïåðåïîíè äëÿ
ë³êóâàííÿ ãð³øíèê³â.

Äèñêóñ³¿ ç öüîãî ïèòàííÿ â Ðóñüê³é
Ïðàâîñëàâí³é Öåðêâ³ íàïåðåäîäí³
Ïîì³ñíîãî Ñîáîðó â 1918 ðîö³ òà-
êîæ çàëèøèëè áåç âèð³øåííÿ. ×èñ-
ëî õðåùåíèõ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü
âåëèêå, à òèõ, õòî ïðèéìàº Æèâîò-
âîðÿù³ Ë³êè – îäèíèö³. Âñå öå ïðè-
ìåíøóº àâòîðèòåòí³ñòü Àïîñ-
òîëüñüêèõ ³ Ñîáîðíèõ ïðàâèë, ÷èíó
Ñâÿòî¿ Ë³òóðã³¿ ³ ñâ³ä÷åííÿ Áîæå-
ñòâåííèõ Îòö³â. ×è íå â öüîìó îäíà
ç ïðè÷èí çàíåïàäó ïðàâîñëàâíîãî
ïîðÿäêó æèòòÿ?

Æóðíàë
«Ñïàñèòå íàøè äóøè»

ßêùî áóäåòå ïðîùàòè ëþäÿì, òî ïðîáà÷èòü ³ âàì Îòåöü âàø Íåáåñíèé.
íîãî Ñòàòóòó. ßêà êîðèñòü,
êîëè ìè ñóâîðî ñòðèìóºìî-
ñÿ â³ä ¿æ³ ò³ëåñíî, ñâî¿ì
ãí³âîì ³ íîðîâëèâ³ñòþ ç’¿äàº-
ìî äóø³ ³ ñåðöÿ áëèæí³õ?
ßêùî ìè ïðèõîäèìî äî öåð-
êâè íà ìîëèòâó íå ç ïðèìè-
ðåíèì ñåðöåì, òî ùî ïî÷óº-
ìî â³ä Ãîñïîäà? ßêà êî-
ðèñòü, ÿêùî ìè áóäåìî ³ êà-
ÿòèñÿ ïåðåä Ïðåñòîëîì Áî-
æèì, âèïðîøóþ÷è ïðîáà÷åí-
íÿ ãð³õ³â, àëå – ç îçëîáëå-
íèì ñåðöåì, ñàì³ íå ïðîáà-
÷èâøè áëèæíüîìó ³ íå ïðè-
ìèðèâøèñü ³ç íèì? “Åñëè
âû áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì

ñîãðåøåíèÿ èõ, – ãîâîðèòü
Ãîñïîäü, – òî ïðîñòèò è
âàì Îòåö âàø Íåáåñíûé,
à åñëè íå áóäåòå ïðîùàòü
ëþäÿì ñîãðåøåíèÿ èõ, òî
è Îòåö âàø Íåáåñíûé íå
ïðîñòèò âàì ñîãðåøåíèé
âàøèõ” (Ìô. 6:14-15). ßêà
êîðèñòü â³ä ïîêàÿííÿ, êîëè
äåÿê³ ïàäàþòü äîë³ëèöü ó
õðàì³, ïðîñÿ÷è ïðîáà÷åííÿ
ãð³õ³â, à âèéøîâøè ³ç õðà-
ìó, ãîòîâ³ ïåðåñë³äóâàòè
áëèæí³õ, âóñòàìè ïðèíîñÿòü
ïîêàÿííÿ, à â ñåðö³ ïðèõî-
âóþòü çëîáó ³ ïîìñòó?

Õòî õî÷å, ùîá ðîçêàÿííÿ

áóëî ïðèéíÿòå ÿê áëàãîïðè-
ºìíà Áîãó æåðòâà, òîé ïîâè-
íåí íå ò³ëüêè ïðîáà÷èòè ãð³õè
áëèæíüîìó â³ä âñüîãî ñåð-
öÿ ³ íå çãàäóâàòè ¿õ, àëå ùå
é ïðàãíóòè íàñòðî¿òè áëèæ-
íüîãî äî òàêîãî æ ïðîáà÷åí-
íÿ, çðîáèòè âîðîãà áðàòîì.
Áåç öüîãî, ñê³ëüêè á íà
ñïîâ³ä³ íå ðîçð³øàâ íàñ äó-
õ³âíèê, çâ’ÿçàíèé âîðîæíå-
÷åþ äóõ íàø íå âîçð³øèòü-
ñÿ ³ Îòåöü Íåáåñíèé íå
â³äïóñòèòü íàì íàøèõ ãð³õ³â.

Àðõ³ìàíäðèò ÊÈÐÈË
(Ïàâëîâ)

     Âåëèêèé ï³ñò. Äóõîâí³ ïîðàäè

Çâåðòàòèñÿ ïî òåë: 050-519-86-78
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Òóò íàø ð³äíèé ä³ì é ìîãèëà, òóò â³ò÷èçíà íàøà ìèëà –Òóò íàø ð³äíèé ä³ì é ìîãèëà, òóò â³ò÷èçíà íàøà ìèëà –Òóò íàø ð³äíèé ä³ì é ìîãèëà, òóò â³ò÷èçíà íàøà ìèëà –Òóò íàø ð³äíèé ä³ì é ìîãèëà, òóò â³ò÷èçíà íàøà ìèëà –Òóò íàø ð³äíèé ä³ì é ìîãèëà, òóò â³ò÷èçíà íàøà ìèëà –
Ï³äêàðïàòñüêà Ðóñü. (Â. Âîâ÷îê)Ï³äêàðïàòñüêà Ðóñü. (Â. Âîâ÷îê)Ï³äêàðïàòñüêà Ðóñü. (Â. Âîâ÷îê)Ï³äêàðïàòñüêà Ðóñü. (Â. Âîâ÷îê)Ï³äêàðïàòñüêà Ðóñü. (Â. Âîâ÷îê)

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, ³ñòîðè-
êîì, íàñòàâíèêîì óñ³ì, õòî  ëþáèòü ñâîþ ð³äíó çåìëþ, ö³íóº òðóäîëþáèâèé íàðîä, ïðàãíå çíàòè ñâîþ ³ñòîð³þ, ïðàâäó
æèòòÿ, ç â³ðîþ äèâèòüñÿ â ïðèéäåøíº.

Äàí³ ìàòåð³àëè ïóáë³êóþòüñÿ ç êíèãè «Ìóêà÷³âùèíà: ìèíóëå ³ ñüîãîäåííÿ. Åíöèêëîïåä³ÿ ñ³ë ðàéîíó», ÿêó ìîæíà ïðèä-
áàòè 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 ãàçåòà77777 22  áåðåçíÿ 2018 ð.
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Ð³çí³ â ñâ³ò³ º êðà¿íè,
Ãàðí³ ³ áàãàò³,
Òà íàéêðàùå – â Óêðà¿í³,
Áî íàéêðàùå –

â ð³äí³é õàò³!
                              (Ã.×åð³íü)

210 років минуло в 2014 р. з
часу заснування на Мука�
чівщині невеличкого села Со�
фія.  Саме сюди направив у 1804
р. граф Франц Філіп фон Шен�
борн з німецького містечка Гес�
сен�Дарм 7 німецьких сімей, в
основному лісорубів із числа
спішських німців. Їм було нада�
но кредит для спорудження бу�
динків та по 18 гектарів землі.

Раніше село називалося
Жовфією – так звалася донька
австрійського цісаря, а пізніше
дружина вищезгаданого графа
Франца Філіпа фон Шенборна.
Вона особливо турбувалася про
німецьких селян, виділяла осо�
бисті кошти, щоб вони могли
нормально жити як пересе�
ленці. Німецьке насе�
лення села називало
його Софієндорф
(Sofiendorf), а мадяри
називали його Софія�
фолво (Zsofiafalva). За
радянської влади село
перейменували в Со�
фію.

Назву Софія має один
із населених пунктів
Молдавії, а споріднену
назву “Софіївка” носить
31 населений пункт Ук�
раїни.

Між Софією і Лаловом
є великий гладкий ка�
мінь. Хто йде із села в
село, має можливість
присісти на ньому і
відпочити. За старою
легендою на цей камінь
перетворився бідний
хлопець, який не повер�
нув позичені гроші. Той камінь
стоїть у Лалівському березі.

Але повернімося до історії.
За окремими даними, вже че�
рез 25 років після заснування
Жовфії тут проживала 21 сім'я

(Пфайфер, Коцавер, Беккерт,
Лукач та інші). В 1837 р. поряд з
німецькомовним населенням у
Жовфії проживали 10 чоловік
руськомовного населення. В
1844 р. село мало печатку, на
якій було зображено лісоруба.
У 1870 р. у 50�ти будинках жили
255 чоловік. Для них у 1877 р.
було побудовано кірхе (церкву)
і освячено на честь святого
Стефана. Графська родина
Шенборн подарувала церкві
все церковне майно і вівтар,
орган, які були зроблені
віденськими майстрами. Для
дітей через рік було відкрито
державну школу. Наприкінці ХІХ
ст., в 1891 р., в Жовфії прожи�
вало 40 чоловік руськомовного
населення.

В 20�х роках минулого сто�
ліття Жовфія належала до Му�
качівської жупи. Серед жителів
села не було жодного українця.
Із 378 чоловік 365 були німці, 5
– мадяри, 8 – євреї. Діяла од�
нокласна сільська державна
школа з німецькою мовою на�
вчання,  в якій працювала одна
вчителька. Дороги як такої не
було. Тільки  в середині трид�
цятих, за чехів, було побудова�
но дорогу із Лалова і до села, а
звідти до Фогораша.

На початку ХХ ст. шваби (так
німців називало місцеве русь�
комовне населення) поділили�
ся на бідних і багатих. Як пра�
вило, бідні обробляли багатих
або виїжджали на заробітки в
США, Канаду, Аргентину.

Як згадує, в минулому  парт�
ійний і райвиконкомівський
працівник, історик І.І.Ільниць�
кий, з часу заснування села,

особливо у
ХХ ст., його
жителі пере�
жили шість
систем вла�
ди. І при
цьому завж�
ди залиша�
лись госпо�
д а р я м и ,
о б е р і г а л и
н і м е ц ь к у
к у л ь т у р у ,
звичаї і тра�
диції.  Ста�
р о ж и л и
села пам'я�
т а ю т ь
ш в а б с ь к і
х р а м о в і
свята, весі�
лля, вечор�
ниці,  які
с у п р о в о д �

жувались своїм духовим орке�
стром.

Трагічні події для жителів села
розгорнулися 20 жовтня 1944 р.
Тоді село покинули 181 чоловік,
а залишилося тільки 80.

У залишені оселі переселя�
лися жителі з навколишніх сіл
та інших районів області. Зок�
рема, владою був виданий спец�
іальний документ, який давав
на це право. Близько 30 сімей
із Міжгірського, Воловецького і
Свалявського районів у 1945�
1947 рр. поселилися у залише�
них швабських хатах.

У перші роки радянської вла�
ди у Софії було створено
сільську раду. Самостійно вона
діяла до 1954 р. – тоді її було
приєднано до Зубівської
сільради. Ця підпорядкованість
залишилась і по сьогоднішній
день.

20 німецьких родин, які в 1944
р. не залишили село, до 90�х
років ХХ ст. жили у Софії. Серед
них були хороші будівельники,
малярі, бляхарі.

У листопаді 1948 р. 40 се�
лянських господарств об'єдна�
лися в колгосп ім. Т.Г.Шевчен�
ка. Колгоспним головою обра�
ли Горвата. В   1950 р. це гос�
подарство об'єдналося з кол�
госпом “Червоний партизан” с.
Зубівка.  Об'єднаний колгосп
очолив Яцура. В 1960 р. госпо�
дарство увійшло до складу ут�
вореного радгоспу�заводу “Ла�
лівський”.

У січні 1953 р. жительці села,
колгоспниці О.Г. Дзямко було
присвоєно почесне звання
“Мати�Героїня” з
врученням відпов�
ідного ордена і
грамоти Президії
Верховної Ради
СРСР за народ�
ження і виховання
більше 10 дітей.

Серед жителів
села в   50�х роках
був працівник ок�
ружного відділу
внутрішніх справ
В. Ф. Куриця.
В міліцію він прий�
шов по направленню, а в Софії
отримав із сім’єю місце для
проживання в одній із хат, яку
після війни залишили шваби.
Близько десяти років працював
дільничним інспектором міліції.

Старожили села розповіда�
ють про цікавий випадок, який
мав місце в Софії на початку
60�х років минулого століття.
Тут жили двоє людей старшого
віку чоловік і жінка – Гардунки.
Вони не мали дітей, були скупі і
одягалися бідно. Яким же було
здивування жителів Софії, коли
дізналися, що, граючись на
подвір'ї у Гардунків, сусідські
діти знайшли 2 невеликих кор�
зини старих грошей. А це був
1964 р., через три роки після
обміну грошей у колишньому
СРСР. Так була покарана
людська жадібність і скупість

(хоча не кращим є й становище
тих людей, гроші яких залиши�
лися на ощадних книжках після
розпаду Союзу).

У 90�х роках минулого сто�
ліття розпочався масовий виїзд
німців у Німеччину. Не обминув
він і Софію – зараз в селі немає
жодної німецької сім'ї. Тоді за
кордон виїхали цілі родини Бек�
керт, Гецко, Гардунки, Лукач,
Пфайфер, Найбавер, Маврер,
Коцавер, Кілбел та інші. У жи�
телів села про своїх колишніх
німецьких земляків залишили�
ся тільки приємні спогади. Ще
й понині жителів Софії прози�
вають “білі шваби”, хоча ос�
танніх там давним�давно
немає.

З розпадом радянсь�
кої системи стан
справ у селі мало чим
поліпшився. Є дворо�
господарства,  які за�
лишилися без госпо�
дарів. Жителі Софії
виїжджають на заробі�
тки. Добре, що село га�
зифіковано. Богослуж�
іння проходять у пра�
вославній церкві.

Все село Софія
практично розміщене
на одній вулиці, колись Ра�
дянській, а віднедавна  – Дух�
новича. Серед його жителів
найбільше родин Ільницьких,

Йовбаків.
 Софія подарува�

ла світу талановито�
го музиканта, гро�
мадського діяча та
педагога, Заслуже�
ного діяча мистецтв
України, члена Спіл�
ки композиторів Ук�
раїни та Угорщини
С.Ф.Мартона (24.
1 1 . 1 9 2 3 � 1 4 . 0 1 .
1996). Його батько у
30�і роки минулого
століття був у Софії

сільським вчителем. Закінчив�
ши місцеву школу, С.Ф.Мартон
навчався у Мукачівській учи�
тельській семінарії.

 У перші післявоєнні роки
працює викладачем Мука�
чівської музичної школи. Коли в
грудні 1945 р. в Мукачеві було
створено чоловічий хор “Ме�
теор”, він разом з Антоном Ски�
бою стає його керівником.

Екстерном закінчує Ужго�
родське музичне училище по
класу фортепіано. В цьому зак�
ладі він працює майже 30 років
концертмейстером і виклада�
чем. Тут у С.Ф. Мартона навча�
лося  багато майбутніх знаме�
нитостей.

Талант художнього керівника
проявився у С.Ф. Мартона,
коли він у 1975 р. очолив камер�
ний ансамбль “Ужгородські ме�

лодії” при Закарпатській об�
ласній філармонії. Величезною
є музична скарбниця, яку по
собі залишив вихідець із Софії.
Це майже 400 оригінальних му�
зичних творів. Він обробляв на�
родні пісні  Закарпаття, Словач�
чини, Угорщини. Ім'я Степана
Мартона носить Мукачівська
школа мистецтв №1.

Серед уродженців села
І.І.Чучвар (28.10.1937�2011).
Його батько за національністю
німець, а мати – українка, ро�
дом із сусіднього Фогораша.
Майже сорок років життя він
віддав педагогічний роботі.
Відмінник народної освіти Ук�
раїни І.І.Чучвар працював і зав�
ідуючим Мукачівським район�

ним відділом освіти, і директо�
ром Великолучківської десяти�
річки, і заступником директора
СПТУ�31 (тут більше 20 років).

 Уродженцем Софії є перший
начальник Мукачівської об�
'єднаної державної податкової
інспекції (1991�1997) О.Й.Ке�
решкені (17.03.1954). Його
батько – Й.Й. Керешкені – дов�
гий час працював у фінвідділі
Мукачів�ського райвиконкому.

Приємно, що у самій Софії
зараз живуть люди, які своєю
працею вписують нові сторінки
в історію сьогоднішнього села.
Зокрема, М.М. Скуба близько
десяти років працювала секре�
тарем Зубівської сільради, а
потім у цьому ж селі  – директо�
ром початкової школи. Зараз на
пенсії, проживає з сім'єю у
рідному селі Софія.

Знаний на Мукачівщині жи�
тель Софії М.М.Ільницький.
Довгий час працював у позаві�
домчій охороні, але краще його
знають як класного укладчика
паркетної підлоги. Його син –
М.М.Ільницький – очолював
Мукачівські районну та міську
електромережі, працював на�
чальником обласної електро�
мережі.

Жовфія – Софія... Село Му�
качівщини, де першими посе�
ленцями були німці і жодного
українця. Село, де зараз живуть
одні українці і немає жодного
німця. Більше як двохсотрічній
історії села це можливе.



1. Гомба Іван Іванович – 1963 р.н.
2. Локотош Ольга Іванівна – 1949 р.н.
3. Біла Верона Юріївна – 1956 р.н.
4. Бобела Віра Анатоліївна – 1946 р.н.
5. Кощак Олена Іллівна – 1934 р.н.
6. Симчина Степан Васильович – 1991 р.н.
7. Соломонова Валентина Антонівна – 1947 р.н.
8. Гардунка Ганна Степанівна – 1930 р.н.
9. Кампова Маргарита Марківна – 1939 р.н.
10. Мальованець Михайло Степанович – 1962 р.н.
11. Лунєв Олександр Олександрович – 1980 р.н.
12. Владзимірська Катерина Федорівна – 1963 р.н.
13. Тимко Михайло Георгійович – 1957 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
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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
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     У доброму стані б/у ба$

гажник для авто «Ланос». Ціна
договірна. Тел. 050$228$98$48.
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з  12.03.2018 р.  по  18.03.2018 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.

Завідувач контори похоронного
обслуговування ММКП "РБУ" В.В.Турченко

 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

     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.

     Загублене  свідоцтво про право на спадщину видане
Греба Олександру  Миколайовичу на домоволодіння в с. За$
лужжя, вул. Духновича за № 68, виданого Мукачівська райдер$
жконтора № 2$602 від 20.08.2009 р. , вважати недійсним.
     Загублене  свідоцтво про право власності видане Греба

Миколі Михайловичу, Греба Ганні Петрівній на домоволодіння в
с. Залужжя, вул. Духновича за № 77, виданого на підставі рішен$
ня Залужанської с.р. № 32 від  28.03.2018 р. , вважати недійсним.
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ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
 бармени, повар

 (0955504645)
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Епідеміологічна ситуація по зах�
ворюваності туберкульозом,  як  по
м.Мукачево,  так і по Мукачівсько�
му р�ну є напруженою. Захворю�
ваність туберкульозом у 2017 році
в порівнянні з 2016 роком по  м.Му�
качево виросла на 14 випадків, по
Мукачівському району захворю�
ваність знизилася на 3 випадки.
Показник на 100 тис. нас.  по
місту� 75,3, по району� 79,2, що є
вище середньо� обласного  показ�
ника, який становить  � 57,79 %.

Високі відсотки захворюваності
на деструктивний туберкульоз у за�
гальній кількості вперше виявлених
хворих на туберкульоз, що вказує
на пізнє виявлення захворювання
(по Мукачівському р�ну показник
на 100 тис.нас. �41,5, а по м. Му�
качево – 26,7)  при середньо –об�
ласному показнику –24,7 %.

За 2 місяці поточного року по
району спостерігається ріст зах�
ворюваності на 3 випадки, а по
місту зареєстровано один випадок
захворювання серед дітей.

Туберкульоз – це одне з найпо�
ширеніших та найзагрозливіших
інфекційних   захворювань людини,
тварин і птахів. Туберкульоз веде
себе агресивно, вражає всі вікові
та соціальні групи населення в їх
працездатний і репродуктивний
вік. Туберкульозна бактерія вражає
всі органи і системи організму лю�
дини—очі, шкіру, сечостатеву си�
стему, кишковик, а найчастіше по�
ражає легені. Хвороба не ліквідо�
вана в жодній країні світу.

Туберкульозом заражаються  при
вдиханні повітря, в якому є збудник
захворювання – мікобактерія. Цей
мікроорганізм не схожий  на інші
мікроби. Його унікальність, насам�
перед, полягає у тому, що він є
стійким до навколишнього середо�
вища. Так, в приміщеннях  у висох�
шому мокротинні мікобактерії збе�
рігають життєздатність від 2 до 10
місяців, у грунті – до 2�х років, у за�
мороженому м’ясі –до одного року,
у проточній чистій воді – більше
року, у вуличному бруді – до 4�х
місяців, в маслі на  холоді – 10 міс.,
в сирі – 260 днів і т.д.

Інша особливість збудника тубер�
кульозу полягає у тому, що він дуже
добре прилаштувався до людини, а
людина до нього. Він легко потрап�
ляє в організм людини, проте, час�
тіше не викликає захворювання, а
вступає в «мирні» відносини з імун�
ною системою організму, яка конт�
ролює його перебування в
організмі. В «мирних» стосунках з
людиною паличка Коха знаходить�
ся в «сплячому» стані в організмах
більшості інфікованих осіб, проте
захворювання не розвивається про�
тягом їхнього життя. Лише у 10%
осіб, які інфікувалися паличкою
Коха, розвивається захворювання.
Хто ці люди? Це насамперед особи
з ослабленою імунною системою
внаслідок багатьох захворювань. В
першу чергу ВІЛ�інфекція, цукровий
діабет, захворювання, при яких лю�
дина повинна приймати препарати,
які пригнічують імунну систему(лі�
кування онкологічних, ревматичних
захворювань, профілактика відтор�
гнення органів при їх трансплан�
тації).

Крім зазначених категорій осіб,
мають підвищений ризик до цієї хво�

ТУБЕРКУЛЬОЗ –
ХВОРОБА ВИЛІКОВНА

 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
роби,  особи, які піддаються над�
мірним перевтомам, надмірній
праці і постійним стресовим ситу�
аціям, поганому харчуванні, зло�
вживанні алкоголем, наркотиками,
тютюном тощо.

Основне джерело захворювання
– хворий бактеріовиділювач. Міко�
бактерії з організму хворого можуть
виділятися з харкотинням, повітрям
при диханні.  Особливо небезпеч�
ним для оточуючих є недолікований
хворий, який кашляє. Зараження
найчастіше відбувається під час
спілкування з людиною, яка має
заразну форму захворювання час�
тіше в закритих приміщеннях, які
погано провітрюються, у громадсь�
кому транспорті, в магазинах, кіно�
театрі та будь�яких громадських
приміщеннях з великим скупченням
людей. При кашлі, чханні, дихані
хворого мікобактерії потрапляють у
повітря, здорова людина вдихає це
повітря, мікобактерії потрапляють
у легені, що і може викликати зах�
ворювання. Зараження може
відбуватися під час безпосе�
реднього контакту з хворим
(під час поцілунків) і опосе�
редковано (через забруднені
предмети вжитку – книги,
рушники, посуд),

У великої рогатої ху�
доби туберкульозом
уражаються легені,
печінка, кишки, се�
чостатеві органи,
кістки, мозок, вим’я.
Тварини виділяють
збудника із харкотинням,
слиною, фекаліями, сечею, зара�
жаючи пасовища, приміщення де їх
утримують.  Зараження може відбу�
ватися в результаті використання
молока  від хворих корів (при покупці
молока на стихійних ринках і вжи�
ванні  в не кип’яченому виді), а та�
кож  виготовлених із нього масла,
сиру, вершків та ін. Зараження че�
рез м’ясо хворих тварин зустрі�
чається рідко, оскільки його вжива�
ють після термічної обробки.

Зараження від птахів може бути
при вживанні сирих або недостат�
ньо проварених курячих або кача�
чих яєць.

Зараження також може відбути�
ся і через пошкоджену шкіру і сли�
зові оболонки. Такий шлях зара�
ження відбувається у лаборатор�
них працівників, доярок, м’ясників
та ін.

Ознаки туберкульозу: кашель, що
триває понад 2�3 тижні, рясне по�
товиділення вночі, слабкість, без�
причинна втрата ваги, підвищення
температури тіла до 37 і більше
градусів без видимої на те причи�
ни, що триває понад тиждень,
може бути кровохаркання, біль у
грудній клітці, задуха.

 Основне в запобіганні масового
розповсюдження туберкульозу є
своєчасне виявлення та ізоляція
хворих. З  метою раннього вияв�
лення хворих  проводиться рент�
генфлюорографічне обстеження
населення і постановка внутрішкі�
рної алергічної проби Манту дітям
з групи ризику.

В системі профілактичних за�
ходів важливе місце займає актив�
на імунізація як новонароджених
дітей, так і дітей у 7 років вакциною
БЦЖ.

Як вберегтись від туберкульо(
зу:

1. Якщо Ви більше 2 тижнів почу�
ваєтеся погано, Вас турбує кашель,
маєте знижений апетит, підвищену
температуру, пітливість, особливо
вночі, задуху, кровохаркання, НЕ�
ГАЙНО зверніться до лікаря.

2. Чим раніше виявлений хворий
на туберкульоз, тим більше шансів
у нього на повне вилікування.

3. Своєчасно виявлений хворий,
що отримує повноцінне лікування,
через 6�8 тижнів не є джерелом
інфекції. Вчасно розпочате лікуван�
ня є запорукою повного вилікуван�
ня. Категорично забороняється
переривати лікування!

4. При порушенні режиму лікуван�
ня хвороба переходить у хронічну
форму, яку вилікувати дуже важко.

5. Навіть коли людина почуває
себе добре, варто один раз на два
роки

пройти флюорографічне обстежен�
ня.

6. Один раз на рік флюорографічно
обстежуються особи з декретованої
групи населення та так званої “групи
ризику” щодо захворювання на  тубер�
кульоз (хворі на часті пневмонії, цук�
ровий діабет, особи які перебувають
під медичним наглядом в психоневро�
логічних та наркологічних закладах,
контактні з хворими на туберкульоз,
породіллі, ВІЛ�інфіковані та інші).

7. Щоб не захворіти на туберкульоз
в умовах епідемії необхідно повноцін�
но харчуватись, не мати шкідливих
звичок, займатись спортом і загарто�
вуватись, проводити більше часу на
свіжому повітрі, утримувати квартиру
в чистоті, частіше її провітрювати, уни�
кати контакту з хворою людиною та
твариною, суворо дотримуватись пра�
вил особистої гігієни.

8. Всім дітям групи ризику з метою
раннього виявлення туберкульозу про�
водити туберкулінодіагностику та
щеплення вакциною БЦЖ.

9. Уникайте покупок продуктів тва�
ринництва, які не пройшли ветеринар�
ного обстеження (особливо на стихій�
них ринках). Суворо дотримуйтесь
правил особистої гігієни при викорис�
танні молока і м’яса, надійно підда�
вайте їх термічній обробці. Не купляй�
те молочні продукти фасовані у несте�
рильних, раніше вживаних пластико�
вих посудах.

Не займайтесь самолікуванням!
Жодні відомі народні засоби не мо�

жуть вилікувати туберкульоз. Їх можна
використовувати як доповнення до ос�
новного лікування після консультації з
лікарем.

П.РАКОВЦІ, зав.відділеня
організації епідеміологічних

досліджень Мукачівської
міськрайонної  філії  ДУ “Закар(
патський  обласний лаборатор(

ний    центр   МОЗ України”
Л.  ЛУП’ЯК, зав.

протитуберкульозного
диспансера Мукачівської ЦРЛ.

У Мукачівській РДА відбулася нарада медичних пра�
цівник з питань боротьби з туберкульозом. Модерува�
ла зустріч головний лікар ЦПМСД району Вікторія Лані,
яка представила присутнім керівників району, які та�
кож взяли участь у нараді: голову Мукачівської РДА
Сергія Гайдая та голову Мукачівської райради Івана
Михайла. Участь у нараді взяла Любов Луп’як, яка пред�
ставляла фтизіатричну службу Мукачівської ЦРЛ, яка
розповіла про дію програми Агентства США з міжна�
родного розвитку (USAID), спрямовану на посилення
контролю за туберкульозом в Україні.

До завідувачів амбулаторій та ФАПів, спеціалістів�
фтизіатрів звернувся голова Мукачівської РДА Сергій
Гайдай, який в пергу чергу подякував медикам за не�
легку щоденну працю, яка полягає у порятунку людсь�
ких життів. Сергій Володимирович торкнувся теми ме�
дичних реформ, в світлі яких, поряд з неузгодження�
ми, є ряд позитивних моментів. Це і електронне вря�
дування у сфері охорони здоров’я, і новий підхід до
взаємин «лікар�пацієнт», які забезпечують вільний
вибір лікуючого лікаря сімейного типу та вузькоспеці�
алізованого фахівця. Багато уваги присвятили новаці�
ям у сфері надання медичної допомоги на первинному
рівні. Потребують ремонтів та технічного переосна�
щення ряд ФАПів та АЗПСМ району, не вистачає сан�
ітарних автомобілів, актуальним залишається питан�
ня забезпечення достойних умов роботи та фінансо�
вого забезпечення медпрацівника сільської місцевості.

«Захищаючи всі гарантії для медика, передбачені
державою, я щоденно працюю і над пошуком альтер�
нативних джерел фінансування, щоб додатково забез�
печити всім необхідних медустанови району, – зазна�
чив Сергій Володимирович».

Нагадаємо, нещодавно від угорських партнерів Му�
качівський район отримав медичне устаткування на
суму півмільйона гривень.

Î÷³ëüíèê ðàéîíó
Ñåðã³é Ãàéäàé âçÿâ ó÷àñòü

ó íàðàä³ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â

Увечері на березі річки Тиса, по якій проходить кор�
дон з Румунією, прикордонники відділу «Ділове» Мука�
чівського загону, затримали чоловіка у  гідрокостюмі.

Затриманим виявився 18�річний громадянин Украї�
ни, житель міста Рахів. Під час затримання, ігноруючи
законні вимоги прикордонного наряду, молодик спро�
бував втекти. З метою припинення правопорушення
правоохоронцями було здійснено декілька поперед�
жувальних пострілів, після чого втікача було затрима�
но.

Для з’ясування всіх обставин правопорушення, а та�
кож складання адмінпротоколів за ч.2 ст.204�1 КУпАП
та ст. 185�10 КУпАП, затриманого доставлено до при�
кордонного підрозділу. Матеріали справи передано до
суду.

Прес�служба Мукачівського
 прикордонного загону

ÍÀ ÁÅÐÅÇ² ÒÈÑÈ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈÊÈ
ÇÀÒÐÈÌÀËÈ «ÂÎÄÎËÀÇÀ»
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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

Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 18.00 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 20.00,
0.00 100 âûï. 1. 22.30
ËàâËàâCar 2. 1.00 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 2.00 ÁàðÄàê. 5.40 Êîðèñí³
ïäêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.25 Çîíà íî÷³. 4.40 Àá-
çàö. 6.34, 8.49 Kids Time. 6.35
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 8.50 Õ/ô
"Ïîìñòà ïóõíàñòèõ". 10.40 Õ/
ô "Àìóëåò Çåìíîìîð'ÿ" (16+).
14.00 Õ/ô "×àñ â³äüîì" (16+).
16.00 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ êó-
áîê âîãíþ". 19.00 Ðåâ³çîð.
Êðàìíèö³. 21.00 Òàºìíèé
àãåíò. 22.15 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 0.10 Õ/ô "Íå ñòóêàé
äâ³÷³" (18+). 2.05 Íåáà÷åíå
ªâðîáà÷åííÿ. 2.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 27 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 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.40 Ä/ñ
"Ïðèãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà".
10.35, 13.35, 16.25 Òåëåïðî-
äàæ (íà êîìåðö³éíèõ óìîâàõ).
11.00 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè òâà-
ðèí". 12.00 Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿. 13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.55 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.20 Ì/ñ
"Ãîí". 16.45 Ñâ³òëî. 17.50,
0.00 ²íôîðìàö³éíà ãîäèíà.
19.00 Ïåðøèé íà ñåë³. 19.25
Ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì.
20.25 Íàø³ ãðîø³. 21.30, 3.25
Òåìà äíÿ. 21.45, 3.40 Íîâè-
íè.  Ñïîðò.  22.05 Ä/ñ
"Íàéá³ëüø çàâàíòàæåíèé ó
ñâ³ò³". 22.55 Ä/ñ "Òàºìíèö³
àêóë" .  1 .10 Ðîçñåêðå÷åíà
³ñòîð³ÿ.  2 .10 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð³¿". 4.00 Ä/ñ "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 5.00 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". 12.40, 14.00, 15.30
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòå-
ð³àëè". 21.00 Äðàìà "Cóâåí³ð
ç îäåñè". 22.00 "Ïîâåðí³òü
ìåí³ êðàñó - 3". 23.25, 0.25
Äðàìà "Íàùàäêè". 1.55 Äðàìà
"Õ³÷êîê"

IÍÒÅÐ
6.10 "Ìóëüòô³ëüì".  6.20,
22.30 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00,
9.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10,
9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.20,
12.25, 20.40 Ò/ñ "Çàïèòàéòå â
îñåí³". 12.00 "Íîâèíè". 12.50
Ò/ñ "Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæè-
íà?" (12+). 14.50, 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00, 4.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 2.05, 5.25 "Ïîäðî-
áèö³". 0.15 Õ/ô "Âñå ìîæëè-
âî".  2.45 "Îðåë ³  Ðåøêà.
Øîï³íã". 4.55 "Top Shop".

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 26  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 Äîáðî-
ãî  ðàíê ó,  Êðà ¿íî ! .  9 .40  Ä /ñ
"Ïðèãîäè Îñò ³íà Ñò ³âåíñà" .
10.35, 13.35, 16.25 Òåëåïðî-
äàæ (íà  êîìåðö ³éíèõ  óìî-
âàõ ) .  11 .00  Ä /ñ  "Ñï ³ëüíîòè
òâàðèí". 12.00 Äîêóìåíòàëü-
íèé  öèêë  Ñìà÷í ³  ³ ñ òîð ³ ¿ .
13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).  13.10 Ðàä³-
îÄåíü. 13.55 Ïåðøà øïàëü-
òà. 14.30 Ðàä³î. Äåíü. 15.20
Ì/ñ "Ãîí". 16.45 Ðîçñåêðå÷å-
íà  ³ ñ òîð ³ÿ .  17 .50 ,  0 .00
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 .45 ,  3 .40  Íîâèíè .
Ñïîðò.  22.05 Ä/ñ "Íàéá³ëüø
çàâàíòàæåíèé ó ñâ³ò³". 22.55
Ä /ñ  "Òàºìíèö ³  àêóë" .  1 .55
ÒÀÊÀØÎÒÀÌ ÑÓÑÏ²ËÜÍÅ.
2 .05  Ä /ô "Ñìà÷í ³  ³ ñ òîð ³ ¿ " .
4.00 Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè" .  5 .00  Ä /ñ  "Îðå-
ãîíñüêèé 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,  15.30
"Ì³íÿþ æ³íêó" .  17.10 Äðàìà
"Ìàìà". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè" .  21.00 Äðàìà
"Cóâåí³ð ç  îäåñè" .  22.00
"Ãðîø³ 2018". 23.15, 0.25 "Ãî-
ëîñ êðà¿íè 8". 4.30 "Æèòòÿ áåç
îáìàíó"

IÍÒÅÐ
6.05 "Ìóëüòô³ëüì". 6.15, 22.35
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10, 9.20
"Ðàíîê ç ²íòåðîì". 10.00 Õ/ô
"Çà äâîìà çàéöÿìè". 11.40,
12.25 Ò/ñ "Ùî ðîáèòü òâîÿ
äðóæèíà?" (12+). 12.00 "Íîâè-
íè". 16.10 "×åêàé ìåíå". 18.00,
19.00, 4.15 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.10, 5.30
"Ïîäðîáèö³". 20.40 Ò/ñ "Çàïè-
òàéòå â îñåí³". 0.20 Õ/ô "Õðî-
í³êè çðàäè" (16+). 2.50 "Îðåë ³
Ðåøêà. Øîï³íã" .  5.00 "Top
Shop"

 ICTV
5.45, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Ñïîðò. 9.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.15 Àíòè-
çîìá³. 11.05, 13.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  Äàéäæåñò.  12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.00 Õ/ô
"ß,  Ôðàíêåíøòåéí" (16+) .
15.25, 16.20 Õ/ô "Ï³äíåñåí-
íÿ Þï³òåð" (16+). 18.45, 21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå
í³æ ïðàâäà. 21.30 Ò/ñ "Ìåí-
òàë³ñò" (16+). 22.30 Ñâîáîäà
ñëîâà. 0.50 Õ/ô "Çäîðîâàíü"
(16+). 2.30 Õ/ô "Åê³ïàæ ìàøè-
íè áîéîâî¿". 3.35 Òðóáà ì³ñòå-
ðà Ñîñèñêè (12+). 4.15 Ñêàðá
íàö³¿. 4.25 Åâðèêà!. 4.30 Ôàê-
òè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.45, 15.30 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.35 Õ/ô "Ä³â÷àòà". 10.25 Õ/ô
"Ìàìà ìèìîâîë³". 13.05 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â 18". 17.30,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 20.00, 22.40 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 23.35
"Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.30 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 11.30, 3.20 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà. 13.30 Ò/ñ "Ñîëîìîíîâå
ð³øåííÿ" 1, 2 ñ. 15.30 Ò/ñ "Ñî-
ëîìîíîâå ð³øåííÿ". 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Áëàã³ íàì³ðè" 1, 2 ñ.
(12+). 23.30 Õ/ô "Ìîðñüêèé á³é"
(16+). 2.00 Òåëåìàãàçèí. 4.45
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-3 (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Õ/ô "Êàø-
òàí÷èê: ãåðîé Öåíòðàëüíîãî
ïàðêó". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 ×îòèðè âåñ³ëëÿ.
13.00, 19.00, 2.30 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 14.00, 21.00 Ãîòåëü Ãà-
ë³ö³ÿ. 15.00, 3.20 Â³òàëüêà.
16.00 Êðà¿íà Ó. 17.00, 22.00

10.35, 13.35, 16.25 Òåëåïðî-
äàæ (íà êîìåðö³éíèõ óìîâàõ).
11.00 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè òâàðèí".
11.25 Ä/ñ "Íåçâè÷àéí³ êóëüòó-
ðè". 12.00 Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿.  13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.55 Íàø³ ãðîø³. 14.30 52
â³êåíäè. 15.20 Ì/ñ "Ãîí". 16.50
Â³éíà ³ ìèð. 17.30 ÒÀÊÀØÎ-
ÒÀÌ. 17.50, 0.00 ²íôîðìàö³é-
íà ãîäèíà. 19.00 Ä/ô "Ïë³÷-î-
ïë³÷". 20.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
21.30, 3.25 Òåìà äíÿ. 21.45,
3.40 Íîâèíè. Ñïîðò. 22.05 Ä/ñ
"Íàéá³ëüø çàâàíòàæåíèé ó
ñâ³ò³" .  22.55 Ä/ñ "Òàºìíèö³
àêóë". 1.10 Ñâ³òëî. 2.10 Ä/ô
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 4.00 Ä/ñ "Ìè-
ñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè".
5.00 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³â-
íèê"

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, 5.10
ÒÑÍ. 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.40, 12.20 "Îäðóæåííÿ íà-
îñë³ï".  12.45, 14.00, 15.30
"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 Äðàìà "Ðîá³òü âàø³ ñòàâ-
êè!".  1.45 Ìåëîäðàìà "Íà-
¿çíèö³ òà ÿíãîëè"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.15, 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". 12.50 Ò/ñ "Ùî
ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?" (12+).
14.50, 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 4.10 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.05, 5.25 "Ïîäðîáèö³". 0.20 Õ/
ô "Êîõàííÿ çà ðîçêëàäîì".
2.45 "Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã".
4.55 "Top Shop"

ICTV
5.35,  10.10 Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 11.15, 17.40, 21.30 Ò/ñ
"Ìåíòàë³ñò"  (16+) .  12.15,
13.20 Õ/ô "Êîëîí³ÿ" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
14.35, 22.35 "Íà òðüîõ" (16+).
15.05, 16.20 Ò/ñ "Í³êîíîâ ³ Êî"
(16+).  18.45,  21.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð .  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 23.45 Õ/ô "Êðèâàâèé
ñïîðò" (16+). 1.25 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ.  Ëîñ-Àíäæåëåñ"
(16+). 2.45 Òðóáà ì³ñòåðà Ñî-
ñèñêè (12+). 4.10 Ñêàðá íàö³¿.
4.20 Åâðèêà!. 4.25 Ñòóä³ÿ Âà-
øèíãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.20, 15.30 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.10 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.05
"ÌàñòåðØåô - 7". 13.00 "Õàòà
íà òàòà". 17.30, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00,
22.40 "ÌàñòåðØåô. Êóë³íàð-
íèé âèïóñêíèé". 23.45 "Îäèí çà
âñ³õ"

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

ðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.00 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñå-
çîí. 10.30 Ñâåêðóõà àáî íå-
â³ñòêà. 11.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
Íîâèé ñåçîí. 13.30, 15.30, 4.45
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-5 (12+).
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
"Áëàã³ íàì³ðè" 5, 6 ñ. (12+).
23.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå çëî÷è-
íó" (16+). 1.30 Òåëåìàãàçèí.
2.50 Çîðÿíèé øëÿõ. 3.10 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.45 Õ/ô "Çëîä³é
òà éîãî ó÷èòåëü". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00 ×îòèðè
âåñ³ëëÿ. 13.00, 19.00, 2.30 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 14.00, 21.00
Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 22.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 18.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîë-
òàâîþ. 20.00, 0.00 100 âûï. 1.
22.30 ËàâËàâCar 2. 1.00 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 2.00 ÁàðÄàê. 5.40
Êîðèñí³ ïäêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè

ICTV
5.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45, 4.30 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.20, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
11.15, 17.35, 21.30 Ò/ñ "Ìåí-
òàë³ñò" (16+). 12.15, 13.20 Õ/ô
"Ãàðë³ Äåâ³äñîí ³ êîâáîé Ìàëü-
áîðî" (16+). 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.40, 22.30 "Íà
òðüîõ" (16+). 15.00, 16.20 Ò/ñ
"Í³êîíîâ ³ Êî" (16+). 18.45,
21.10 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.45 Õ/ô
"Êîëîí³ÿ" (16+). 1.20 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ" (16+). 2.45 Òðóáà ì³ñòåðà
Ñîñèñêè (12+). 4.05 Ñêàðá
íàö³¿. 4.15 Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ
Âàøèíãòîí. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+).

ÑÒÁ
6.45, 15.30 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.35 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.30
"ÌàñòåðØåô - 7". 13.25 "Õàòà
íà òàòà". 17.30, 22.00 "Â³êíà-
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. 11.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
Íîâèé ñåçîí. 13.00, 4.45 Àãåí-
òè ñïðàâåäëèâîñò³-5 (12+).
15.20 Ôóòáîë. Òîâàðèñüêèé
ìàò÷. ßïîí³ÿ - Óêðà¿íà. 17.10
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó (16+).
18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì"
(12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Áëàã³ íà-
ì³ðè" 3, 4 ñ. (12+). 23.30 Ò/ñ
"CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+).
1.30 Òåëåìàãàçèí. 2.50 Çîðÿ-
íèé øëÿõ. 3.10 Ðåàëüíà ì³ñòè-
êà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 9.30 Ì/ô "Ìó-
ðàõà Z". 11.00 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 ×îòèðè âåñ³ë-
ëÿ. 13.00, 19.00, 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 14.00, 21.00 Ãî-
òåëü Ãàë³ö ³ÿ .  15.00,  3 .20
Â³òàëüêà.  16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 22.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà.  18.00 Îäíîãî ðàçó ï ³ä
Ïîëòàâîþ. 20.00, 0.00 100
âûï. 1. 22.30 ËàâËàâCar 2.
1.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00 Áàð-
Äàê. 5.40 Êîðèñí³ ïäêàçêè.

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.50 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". 11.25 Ò/ñ "Äðóç³".
12.20 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+). 17.00,
19.00 Äåøåâî ³ ñåðäèòî. 20.45
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
21.45 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè
(16+)

ÑÅÐÅÄÀ, 28 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  16.00 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".

ÐÎÇØÓÊÓÞ ÑÎÁÀÊÓ
ïñà ïîðîäè “ëàáðàäîð” á³ëî¿ ìàñò³.
Ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó.

Òåë. 095 124 33 02
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(26.03.2018 - 1.04.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Åô³îï³ÿ". 13.55 Äðàìà
"Cóâåí³ð ç îäåñè". 17.40 Êî-
ìåä³ÿ "Äæåíòëüìåíè óäà÷³".
19.30, 5.00 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 8". 0.10
"²ãðè ïðèêîë³â 2018". 1.05
Äðàìà "Ñóäîâå îáâèíóâà÷åí-
íÿ êåéñ³ åíòîí³"

IÍÒÅÐ
6.15 Õ/ô "Áàëàìóò". 8.00
"Óäà÷íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãî-
òóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³
ðåøêà. Ìîðñüêèé ñåçîí". 11.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ. Àìåðèêà". 12.00 Õ/ô
"Óêîë ïàðàñîëüêîþ". 13.50 Õ/
ô "Ïîãðàáóâàííÿ". 16.10 Õ/ô
"²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ". 18.00 "Êðóò³øå âñ³õ.
Íîâèé ñåçîí". 20.00, 1.25
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Ùî
ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?" (12+).
23.30 Õ/ô "Âèá³ð ìîº¿ ìàòóñ³"
(12+). 1.55 Äîê.ïðîåêò "1961.
Òàºìíèöÿ êè¿âñüêîãî ïîòîïó"

 ICTV
5.15 ²íñàéäåð. 7.00 Ò/ñ "Êîä
Êîñòÿíòèíà" (16+). 9.00 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+). 11.50, 13.00
Õ/ô "Ïîãðàáóâàííÿ ïî-³òàë-
³éñüêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.10 Õ/ô "Ïîòð³éíèé ôîðñàæ:
Òîê³éñüêèé äðèôò" (16+). 16.05
Õ/ô "Ôîðñàæ - 6" (16+). 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.35
Õ/ô "Ôîðñàæ - 5: Øàëåíà ï'ÿò³-
ðêà" (16+). 23.10 Õ/ô "Ôîðñàæ -
4" (16+). 1.15 Ò/ñ "Ìîðñüêà
ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).
2.40 Ïðîâîêàòîð (16+)

ÑÒÁ
5.10 "Õàòà íà òàòà". 7.35 "Õî-
ëîñòÿê - 8. Ïîñò-øîó". 8.55
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
10.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
11.55 "Âå÷³ð ç Íàòàëåþ Ãàð³-
ïîâîþ. Îëåêñàíäð Ïåäàí".
13.00 "Íàðå÷åíà äëÿ òàòà".
15.05 Õ/ô "Ñïîðòëîòî-82".
16.55, 23.35 "ß ñîðîìëþñü
ñâîãî ò³ëà 5". 19.00 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â 18".  21.20
"Îäèí çà âñ³õ" .  22.35
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.45, 3.40
Çîðÿíèé øëÿõ. 8.15 Ò/ñ "Áëàã³
íàì³ðè" 6, 10 ñ.. 13.00 Ò/ñ
"Æîäíîãî ñëîâà ïðî êîõàííÿ".
17.00 Ò/ñ "Ñåêðåò ìàéÿ" 1, 2 ñ.
(12+). 19.00, 2.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00
Ãîëîâíà òåìà. 21.00 Ò/ñ
"Ñåêðåò ìàéÿ" (12+). 23.00 Ò/ñ
"Íåëþáèìèé" 1, 3 ñ. (16+). 1.40
Òåëåìàãàçèí. 2.10 Ò/ñ
"Íåëþáèìèé" (16+). 4.00
²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó-2 (16+)

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà. 6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.15 Ì/ô "Åí-
÷àíò³ìàëñ; Ð³äíèé ä³ì". 11.30
Õ/ô "Íàéêðàùèé äðóã øïèãó-
íà". 13.00, 23.00, 2.30 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 14.00, 0.00 100
âûï. 1. 21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 21.30 Õ/ô "Òâî¿, ìî¿
³ íàø³". 1.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00
ÁàðÄàê. 3.20 Â³òàëüêà. 5.40
Êîðèñí³ ïäêàçêè. .

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.50 Çîíà íî÷³. 4.50 Ñòåí-
äàï-Øîó. 5.49, 7.59 Kids Time.
5.50 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 8.00
Õ/ô "Íåâèíèùåíèé øïèãóí".
9.45 Õ/ô "Ïóñòóí" (16+). 11.40
Ì/ô "Øðåê íàçàâæäè". 13.20
Ì/ô "²âàí Êíÿæåíêî ³ Ñ³ðèé
âîâê" (16+). 15.00 Õ/ô "Ãàðð³
Ïîòòåð òà Îðäåí Ôåí³êñà".
17.50 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð òà
íàï³âêðîâíèé ïðèíö". 21.00 Õ/
ô "Ìèñëèâö³ çà â³äüìàìè".
22.45 Õ/ô "Ñõîâèùå" (16+).
0.45 Õ/ô "Ïðèâèä áóäèíêó íà
ïàãîðá³" (16+)

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

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.15, 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 Õ/ô "Êàçêà ïðî
æ³íêó òà ÷îëîâ³êà". 12.40 Ò/ñ
"Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?"
(12+). 14.50, 15.50, 16.45, 1.50
"Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 23.50 Õ/ô
"Ë³íêîëüí äëÿ àäâîêàòà" (16+).
3.20 "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
4.05 Äîê.ïðîåêò "Äâà Ìèðîíî-
âà". 4.45 "Top Shop". 5.15
"Óäà÷íèé ïðîåêò"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.20, 19.20
Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè. 9.55
²íñàéäåð. 10.50, 16.35 Ò/ñ
"Ìåíòàë³ñò" (16+).  11.50,
13.20 Õ/ô "Á³éö³âñüêèé êëóá"
(16+).  12.45, 15.45 Ôàêòè.

Äåíü. 15.00, 16.20 Ò/ñ "Í³êî-
íîâ ³ Êî" (16+). 18.45, 21.10
Ôàêòè. Âå÷³ð.  20.20 Àíòè-
çîìá³.  21.30, 22.50 Äèçåëü-
øîó (12+). 0.05 Õ/ô "Ãàðë³ Äå-
â³äñîí ³  êîâáîé Ìàëüáîðî"
(16+).  1.55 Ôàêòè. 2.15 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ" (16+). 3.40 Òðóáà ì³ñòå-
ðà Ñîñèñêè (12+)

ÑÒÁ
5.45 "Ìîÿ ïðàâäà. Åêòîð Õ³ìåíåñ-
Áðàâî". 7.40 Õ/ô "Âàì ³ íå ñíèëî-
ñÿ". 9.25 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ". 17.30,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ".
20.00, 23.05 "Õîëîñòÿê - 8". 22.40
"Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ 2018".
0.15 "Õîëîñòÿê - 8. Ïîñò-øîó"

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 Àãåíòè
ñïðàâåäëèâîñò³-5 + (12+).
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-
5 (12+). 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 "Áëàã³ íàì³ðè" 9, 10
ñ. (12+). 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 "Áðà-
òèê ³ ñåñòðè÷êà". 11.00 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00 ×îòèðè
âåñ³ëëÿ. 13.00, 19.00, 2.30
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 14.00 Ãî-
òåëü Ãàë³ö³ÿ. 15.00, 3.20
Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
18.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 20.00, 1.00 100 âûï. 1.
21.00 Õ/ô "Ðîñîìàõà. Áåç-
ñìåðòíèé" (16+). 23.15 Õ/ô
"Òâî¿, ìî¿ ³ íàø³". 2.00 ÁàðÄàê.
5.40 Êîðèñí³ ïäêàçêè

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.10 Çîíà íî÷³. 4.05 Àá-
çàö. 5.54, 7.49 Kids Time. 5.55
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.50 Ò/ñ
"Ìåðë³í". 11.30 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+). 22.10 Ñóïåð³íòó¿-
ö³ÿ.  2.05 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 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 "Íåçâè÷àéí³ êóëüòó-
ðè". 12.00 Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë Ñìàêè Êóëüòóð. 13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).  13.10 Ðàä³îÄåíü.
13.55 Äî ñïðàâè. 14.30 Ðàä³î.
Äåíü. 15.20 Ì/ñ "Ãîí". 16.50
Òâ³é ä³ì. 17.20 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ.
17.50, 0.00 ²íôîðìàö³éíà ãî-
äèíà. 19.00 #ÂÓÊÐÀ¯Í². 20.25
"Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöü-
êîþ. 21.30, 3.25 Òåìà äíÿ.
21.45, 3.40 Íîâèíè. Ñïîðò.
22.05 Ä/ñ "Íàéá³ëüø çàâàíòà-
æåíèé ó ñâ³ò³". 22.55 Ä/ñ "Òàº-
ìíèö³ àêóë". 1.10 ²íòåðìàð³-
óì. 2.10 Ä/ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿".
4.00 Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè".  5.00 Ä/ñ "Îðå-
ãîíñüêèé 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, 15.30 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.10 Äðàìà "Ìàìà".
20.30, 4.30 "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 Äðàìà "Ï³ñëÿ
òåáå - í³êîãî"

IÍÒÅÐ
6.00 Ìóëüòô³ëüì. 6.20, 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 Ò/ñ "Çàïèòàéòå
â îñåí³ " .  12.50 Ò/ñ  "Ùî ðî-
áèòü òâîÿ äðóæèíà?"  (12+) .
14.50, 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00,  19.00,  4 .00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
5.15 "Ïîäðîáèö³".  20.40 Õ/ô
"²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº
ïðîôåñ³þ".  0 .20 Õ/ô "Äèêå
êîõàííÿ".  2.35 "Îðåë ³  Ðåø-
êà. Øîï³íã". 4.45 "Top Shop"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.15,
17.35, 21.30 Ò/ñ "Ìåíòàë³ñò"
(16+). 12.15, 13.20 Õ/ô "Êðè-
âàâèé ñïîðò" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.30 "Íà
òðüîõ" (16+). 15.05, 16.20 Ò/ñ
"Í³êîíîâ ³  Êî" (16+). 18.45,
21.10 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20
²íñàéäåð. 23.45 Õ/ô
"Á³éö³âñüêèé êëóá" (16+). 2.15

Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Ëîñ-Àí-
äæåëåñ" (16+). 2.55 Òðóáà
ì³ñòåðà Ñîñèñêè (12+). 4.05
Ñêàðá íàö³¿. 4.10 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).

ÑÒÁ
6.25, 15.30 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.15 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.10
"ÌàñòåðØåô - 7". 13.25 "Õàòà
íà òàòà". 17.30, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ". 20.00,
22.40 "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,
4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³-
5 (12+). 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 "Áëàã³ íàì³ðè" 7, 8
ñ.  (12+).  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
"Ä³â÷èíêà ç ñ³ðíèêàìè". 11.00
Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00
×îòèðè âåñ³ëëÿ. 13.00, 19.00,
2.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 14.00,
21.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.  15.00,
3.20 Â³òàëüêà. 16.00 Êðà¿íà Ó.
17.00, 22.00 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà.  18.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 20.00, 1.30 100
âûï. 1.  22.30 ËàâËàâCar 2.
5.40 Êîðèñí³ ïäêàçêè

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.20 Çîíà íî÷³. 3.45 Àá-
çàö. 5.39, 7.49 Kids Time. 5.40
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.55 Ò/ñ
"Ìåðë³í". 11.35 Ò/ñ "Äðóç³".
12.30 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+).  17.00,
19.00 Õòî çâåðõó (12+). 21.10
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
22.10 Âàðüÿòè. 2.15 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé
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6.00, 15.20 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 Ä/ñ "Àôðèêà. Íåáåç-
ïå÷íà ðåàëüí³ñòü". 10.35,
13.35, 16.10 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.00 Ä/
ñ "Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè". 12.00
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìàêè
Êóëüòóð. 13.00, 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10
Ðàä³îÄåíü. 13.55 "Ñõåìè" ç
Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 14.30
Ðàä³î. Äåíü. 16.40 Ôîëüê-
music. 17.50, 0.00 ²íôîðìàö-
³éíà ãîäèíà. 18.50 VoxCheck.
19.00 Òâ³é ä³ì. 19.25 Ä/ñ "Ïðè-
ãîäè Îñò³íà Ñò³âåíñà". 20.25
Ïåðøà øïàëüòà. 21.30, 3.25
Òåìà äíÿ. 21.45, 3.40 Íîâèíè.
Ñïîðò. 22.15 ÕÐÅÑÍÀ ÄÎÐÎ-
ÃÀ ÇÀ Ó×ÀÑÒÞ ÑÂßÒ²ØÎÃÎ
ÎÒÖß ÔÐÀÍÖÈÑÊÀ Â ÊÎË²ÇÅ¯.
1.10 ²íòåðìàð³óì. 2.10 Ä/ô
"Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 4.00 Ä/ñ "Ìè-
ñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè".
5.00 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³â-
íèê "

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,
14.00, 15.30 "Ì³íÿþ æ³íêó".
17.10 Äðàìà "Ìàìà". 20.15
"Ë³ãà ñì³õó 2018". 22.20 "²ãðè
ïðèêîë³â 2018". 23.20, 0.15,

ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ". 11.00 "ÌàñòåðØåô. Êóë³-
íàðíèé âèïóñêíèé". 14.05 "Õî-
ëîñòÿê - 8". 17.05 Õ/ô "Ñïîðò-
ëîòî-82". 19.00 "Ñâ³òàìè çà
ñêàðáàìè". 22.30 "Âå÷³ð ç Íà-
òàëåþ Ãàð³ïîâîþ. Îëåêñàíäð
Ïåäàí". 0.35 "Äàâàé ïîãîâîðè-
ìî ïðî ñåêñ"

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

ãîäí³. 7.15, 5.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 8.55 Ò/ñ "Áëàã³ íàì³ðè"
1, 5 ñ. (12+). 13.30, 15.20 Õ/ô
"Ïîãàíà ñóñ³äêà". 16.00 Ò/ñ
"Æîäíîãî ñëîâà ïðî êîõàííÿ"
1, 2 ñ.. 19.40 Ò/ñ "Æîäíîãî
ñëîâà ïðî êîõàííÿ". 21.00
Øîó Áðàò³â Øóìàõåð³â. 23.00
Õ/ô "Ðàéñüêèé êóòî÷îê" (16+).
0.50, 2.20 Õ/ô "Òàºìíèöÿ â ¿õ
î÷àõ" (16+). 1.50 Òåëåìàãà-
çèí. 3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00 Áàéäèê³âêà.  6.30 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê.  10.15 Ì/ô
"Øëÿõ äî Åëüäîðàäî". 12.00
Õ/ô "Ä³â÷èíêà ç ñ³ðíèêàìè".
13.00, 23.00, 2.30 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 14.00 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 18.00 Õ/ô "Ðîñîìàõà.
Áåçñìåðòíèé" (16+). 20.00,
0.00 100 âûï. 1. 21.00 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 1.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 2.00 ÁàðÄàê.
3.20 Â³òàëüêà. 5.40 Êîðèñí³
ïäêàçêè

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  - Êàçêîâèé
÷àñ. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ".
10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 - Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñü-
êèé êîíòðîëü" (ïîâòîð). 11.35

- ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 11:45 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 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, 1.55 Çîíà íî÷³. 5.10 Ì/ñ
"Ëóíòèê ³ éîãî äðóç³". 6.59, 8.19
Kids Time. 7.00 Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç
øîó". 8.20 Ðåâ³çîð. Êðàìíèö³.
10.20 Òàºìíèé àãåíò. 11.50
Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
13.45 Ò/ñ "Á³áë³îòåêàð³". 17.20
Ì/ô "Øðåê íàçàâæäè". 19.10
Ì/ô "²âàí Êíÿæåíêî ³ Ñ³ðèé
âîâê" (16+). 21.00 Õ/ô "Ãàðð³
Ïîòòåð òà Îðäåí Ôåí³êñà".
23.45 Õ/ô "Ïðèâèä áóäèíêó íà
ïàãîðá³" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 1 ÊÂ²ÒÍß

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 Íîâèíè. 9.30 Õ/ô "Ñâÿ-
òå ñ ³ìåéñòâî".  11.00 ÏÀÑ-
ÕÀËÜÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÁÎÆÀ ÒÀ
ÀÏÎÑÒÎËÜÑÜÊÅ ÁËÀÃÎÑËÎ-
ÂÅÍÍß ÄËß ÐÈÌÀ É Ö²ËÎÃÎ
ÑÂ²ÒÓ ÑÂßÒ²ØÎÃÎ ÎÒÖß
ÔÐÀÍÖÈÑÊÀ Ç ÏËÎÙ² ÑÂ.
ÏÅÒÐÀ Â ÐÈÌ². 13.35 Ïåðøèé
íà ñåë³. 14.00, 16.00 Òåëå-
ïðîäàæ (íà êîìåðö³éíèõ óìî-
âàõ) .  14.20 Ôîëüê-music .
15.30, 2.35 Ä/ô "Ñïàäîê íà
ê³í÷èêàõ ïàëüö³â". 16.30 Ä/ñ
"Íàéá³ëüø çàâàíòàæåíèé ó
ñâ³ò³". 18.10 Ò/ñ "Îêóïîâàí³".
19.55 Ä/ñ  " ²ìïåð³ÿ" .  21.35
#@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì.
22.15,  4.05 Ä/ñ "Âåñíÿíèé
ôåñòèâàëü". 23.10 Ä/ñ "Æèâà
ïðèðîäà" .  23.40 "Ãîðä³ñòü
ñâ ³òó" .  0 .30 ÒÀÊÀØÎÒÀÌ.
0.40 Íîâèíè (ïîâòîð â ³ä
21.00). 1.10 ²íòåðìàð³óì. 2.10
Ä/ô "Ñìà÷í³ ³ñòîð³¿". 3.00 Ä/
ô "ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ Êàðîëÿ Âîé-
òèëè". 5.00 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê"

 Êàíàë «1+1»
6.00 Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü".

6.10 ÒÑÍ. 7.05 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çà-
áàâà". 9.40 "Ðîçñì³øè êîì³êà.
Ä³òè 2018". 10.40, 11.55, 12.50
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3: Òàíçàí³ÿ,

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, 1.55 Çîíà íî÷³. 3.45 Àá-
çàö. 5.39, 7.49 Kids Time. 5.40
Ì/ñ "Ëóí³ Òþíç øîó". 7.55 Ò/ñ
"Ìåðë³í". 11.35 Ò/ñ "Äðóç³".
12.30 Ò/ñ "Ñòàòóñ â³äíîñèí -
âñå ñêëàäíî" (12+). 17.00,
19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 21.00
Àôåðèñòè â ìåðåæàõ (16+).
22.00 Õòî çâåðõó (12+). 1.50
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 31 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,
0.40 Íîâèíè. 9.35 Ì/ñ "Ãîí".
10.05 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.30
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 10.45,
13.55, 15.55 Òåëåïðîäàæ (íà
êîìåðö³éíèõ óìîâàõ). 11.05 Ä/
ñ "Íåçâ³äàí³ øëÿõè". 12.00 Õ/ô
"Ñâÿòå ñ³ìåéñòâî". 14.15
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà ªâãåíà
Õìàðè "Êîëåñî æèâîãî Øîó".
15.30 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè òâàðèí".
16.30 Ä/ñ "Íàéá³ëüø
çàâàíòàæåíèé ó ñâ³ò³". 18.10 Ò/
ñ "Îêóïîâàí³". 20.00
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 21.35 ßê
äèâèòèñÿ ê³íî. 22.00 Õ/ô
"Ñëóæíèöÿ". 0.30
ÒÀÊÀØÎÒÀÌ. 1.10
²íòåðìàð³óì. 2.10 Ä/ô "Ñìà÷í³
³ñòîð³¿". 3.00 Ä/ô "Êàðäèíàë
Ìàð`ÿí ßâîðñüêèé". 4.00 Ä/ñ
"Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè".
5.00 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê"

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³
2018". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 9.45, 11.20 "Æèòòÿ áåç
îáìàíó". 12.55, 23.15 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ 2018". 14.00 "Ë³ãà ñì³õó
2018". 16.25, 21.15 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà. Ä³òè 2018". 20.15 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.15 "Ãîëîñ
êðà¿íè 8". 5.05 "Ðîçñì³øè êîì³-
êà"

IÍÒÅÐ
6.00 "Ãîòóºìî ðàçîì". 7.00
Ìóëüòô³ëüì. 7.20 "×åêàé
ìåíå". 8.50 Õ/ô "Ïîêðîâñüê³
âîðîòà". 11.30 Õ/ô "Áàëàìóò".
13.15 Õ/ô "Òðè ïëþñ äâà".
15.00 Õ/ô "Âåñ³ëëÿ â Ìà-
ëèí³âö³". 17.00, 20.30 Ò/ñ "Ùî
ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà?" (12+).
20.00, 2.45, 5.45 "Ïîäðîáèö³".
22.30 Êîíöåðò "Ìàêñèì
Ãàëê³í. Ìè çíîâó ðàçîì". 0.25
Õ/ô "Ãðà â ïðÿòêè". 2.05 Äîê.-
ïðîåêò "Æèòòÿ â êðåäèò". 3.15
Õ/ô "Êàçêà ïðî æ³íêó òà ÷îëî-
â³êà". 4.35 Äîê.ïðîåêò "Ñåðã³é
Þðñüêèé. Ëþäèíà íå çâ³äñè".
5.15 "Top Shop"

ICTV
5.15, 4.30 Ñêàðá íàö³¿. 5.20,
4.35 Åâðèêà!. 5.30, 4.45 Ôàê-
òè. 5.50 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
7.30 ß çíÿâ!. 9.25 Äèçåëü-øîó
(12+). 10.45, 11.45 Îñîáëè-
âîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ðîáîòè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 "Íà
òðüîõ" (16+). 16.40 Õ/ô "Ïî-
ãðàáóâàííÿ ïî- ³òàë³éñüêè".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
20.05 Õ/ô "Ôîðñàæ - 6" (16+).
22.35 Õ/ô "Ïîòð³éíèé ôîð-
ñàæ: Òîê³éñüêèé äðèôò" (16+).
0.40 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ.
Ëîñ-Àíäæåëåñ" (16+).  2.05
Ïðîâîêàòîð (16+)

ÑÒÁ
5.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
6.55 "Õàòà íà òàòà". 8.55 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.00, 23.35 Ò/
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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 – 14
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

5 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð.
ïîìåðëî – 18 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏ
ççççç  26.03. 26.03. 26.03. 26.03. 26.03.2 02 02 02 02 0 1818181818 ð . ð . ð . ð . ð .

ïî1.04.2018 ð.ïî1.04.2018 ð.ïî1.04.2018 ð.ïî1.04.2018 ð.ïî1.04.2018 ð.

ÈÈÈÈÈ

26.03.2018 –  1.04.2018

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

РОБИМО
РЕМОНТИ

будинків, квар�
тир, офісів,

торгівельних
приміщень,

складів, тощо.
Тел.: 095 13 14 432

(Валерій)

Äëÿ ìåíÿ åäèíñòâåí-
íûé äåéñòâåííûé ñïî-
ñîá ýêîíîìèè äåíåã - ýòî
ñïàòü êàê ìîæíî áîëü-
øå.

Òÿæåëî áûòü íà÷àëü-
íèêîì ñðåäíåãî çâåíà: è
âûøå òåáÿ ïðèäóðêè, è
íèæå òåáÿ ïðèäóðêè.

Ïëîõ òîò âðà÷, êîòî-
ðûé ñàì ïîêóïàåò êîíü-
ÿê.

– Äî êàêèõ ïîð òû áó-
äåøü øëÿòüñÿ ïî áà-
áàì?! Ó íàñ óæå òðîå äå-
òåé, è åùå íè îäíîãî îò
òåáÿ!

– Î áîæå! Âîâî÷êà, êòî
íàó÷èë òåáÿ ãîâîðèòü
ýòè óæàñíûå ñëîâà?!

– Äåä Ìîðîç, ìàìî÷êà.
–  Äåä Ìîðîç? Íå ìî-

æåò áûòü!
– Äà, ìàìà; êîãäà îí

óïàë â ìîåé êîìíàòå,
ñïîòêíóâøèñü î âåëîñè-
ïåä.

Ýðîòè÷íî åñòü áàíàí
ìîæåò ëþáàÿ äóðà. À âîò
òû ïîïðîáóé òîìíî è
ïðèçûâíî ñêóøàòü õîëî-
äåö!

– Îëå÷êà, ìîæåò, 150
ãðàììîâ êîíüÿ÷êó äëÿ
õðàáðîñòè?

– Íå íàäî, ÿ ñþäà óæå
õðàáðàÿ ïðèøëà.

☺ ☺ ☺

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

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

☺ ☺ ☺

16 березня літературне
об’єднання «Рідне слово» в
продовження теми – «Поетич�
не турне Закарпаттям» у
складі п’яти поетів – Олесі
Марухнич, Ганни Косак, Гізел�
ли Лімбах, Олександра Порш�
нєва і Тетяни Рибар поверну�
лися додому з яскравими вра�
женнями від пережитого. Твор�
ча зустріч розпочалася з Бу�
динку культури оглядом вис�
тавкової експозиції творів ху�
дожника�різбяря Анатолія Са�
калоша – члена Національної спілки
майстрів народного мистецтва Ук�
раїни. Продовження зустрічі прохо�
дило у затишній залі Берегівської
дитячої школи мистецтв ім.Золта�
на Кодая. Приємно те, що бе�
регівські літератори теж поділили�
ся своїм творчим доробком. Власні
вірші читали Анастасія Білослобод�
цева та Софія Супруненко. Уривок
з прози читав Володимир Федишин.

КОЛИСАНКА
гінда�гінда гінданичка
росте в люльці одданичка
росте в люльці одиначка
має красні очка й личка
байку�бай
коли�коли�колисанка
прийде нянько дасть ти санки
вдіне ти нові топанки
гет забере тя із мамков
байку�бай
байку�байку доню байкай
летить до нас біла стайка
диких качок тайка�тайка
з ними нянько люба спайкай
байку�бай

Тетяна РИБАР

  Çàêàðïàòñüê³ ìîòèâè

Михайло Гелетей прочитав свою
«Казку про пихату Берізку». Щира
подяка Оксані Володимірівні Радик
– начальнику Управління культури
Берегівської міської ради, Бобаль
Степану Степановичу – директору
Берегівської дитячої школи мис�
тецтв ім. Золтана Кодая, громадсь�
кому діячу Дмитру Кобрінському та
Тетяні Рибар за ініціативу та орган�
ізаціію заходу.

7 березня 2018 року
Львівським апеляційним
господарським судом за�
лишено без задоволення
апеляційну скаргу фізич�
ної особи�підприємця на
рішення Господарського
суду Закарпатської об�
ласті від 26 жовтня 2017
року у справі за позовом
Відділу культури виконав�
чого комітету Мукачівсь�

кої міської ради про розірвання договору оренди май�
на, що належить до комунальної власності, та повер�
нення предмету оренди.

Йдеться про нежитлові вбудовані приміщення, пло�
щею 107,7 квадратних метрів, що розміщені у будівлі
за адресою м. Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 1 (бу�
дівля Закарпатського обласного театру драми та ко�
медії).

Згідно ухвали апеляційного суду, рішення суду пер�
шої інстанції залишено без змін, відтак договір орен�
ди майна, що належить до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Мукачева, вважається
розірваним та підлягає поверненню Відділу культури
виконавчого комітету Мукачівської міської ради у на�
лежному стані.

Юридичний відділ Мукачівського міськвиконкому

Òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà
Ìóêà÷åâà ïîâåðíóòî ïðèì³ùåííÿ,
ùî ðîçòàøîâàí³ ó áóä³âë³ òåàòðó

Ó Ìóêà÷åâ³ òðèâàº ïðèéîì çàÿâîê äëÿ
ó÷àñò³  ó Â³äêðèòîìó ì³ñüêîìó êîíêóðñ³

þíèõ ï³àí³ñò³â “Çîëîòèé äîùèê”

ОВЕН. Ви можете
впоратися з усіма про�
блемами і виявити
ініціативу в рішенні
складних справ. Стри�

муйтеся, навіть якщо почує�
те  критику. Намагайтеся
всіма силами уникнути скан�
далу.

ТЕЛЕЦЬ. При рі�
шенні принципових
питань твердо відсто�
юйте свої переконан�
ня. Вам буде вдавати�

ся будь�яка робота. Нама�
гайтеся не  пропустити важ�
ливу ділову інформацію і не
відкладайте призначені
зустрічі.

БЛИЗНЮКИ. Ваші
плани починають
стрімко реалізовува�
тися.  Можливі неве�
ликі неприємності в

діловій сфері. Краще в цей
час звернути  увагу на свою
домівку та родину, там на вас
буде очікувати щире щастя і
успіх.

РАК. Справ буде
ставати усе більше і
більше, а часу на них
залишатися усе мен�
ше і менше. Не пере�

живайте, всі проблеми бу�
дуть вирішені, якщо ви вияви�
те зібраність, уважність і зо�
середженість.

ЛЕВ. Постарайтеся
зіставити свої бажан�
ня зі своїми  можливо�
стями. Ви зможете
вирішити швидко не

всі виникаючі питання, що
буде  здорово дратувати. Бу�
дуть вдалими переговори та
інша ділова взаємодія з
людьми старшого віку

ДІВА.  Ви можете
стати всерйоз заван�
тажені роботою.
Щось, можливо, при�
йдеться переробляти

через непередбачено ви�
никлі ускладнення.

ТЕРЕЗИ. Швидше
за все, у мистецтві
знаходження комп�
ромісів  рівних вам не

виявиться. Можливо, вас
спробують обдурити. Будьте
напоготові,  постарайтеся не
попастися на гачок.

СКОРПІОН. Ви
встигнете зробити
багато чого з того,
що задумано.  Не по�
кладайтеся на інших,

а робіть усе самі, у вас вийде.
Необхідно  пам'ятати, що
зайва впертість може приве�
сти до сварок і конфліктів .

СТРІЛЕЦЬ. Перед
вами відкриються нові
можливості для ос�
новної  діяльності,
друзі також будуть

цьому сприяти. Прислухай�
теся до голосу своєї  інтуїції.
Вам доведеться приймати
серйозне рішення, від якого
будуть  залежати подальші
події вашого життя.

КОЗЕРІГ. Більше до�
віряйте собі, тільки не
приймайте поспішних
рішень. Реалізація
добре продуманих

ідей вам по плечу. Якщо
впевненість не  покине вас,
справи підуть відмінно.
Вихідні проведіть з родиною
на природі.

ВОДОЛІЙ. Скон�
центруйтеся на ідеях і
планах і ви зможете
досягти багато чого
за короткий проміжок

часу. Намагайтеся хоча б тро�
хи думати, перш ніж відверто
розмовляти з близькими
людьми. Вихідні краще  про�
вести вдома, де ви зможете
відпочити в колі родини.

РИБИ. Може поча�
тися стрімкий зліт ак�
тивності і приплив
життєвих сил. Справи
на роботі будуть скла�

датися досить успішно, особ�
ливо в  питаннях кар'єри. По�
новлення дружніх відносин
може виявитися для вас до�
сить  корисним.

7-10 ðîê³â – ñàìå òîé â³ê
êîëè ìàëåíüê³ â³ðòóîçè
ðîçïî÷èíàþòü ï³äêî-
ðþâàòè âåëèê³ ñöåíè.
Òîæ çàïðîøóºìî òàëà-
íîâèòèõ ä³òîê, ÿê³ âî-
ëîä³þòü ìèñòåöòâîì
ãðè íà ôîðòåï³àíî,  äî
ó÷àñò³ ó Â³äêðèòîìó ì³ñüêîìó êîíêóðñ³ þíèõ ï³àí³ñò³â
“Çîëîòèé äîùèê”.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 18 êâ³òíÿ íà áàç³ Ìóêà÷³âñüêî¿
äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ ¹1 ³ì. Ñ. Ìàðòîíà. Ó÷àñíè-
êè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ çà â³êîâèìè êàòåãîð³ÿìè: I â³êîâà
êàòåãîð³ÿ – ä³òè 7-8 ðîê³â; II â³êîâà êàòåãîð³ÿ – 9-10
ðîê³â.

Òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâîê äî 1 êâ³òíÿ.
Äåòàëüí³øå ç Ïîëîæåííÿì ïðî êîíêóðñ ìîæíà áóäå

îçíàéîìèòèñÿ çà ïîñèëàííÿì íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó ðîçä³ë³ “Êóëüòóðà”, ðóáðèêà
“Ìèñòåöüêå Ìóêà÷åâî”:

 Â³äåîêîìåíòàð íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êóëüòóðè ²ðèíè
Êàë³é,  äèâ³òüñÿ  íà ñòîð³íö³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè ó
Ôåéñáóö³.

Ïîä³ëèëèñÿ òâîð÷èì äîðîáêîì


