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       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.

УМукачівській міськ�
раді підбили підсумки І
туру  Всеукраїнського
конкурсу „Учитель року –
2017”  у номінаціях «Біо�
логія», «Інформатика»,
«Музичне мистецтво» та
«Початкова освіта».

Як повідомила началь�
ник управління освіти
міськвиконкому Катери�
на Кришинець�Андя�
лошій цього року у кон�
курсі взяли участь 18 вчи�
телів з 13 навчальних зак�
ладів, з яких 7 педагогічних праців�
ників є спеціалістами вищої кате�
горії.

Переможцем у номінації «Почат�
кова освіта» стала Лівія Кіраль, вчи�
тель початкових класів НВК №11,
лауреатами – Світлана Симодейко,
ЗОШ №2, Світлана Голуб, ЗОШ
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№10, Беатриса Греба, ЗОШ №16,
Діана  Шіц, ЗОШ № 20.

 У номінації «Біологія» перемож�
цем визначено Ольгу Федурцьо�
Насіб, вчительку біології ЗОШ
№13. Лауреати – Наталія Савчин,
ЗОШ №10 та Олександра Гурзан,
ліцей.

Переможцем номінації «Му�
зичне мистецтво» визначено
вчителя НВК «Гармонія» Лари�
су Сабов. Лауреат – Лілія Сва�
лявчик, НВК №15.

Переможець у номінації
«Інформатика» Наталія Бесага,
вчитель інформатики ліцею, ла�
уреат – Аліна Дьорка, НВК
«ДНЗ�ЗОШ I ступеня�гімназія».

 Вітав переможців конкурсу
Мукачівський міський голова
Андрій Балога.

  Почесною Грамотою вико�
навчого комітету Мукачівської
міської ради та премією  в

розмірі тисячу гривень нагородже�
но переможців І туру Всеукраїнсь�
кого конкурсу “Учитель року – 2017».
Лауреатів нагороджено грамотами
та преміями у розмірі 750 гривень,
учасники конкурсу отримали премії
в розмірі 500 гривень та грамоти.

ШАНОВНІ  МУКАЧІВЦІ
ТА  ГОСТІ  НАШОГО  МІСТА!

 20 лютого 2017 року, у понеділок,  о 16.00 на
площі Герої Майдану (мікрорайон Росвигово), біля
пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, відбу�
деться мітинг�реквієм та екуменічна панахида з
вшанування  подвигу учасників Революції гідності
та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

В Мукачеві грошову допомогу
отримають всі учасники

бойових дій в Афганістані
До 28 – річниці виводу військ з Афганістану гро�

шову допомогу отримають мешканці Мукачева,
серед яких безпосередні учасники бойових дій в
Афганістані, а також вдови та матері загиблих.

З ініціативою про їх відзначення звернулися до
міського голови Мукачева Андрія Балоги гро�
мадські організації, які представляють інтереси
воїнів �афганців. Зокрема, це Мукачівська міська
організація Української Спілки ветеранів Афгані�
стану (воїнів�інтернаціоналістів), Мукачівська
міська Спілка воїнів – ветеранів Афганської війни
та інших локальних конфліктів та Мукачівське
міське товариство воїнів�ветеранів Афганської
війни «Шураві».

Зокрема, грошову допомогу у розмірі тисяча
гривень отримають 64 осіб за рахунок програми
«Додаткового соціально�медичного захисту му�
качівців» на 2017 рік.

Афганістан... Одна з трагічних
сторінок нашої історії. Проходять
роки і десятиліття, та ми не має�
мо права забути ні тих, які не по�
вернулися з війни, ні тих, хто сьо�
годні поряд з нами та переживає
війну, яка уже три роки руйнує
нашу державу.

Мукачівська міська організація
партії ВО « Батьківщина» впро�
довж років підтримує товариство
воїнів – ветеранів Афганської
війни «ШУРАВІ». Учасники бойо�
вих дій в Афганістані як ніхто
інший розуміють наслідки війни.
Тому вони діляться спогадами,
переконують нас зробити все можливе і не�
можливе, щоб зупинити війну, що сьогодні
зветься АТО. Напередодні Дня вшанування
учасників бойових дій активісти товариства
«ШУРАВІ» Віктор Судима та його бойові по�
братими Сергій Шапетко, Юрій Майсак, Ва�
лерій Рошко   зустрілись з депутатами
міської ради від партії ВО «Батьківщина».
Депутати міської ради надали підтримку в
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Хоча в Мукачеві й діє мо�
раторій на встановлення
засобів реклами, окремі
підприємці нехтують дію�
чими правилами і вста�
новлюють на   магазинах
та фасадах будинків
різноманітні засоби рек�
лами. За порушення пра�
вил благоустрою міста, а
саме розміщення засобів
реклами на фасадах бу�
динків та магазинах пра�
цівниками ММКП «Муні�
ципальна поліція» поруш�
ників притягнуто до адмі�
ністративної відповідаль�
ності. Загалом складено
шість протоколів. Їх буде
розглянуто на засіданні
адмінкомісії.

НЕ ЗАБУВАЙМО – ЦЕ НАША ІСТОРІЯ

організації та проведенні заходів, приуро�
чених пам’яті загиблих в Афганістані, пам’�
яті та героїзму воїнів України, що в наші дні
захищають незалежність нашої Вітчизни.

Підтримуймо один одного – це сьогодні
дуже важливо і необхідно!

Прес;служба міської організації
партії ВО «Батьківщина»
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КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

Ó çâ’ÿçêó ç ïîøêîäæåííÿì ãàçîïðîâîäó â Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ ïðàöþâàëà êîì³ñ³ÿ ç ÒÅÁ òà ÍÑ
Засідання комісії з ТЕБ та

НС під головуванням першо�
го заступника керівника ад�
міністрації Андрія Данкани�
ча відбулося 10 лютого. Під
час роботи комісії обговори�
ли ситуацію, що склалася у
зв’язку з пошкодженням га�
зопроводу середнього тис�
ку.

Розгерметизація газо�
проводу середнього тиску ДУ
219 мм на ділянці від АГРС
«Карпати» до селища Чина�
дієво призвела до аварійних
робіт та відключення сели�
ща та 9 сіл від газопостачан�
ня. За інформацією Мукачі�

вського відділення ПАТ «За�
карпатгаз» від газопостачан�
ня від’єднано 2380 домогос�
подарств.

Газопостачання села Кар�
пати та однойменного сана�
торію здійснюватиметься у
звичному режимі.

Як проінформував при�
сутніх начальник Мукачівсь�
кого міськрайонного відділу
УДСНС Василь Голиш, ряту�
вальники теж долучилися до
аварійних робіт. Спецтехні�
ка пожежників була задіяна
у відкачці води з ділянки, де
проводяться ремонтні робо�
ти.

Доступ до пошкодженої
ділянки газопроводу усклад�
нюється віддаленістю від
дороги ( понад 2 кілометри)
та непрохідністю території
для важкої техніки.

У той час як фахівці Му�
качівського відділення ПАТ
«Закарпатгаз» усувають
пошкодження, превентивні
міри безпеки приймуть всі
бюджетні  установи.  З
мешканцями населених
пунктів  також проведуть
роз’яснювальну роботу
щодо правил користуван�
ня газовими приладами та
системою опалення у пер�

іод аварійного відключен�
ня.

Селищна та сільські ради
проінформовані про аварію
на газопроводі першочерго�
во, відповідно діють і пред�
ставники освітніх, медичних
та інших бюджетних зак�
ладів.

Усунути пошкодження га�
зопроводу представники
Мукачівського відділення
ПАТ «Закарпатгаз» обіцяють
у найкоротші терміни.

Питання відновлення газо�
постачання залишається на
контролі у голови Мукачівсь�
кої РДА Сергія Гайдая.

У Мукачівській РДА продов�
жує діяти пункт збору гумані�
тарної допомоги для мирних
мешканців Авдіївки Донецької
області.

Зазначимо, гуманітарна ак�
ція започаткована головою ад�
міністрації Сергієм Гайдаєм,
який, відправивши перший ван�
таж , отримав безліч звернень
від небайдужих громадян, що
також бажали допомогти
співвітчизникам.

За тиждень роботи пункту
відправлено дві партії гумані�
тарного вантажу, на черзі –
третя. На цей раз допомога
мешканцям Авдіївки від працівників Му�
качівської районної адміністрації.

Предмети гігієни та першої необхід�
ності, підгузники, миючі та дезінфікуючі
засоби, мило, шампуні, рушнички та
шкарпетки, а також багато інших по�
трібних речей поїде до координаційного
штабу допомоги, що поблизу Авдіївки.

До гуманітарної акції активно долуча�
ються мешканці району, які щодня при�
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носять теплі речі та сухі продукти хар�
чування.

«Дякую всім, хто долучився до гуман�
ітарної місії, – коментує очільник Мука�
чівщини Сергій Гайдай, – така активна
життєва позиція як колективу адмініст�
рації, так і мешканців району, це свідчен�
ня того, що в Україні сформувалося
свідоме та консолідоване громадянсь�
ке суспільство».

У Мукачівській
РДА розглянули
ряд питань з сфе�
ри пасажирських
перевезень

На нараді, що
відбулася у Му�
качівській РДА під
керівництвом пер�
шого заступника го�
лови адміністрації
Андрія Данканича,
розглянули питан�
ня, пов'язані з паса�
жирськими пере�
везеннями.

Участь у нараді взяв кері�
вник державного підприєм�
ства "Диспетчерська служба
пасажирських перевезень"
Георгій Горват.

У ході наради розглянули
декілька заяв від громадян
та рекомендаційний лист
Антимонопольного комітету
щодо застосування змін у за�
конодавстві та приведення
істотних умов договорів до
відповідності.

Ïðî ñòàí ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü ãîâîðèëè
ó Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ

Громадянами ж порушува�
лися питання щодо дотри�
мання перевізниками граф�
іку, санітарних норм та куль�
тури поведінки водіїв. Заз�
начимо, у період інтенсив�
них снігопадів, деякі марш�
рути до гірських сіл були
тимчасово призупинені до
крайніх зупинок. З нормалі�
зацією ситуації на дорогах,
рух автобусів відновлено в
усіх напрямках.

Як зазначив Георгій Гор�

ват, всі зауваження,
виловлені грома�
дянами, будуть
проаналізовані з
підприємцями�пе�
ревізниками, а не�
доліки у роботі гро�
мадського транс�
порту – усунуті.

Обговорили та�
кож і питання
пільгових переве�
зень. На вирішенні
знаходиться питан�
ня компенсації пе�

ревізникам вартості пільго�
вих перевезень. Наразі йде
напрацювання механізмів
для здійснення співфінансу�
вання компенсації за пільгові
перевезення з бюджетів
різних рівнів.

По кожному з розглянутих
звернень та документів пер�
ший заступник голови адмі�
ністрації Андрій Данканич
надав відповідні доручення
щодо їх вирішення або ви�
користання у роботі.

Урок з предмету «Захист Вітчизни» для
старшокласників шкіл Мукачівського рай�
ону пройшов надзвичайно цікаво та по�
вчально, а вчителями школярів стали бійці
128�ї ОГБПР.

На відкритий урок до 128�ї бригади за
своїми викладачами предмету «Захист
Вітчизни» приїхали юнаки та дівчата з 7
шкіл Мукачівського району. Учні Ракошинсь�
кої, Кольчинської, Чинадіївської, Клячані�
вської, Лохівської, В. Коропецької та Н. Да�
видківської шкіл з неприхованою цікавістю
занурилися у військову атмосферу, яка
панує у 128�й бригаді, бійці якої в повному
складі тільки нещодавно повернулися із
зони бойових дій на Сході нашої держави.

Модератором зустрічі виступив полков�

Школярі Мукачівщини відвідали
128�му Закарпатську ОГПБР

ник Євген Бондар – заступник командира
бригади з морально�психологічного забез�
печення. Разом з заступником командира
128�ї бригади полковником Євгеном
Пільгуєм вони організували цікаву програму
для учнів.

Привітав школярів і голова Мукачівської
РДА Сергій Гайдай, який підкреслив, що за�
хист Вітчизни починається у кожного в серці,
а практичні навики військової справи пови�
нен опанувати кожен чоловік. Також Сергій
Володимирович розповів учням про
всесвітній флеш моб, мета якого – підтри�
мати воїнів учасників та ветеранів АТО. Двад�
цять два рази протягом двадцяти двох днів
фізичних вправ (віджимання) є одним з спо�
собів висловити підтримку тим, хто захищає

Україну.
Сьогоднішній флеш моб Сергія Воло�

димировича став спільним з майбутніми
захисниками Вітчизни, які радо погоди�
лися приєднатися до естафети.

Потім на школярів чекала захоплююча
екскурсія по військовій частині, де юнаки
та дівчата мали змогу ознайомитися з тим,
як живуть військові, як організують робо�
чий день, працюють, тренуються, � все
учні побачили на прикладі бійців 128�ї
бригади. Також школярі поспілкувалися з
військовими – учасниками АТО, від яких
почули зовсім новий для себе зміст назви
шкільного предмету «Захист Вітчизни».

Мукачівщина оговтується
від паводку та небаченого
льодоходу. Крижані брили на
узбіччі вулиць, подвір’ях та
городах мешканців селища
Кольчино все ще нагадають
про стихійне лихо, яке зав�
дало збитків. Так, з усіх на�
селених пунктів саме смт.
Кольчино стало епіцентром
стихії. З підвищеним рівнем
води та льодовими затора�
ми не справилися місцеві
річки Визниця та Обавка.
Вода вийшла з берегів, не�
сучи брили льоду по вулиці,
підтоплюючи дворогоспо�
дарства. Крига пошкодила
два пішохідні містки, в за�
гальному підтоплено 180
дворогосподарств, збитків
завдано щонайменше на 600
тисяч гривень, але сума
уточнюється. Потребує
відновлення один будинок,
за компенсацією збитків
звернулися щонайменше 10
родин. У селищній раді вже
оформили акти пошкоджень,
проте ця робота триває.

Також селищний голова
Микола Дуб організував до�

Мукачівщина – після паводку
помогу для тих родин, які не
в змозі самостійно звільни�
ти свої господарства від ве�
личезних брил льоду, які,
розтанувши, додатково
підтоплять будинки.

Відповідно до доручення
голови Мукачівської РДА
Сергія Гайдая, до обстежен�
ня будинків та інших споруд,
які постраждали від паводку
долучилася мобільна група
зі складу постійно діючої

комісії з ТЕБ та НС.
Спільно з представником

селищної ради Кольчина
виїзна комісія провела ряд
обстежень дворогоспо�
дарств, які постраждали
найбільше та зафіксувала
результати обстежень. Всі
матеріали будуть опрацьо�
вані та узагальнені для роз�
гляду щодо виділення ком�
пенсації за кошт бюджетів
різних рівнів.
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У МІСТІ  НА ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ВИДІЛИЛИ ПІВМІЛЬЙОНА
548 òèñÿ÷ ãðèâåíü âèä³ëèëè äåïóòàòè Ìóêà÷³âñü-

êî¿ ì³ñüêðàäè íà ïðîãðàìó êîìïëåêñíîãî  ðîçâèòêó
³íôîðìàö³éíî¿ òóðèñòè÷íî¿  ³íôðàñòðóêòóðè òà ïî-
êðàùåííÿ òóðèñòè÷íî¿  ïðèâàáëèâîñò³ ì³ñòà Ìóêà-
÷åâà íà 2017 ð³ê.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà Ìóêà÷³âñüêîãî òóðèñòè÷-
íî-³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó Ìàêñèìà Àäàìåíêà êîø-
òîì ïðîãðàìè âñòàíîâëÿòü ³íôîðìàö³éí³ ìàéäàí÷è-
êè ç òóðèñòè÷íîþ ³íôîðìàö³ºþ ³ íàâ³ãàö³ºþ,  ðîç-
ðîáëÿòü òà ñèñòåìàòèçóþòü  ³íôîðìàö³¿ ïðî ïàì’-
ÿòíèêè ³ ïàì’ÿòêè íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Ìóêà÷åâà, ç
ïîäàëüøèì QR-êîäóâàííÿì òà âñòàíîâëåííÿì òàá-
ëè÷îê ç êîäàìè.

Òàêîæ çà ðàõóíîê ïðîãðàìè áóäå âèãîòîâëåíî
â³äåî-ðîëèêè ïðî Ìóêà÷åâî. Áóäóòü äðóêóâàòè òó-
ðèñòè÷í³ ïóò³âíèêè Ìóêà÷åâà íà ê³ëüêîõ ìîâàõ òà
áåçêîøòîâíî ðîçïîâñþäæóâàòèñÿ.  É íàäàë³ ïðî-
âîäèòèìóòü öèêë åêñêóðñ³é ïðî ³ñòîð³þ ì³ñòà.

Депутати надали приміщення
для «Червоного Хреста»

Позавчора на сесії міськради депутати прийняли
рішення «Про оренду майна комунальної власності
територіальної громади за адресою вул. Миру, 20 «Б».
Розглянувши лист управління Мукачівської міської
організації товариства Червоного Хреста, міська вла#
да погодила надати структурі комунальне приміщен#
ня. При цьому товариство сплачуватиме за оренду,
як це і передбачено законодавством, одну гривню в
рік.

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ

Виконавчий комітет Мукачівської міської
ради  оголошує  конкурс

на  заміщення  вакантної  посади:
7 головного спеціаліста з питань експлуа7

тації житлового фонду відділу експлуатації
житлового фонду управління міського госпо7
дарства.

Вимоги до посад: громадянство України, вільне
володіння українською мовою, повна вища освіта
відповідного професійного спрямування за осві#
тньо#кваліфікаційним рівнем спеціаліста або ма#
гістра, стаж роботи за фахом в органах місцево#
го самоврядування або державній службі на по#
саді провідного спеціаліста не менше 1#го року,
або стаж роботи за фахом в інших сферах не мен#
ше 3#х років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі
документи:

# заяву про участь у конкурсі ;
# особову картку форми П#2 ДС, автобіографію;
# копії документів: про освіту з додатками, підви#

щення кваліфікації, присвоєння вченого звання,
присудження наукового ступеня;

# копію документа, який посвідчує особу (пас#
порт);

7 копію військового квитка (для військовос7
лужбовців або військвозобов’язаних)

# електронну декларацію особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого са#
моврядування, за минулий рік (згідно Закону Ук#
раїни “Про запобігання корупції”), за встановле#
ною формою, що визначається Національним
агентством з питань запобігання корупції (далі –
НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб#
сайті НАЗК за адресою: www.nazk.gov.ua та роз#
друковану з офіційного веб#сайту у паперовому
вигляді. Е#декларація заповнюється власноруч за
допомогою власного електронного цифрового
підпису (ЕЦП).

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

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

цію  стосовно  своєї освіти,  досвіду роботи,
професійного рівня і репутації (характеристики,
рекомендації, наукові публікації тощо).

  Документи для участі у конкурсному відборі
приймаються   протягом 30 календарних днів з
дня опублікування в газеті “Мукачево” за адре#
сою:  м.Мукачево пл. Духновича, 2,  каб.№ 43,
тел. 2#14#17.

Звертаємо увагу на те, що
інформація про оприлюднення
даного проекту регуляторного
акта розміщено в газеті «Мукаче#
во», а проект регуляторного акта
з усіма додатками, відповідним
аналізом регуляторного впливу,
звітом про базове відстеження
розміщено в мережі Інтернет на
сторінці www.mukachevo#

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО  ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту регуляторного акту Мукачівської міської ради:

“Про встановлення на 2017 рік мінімальної суми місячного орендного платежу 1 кв. м.
загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. Мукачево.”

rada.gov.ua (Розділ регуляторна
діяльність. Проекти регуляторних
актів та АРВ).

Зауваження та пропозиції
щодо проекту регуляторного
акта, аналізу регуляторного впли#
ву просимо надсилати на адресу
розробника управління кому#
нальної власності Мукачівського
міськвиконкому протягом місяця

з дня його опублікування у пись#
мовому вигляді або електронною
поштою

Адреса розробника: пл. Духно#
вича, 2, управління комунальної
власності, в.о. начальника Макси#
мов С.О., каб. № 15#16 тел. 2#25#
22, e#mail: u.kv@mukachevo#
rada.gov.ua

Управління комунальної влас#
ності

Щороку  15 лютого,
у нашій країні відзна7
чають День вшануван7
ня учасників бойових
дій на території інших
держав та 28 річницю
виведення радянсь7
ких військ з Республі7
ки Афганістан.

Наші земляки з міста
Мукачева  та Мукачівсько#
го району також були се#
ред тих, хто  виконував
інтернаціональний обо#
в’язок в багатьох країнах,
але особливі жахіття пе#
режили учасники бойових
дій в Республіці Афгані#
стан. 14 із них загинули,
виконуючи свій обов’язок
далеко від рідної землі.

Тож, сьогодні біля пам’#
ятника воїнам#інтернаціо#
налістм, що розташова#
ний у центральній частині
Мукачева, зібралися рідні
та близькі воїнів#інтерна#
ціоналістам, самі учасни#
ки бойових дій на території
інших держав, гро#
мадськість, керівництво

 ВШАНУВАЛИ  ПАМ’ЯТЬ
ВОЇНІВ7ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ

Мукачівської міської ради
та її виконавчого коміте#
ту, духовенство.

Високопреосвященний
Феодор, архиєпископ Му#
качівськй та Ужгородсь#
кий (Української Право#
славної Церкви), за участі
всечесних отців найбіль#
ших релігійних конфесій
нашого міста відслужили
панахиду за загиблими.

Перед присутніми вис#
тупив міський голова Му#
качева Андрій Балога,
який підкреслив велике
значення виводу радянсь#

ких військ з Афганістану
для кожної родини колиш#
нього Радянського Союзу,
а особливо тих, чиї рідні
перебували в той час да#
леко за межами своєї краї#
ни. Він висловив співчут#
тя матерям, дружинам,
рідним та близьким, які
пережили і продовжують
переживати найбільше
людське горе – втрату
найдорожчої людини.

Виступаючий запевнив
присутніх, що він особис#
то  і його команда надалі
докладатимуть всіх зу#

силь, щоб надавати допо#
могу тим, хто її потребує,
щоб ніхто не залишився
наодинці зі своїми про#
блемами.

Над площею лунала
сумна пісня у виконанні
знаного мукачівського
композитора та виконав#
ця Ігоря Білика, а присутні
покладали до пам’ятного
знаку живі квіти та запа#
лені лампадки, як вічну
пам’ять про тих, кого вже
не має з нами, хто заги#
нув виконуючи свій кон#
ституційний обов’язок.

Міський голова Мукаче#
ва Андрій Балога провів
зустріч з уповноваженим
уряду Угорщини Іштваном
Грежою, який перебуває
сьогодні на Закарпатті.
Йшлося про перспективи
співпраці в різноманітних
галузях. Насамперед об#
говорено проект в сфері
спорту – створення в Му#
качеві футбольної ака#
демії. «За допомогою
Угорщини в місті буде
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організовано футбольна
академія. Це доволі знач#
ний проект, і вже найближ#
чим часом в Мукачеві поч#
неться його реалізація», –
зазначає уповноважений
угорського уряду.

Андрій Балога зауважив,
що влада міста готова до
активізації відносин, шу#
кати нові точки дотику.
«Готові реалізувати
спільні проекти, які при#
несуть користь громаді

Мукачева та двосто#
роннім контактам», – зау#
важив міський голова

Під час зустрічі йшлося
і про відкриття в місті ще
одного навчального зак#
ладу для угорської нац#
меншини,   а також ще од#
ного дитсадка. Останній
проект вже втілюється в
місті.

Також Іштван Грежа про#
понував владі міста втілю#
вати проекти з реконст#

рукції історичних будівель.
Є зацікавленість угорських
партнерів у відкритті в Му#
качеві музею Ф. Ракоці II.

С п і в п р а ц ю в а т и м у т ь
сторони і  галузі туризму.
За словами Іштвана Грежі,
знову фіксується зрос#
тання кількості угорських
туристів на Закарпаття.
А це в першу чергу мож#
ливість до розбудови но#
вих туристичних марш#
рутів.
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Ò³ëüêè äîáðà ïàì’ÿòü ïî-
ñïðàâæíüîìó  æèâèòü ðîçóì
íàùàäê³â. Ïðèì³ðîì, òàêà, ÿêó
çàëèøèâ ïî ñîá³ îäèí ç îðãàí³-
çàòîð³â ïåðøîãî â Çàêàðïàòò³
êîëãîñïó ³ìåí³ Äèìèòðîâà, çà-
ïî÷àòêîâàíîìó â Ðîñâèãîâ³
îâî÷³âíèêàìè-áîëãàðàìè,
É.Õ.Ðîãëºâ, ÿêîìó 9 ëþòîãî âè-
ïîâíèëîñÿ 115
ðîê³â â³ä äíÿ íà-
ðîäæåííÿ.  ² ñüî-
ãîäí³, ò³ õòî çíàâ
éîãî, òðóäèâñÿ ï³ä
éîãî íà÷àëîì, êîìó
â³í äàâ ïóò³âêó â
æèòòÿ â³äçèâàþòü-
ñÿ ïðî Éîñèïà
Õðèñòîâè÷à, ÿê
ïðî ëþäèíó ÷åñíó,
íàòõíåííó äî ïðàö³
íà çåìë³, íå-
çð³âíÿííîãî ãîñïî-
äàðíèêà, ÿêèé  óñ³ì
ñåðöåì ³ ðîáîòÿùè-
ìè ðóêàìè äáàâ ïðî óðîæàé,
òóðáóâàâñÿ, ùîá êîæåí êâàä-
ðàòíèé ìåòð îáðîáëåíî¿  çåìë³
ïðèíîñèâ ëþäÿì ÿêíàéâèùó
â³ääà÷ó.

Íàðîäèâñÿ Éîñèï Ðîãëºâ 9
ëþòîãî 1902 ðîêó â áàãà-
òîä³òí³é ñåëÿíñüê³é ðîäèí³ â
ñåë³ Ñòð³ëåöü Âåëèêîòèðí³âñü-
êîãî ðàéîíó â Áîëãàð³¿. Â³í áóâ
íàéìåíøèì ç äåâ’ÿòè ä³òåé.  Ó
ï’ÿòèð³÷íîìó â³ö³ çàëèøèâñÿ
ñèðîòîþ. Éîãî áàòüêè ÷åðåç
âàæêó ïðàöþ, íåäî¿äàííÿ é
õâîðîáè ïåðåä÷àñíî ï³øëè ç
æèòòÿ.   Ñòàðø³ áðàòèè, äîáð³
ñóñ³äè é ðîäè÷³ – ÿê ìîãëè ³ ÷èì
ìîãëè – äîïîìàãàëè ñèðîòèí³.
Ó 15-ð³÷íîìó â³ö³  çåìëÿêè ïðè-
âåçëè  Éîñèïà Ðîãëºâà â Ìóêà-
÷åâî. Íàñòóïíîãî äíÿ â³í óæå
òðóäèâñÿ ðàçîì ç óñ³ìà ÷ëåíà-
ìè  «çàäðóãè» íà áåðåç³ Ëàòî-
ðèö³ íà îâî÷åâ³é ïëàíòàö³¿.
Ñîíöå ùå íå ç³éøëî, à îâî÷³â-
íèêè, ìîâ áäæ³ëêè âæå ïðàöþ-
âàëè íà ä³ëÿíêàõ.Òåìí³º, ñïàäàº
í³÷, à äëÿ îâî÷³âíèê³â òðóäîâèé
äåíü íå ê³í÷àºòüñÿ, áî ë³òí³é
äåíü ö³ëèé ð³ê ãîäóº. ² òàê ç äíÿ
ó äåíü, ïðàêòè÷íî ö³ëèé ð³ê. Íà
áåðåç³ Ëàòîðèö³, íà îðåíäîâà-
íèõ ïëàíòàö³ÿõ  áîëãàðñüê³ âî-
âî÷³âíèêè  ñï³ëüíîþ, äðóæ-
íüîþ, íàïîëåãëèâîþ  ïðàöåþ
çàêëàäàëè íîâåå íà÷àëî ó âè-
ðîùóâàíí³ ãîðîäí³õ êóëüòóð. Ï³ä
îðóäîþ  ñòàðøèõ ÷ëåí³â «çàä-
ðóãè» ìîëîä³ îâî÷³âíèêè  çàñ-
âîþâàëè ðåìåñëî, íàâ÷àëèñÿ
òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè, ïîñòèãà-
ëè â³ä÷ñóòòÿ âëàñíî¿ é êîëåê-
òèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, íàáó-
âàëè âì³ííÿ çàõèùàòè ñï³ëüí³
³íòåðåñè, ï³çíàâàëè ïî÷óòòÿ
âèìîãëèâîñò³ é ñàìîêðèòè÷-
íîñò³.

ÄÓØ²  ÆÈÂÈÉ  ÏÎÊËÈÊ
Ñïðàâæíÿ ëþäèíà

Íå â³äñòàâàâ â³ä äîðîñëèõ,
çàãàðòîâàíèõ òðóäîì îâî÷³â-
íèê³â ³ Éîñèï Ðîãëºâ. Â³í äóæå
øâèäêî çàñâî¿â óñ³ òðóäîâ³ ïðî-
öåñè. Øâèäêî ³ ð³âíîì³ðíî ðîç-
êëàäàâ äîáðèâà, ï³äæèâëþâàâ
ðîñëèíè, ì³öíî òðèìàâ ÷åï³ãè
ïëóãà, ð³âíèìè ðÿäî÷êàìè âè-
ñàäæóâàâ ïîì³äîðè, ïåðåöü,

øâèäêî ³ íàä³éíî òè÷èâ êâàñî-
ëþ, íàâ÷èâñÿ óïðàâëÿòè íàñî-
ñîì, ùî ïîäàâàâ æèâèëüíó âî-
ëîãó ç Ëàòîðèö³ íà ïëàíòàö³¿.
Þíàêà õâàëèëè çà ïðàöüî-
âèò³ñòü, çà óì³ííÿ ðîáèòè âñå
íàä³éíî, äîáðîòíî. Ðàä³â ³ â³í,
êîëè íà ïëàíòàö³ÿõ ð³âíèìè
ðÿäî÷êàìè çåëåí³ëè îã³ðêè, äî-
ñòèãàëè ÷åðâîí³ é çîëîòèñò³
ïîì³äîðè, äîçð³âàâ ïåðåöü…

Òàê ó òðóä³ é òóðáîò³ ïðî âðî-
æàé ìóæí³â, çàãàðòîâóâàâñÿ
Éîñèï Ðîãëºâ. Óæå é ä³â÷àòà
ïî÷àëè çàãëÿäàòèñÿ íà íüîãî, à
â³í âñå ÷àñò³øå ïîãëÿäàâ íà êðà-
ñóíþ Ìàð³éêó, òàêîæ ³ç áîë-
ãàðñüêî¿ ðîäèíè. Íåçàáàðîì
ìîëîä³ ïîáðàëèñÿ. Íàðîäèëè ó
ùàñëèâîìó øëþá³ ÷åòâåðî
ñèí³â: Õðèñòî, ÿêèé ó 1955 ðîö³
â³äì³ííî çàê³í÷èâ íàø Ìóêà÷³-
âñüêèé  ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé
òåõí³êóì, îäåðæàâ ñïåö-
³àëüí³ñòü àãðîíîìà. Â³äòàê ó
ñ³ì’þ ïîïîëâíèëè  Ìèêîëà,
ÿêèé âïðîäîâæ 14 ðîê³â î÷î-
ëþâàâ ì³ñüêó ìåð³þ, Ìàðèí –
âîä³é àâòîáóñà ³ íàéìåíøèé,
Éîñèï Ðîãëºâ, ùî ñòàâ õóäîæ-
íèêîì.

Ó 1946 ðîö³ áîëãàðñüê³ îâî÷³-
âíèêè ðàçîì ³ç òàêèìè æ òðóä³-
âíèêàìè ðóñèíàìè, óãîðöÿìè,
í³ìöÿìè ñòâîðèëè êîëãîñï
ÿêèé íàçâàëè ³ìåíåì âåëèêîãî
áîëãàðèíà Ãåîðã³ÿ Äèìèòðîâà.
Öå áóëî ïåðøå êîëåêòèâíå ãîñ-
ïîäàðñòâî â Çàêàðïàòò³. Îñíî-
âó éîãî ñêëàäàëè 72 äîðîñëèõ
òðóä³âíèêà ³ç 17 ñ³ìåé. Âîíè
óñóñï³ëüíèëè 6 êîíåé, 4 åëåêò-
ðîìîòîðè, 3 ïëóãè, 4 âîçè, 4300
ïàðíèêîâèõ ðàì… Ãîëîâîþ
êîëãîñïó îáðàëè Ôåäîðà Ãàí-
÷åâà, îáðàëè ÷îòèðüîõ áðèãà-
äèð³â, Îäíèì ³ç íèõ ñòàâ

É.Õ.Ðîãëºâ.
Óæå ïåðøèé ð³ê êîëëåêòèâíî-

ãî ãîñïîäàðþâàííÿ ïðèí³ñ ðå-
êîðäí³ âðîæà¿. Ëàíêîâèé êîë-
ãîñïó ³ìåí³ Äèìèòðîâà Ïåí÷î
Ãåí÷îâè÷ Ïåí÷åâ îäíèì ³ç íàé-
ïåðøèõ çàêàðïàòö³â çà âèñîêèé
âðîæàé êóêóðóäçè áóâ óäîñòîº-
íèé çâàííÿ Ãåðîÿ Ñîö³àë³ñòè÷-

íî¿ Ïðàö³. Îðäåíè Ëå-
í³íà çàñÿÿëè íà ãðóäÿõ
ãîëîâè êîðëãîñï³ó
Ô.É.Ãàí÷åâà, áðèãà-
äèðà É.Õ. Ðîãëºâà…
Òîãî ðîêó î÷îëþâàíà
íèì áðèãàäà âèðîñòè-
ëà ïî 503  öåíòíåðà
êàðòîïë³ ç ãåêòàðà. Îê-
ðèëåí³ âèñîêîþ óâà-
ãîþ äî ñåáå òðóäâíè-
êè êîëãîñïó ³ìåí³ Äè-
ìèòðîâà âèðîñòèëè
ùå âèùèé âðîæàé êó-
êóðóäçè, êàðòîïë³…
Óêàçîì Ïðåçèä³¿ Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ  â³ä 28 ëþ-
òîãî 1949 ðîêó  ãîëîâ³ êîëãîñ-
ïó ³ìåí³ Äèìèòðîâà Ô.É.Ãàí-
÷åâó, ëàíêîâèì öüîãî æ ãîñïî-
äàðñòâà Ã.Ä.Çâàðè÷, Ï.Ã.Îñòº-
âó, Ä.Ñ.Ïåºâó, É.Ã.Ðèçîâó, áðè-
ãàäèðàì êîëãîñïó É.Õ.Ðîãëºâó,
².Â.Ñåìåíÿêó áóëî ïðèñâîºíî
âèñîêå  çâàííÿ Ãåðî¿â Ñîö³àë³-
ñòè÷íî¿ Ïðàö³.

Óñï³õè ³ ñëàâà íå çàêîëèñàëè
çíàíîãî îâî÷³âíèêà. Â³í ³ íàäàë³
çàëèøàâñÿ òàêèì íàïîëåãëè-
âèì ó ïðàö³, ñêðîìíèì ó ïîáóò³,
òîâàðèñüêèì ó ñòàâëåíí³ äî òî-
âàðèø³â ïî ðîáîò³. ² ñàìîêðè-
òè÷íèì.  Éîñèï Õðèñòîâè÷ áóâ
³ç òèõ ëþäåé, ÿê³ ïîñò³éíî ñòà-
âèëè ïåðåä ñîáîþ íîâ³ é íîâ³
çàâäàííÿ, â³äòàê óñï³øíî ¿õ âè-
êîíóâàëè.  Êîëè éîãî â³ê íà-
áëèçèâñÿ äî ïîëóäíÿ,
É.Õ.Ðîãëºâ  çàê³í÷èâ ðåñïóáë³-
êàíñüêó ñ³ëüñüêãîñïîäàðñüêó
øêîëó, çà ñïåö³àëüí³ñòþ ïàðíè-
êîâî-òåïëè÷íå ãîñïîäàðþâàí-
íÿ.  ² â íàñòóïí³ ðîêè â³â ñêëàä-
íå, àëå çàõîïëþþ÷å ïàðíèêîâå
ãîñïîäàðñòâî. Â³äòàê ç âåëè÷åç-
íèì çàâçÿòòÿì äîãëÿäàâ êîëãîñ-
ïíèé ñàä.

Ëþäèíà æèâå ó ñïîãàäàõ
³íøèõ, æèâå ó ñâî¿õ äîáðèõ
ñïðàâàõ ÿê³ òâîðèëà çà æèòòÿ.
Ñïîãàäè ïðî Éîñèïà Õðèñòî-
âè÷à Ðîãëºâà æèòèìóòü  ó òèõ
äîáðèõ ä³ëàõ, ÿê³ çðîáèâ, ó ñè-
íàõ,  îíóêàõ ³ ïðàâíóêàõ, óñ³õ
õòî çíàâ öüîãî âåëèêîãî òðóä³-
âíèêà ñïðàâæíüîãî  ñèíà  Áîë-
ãàð³¿ ³ Óêðà¿íè.

Íàòàë³ÿ ÃÐÈÃÀ, âèêëàäà÷-
ìåòîäèñò, ñïåö³àë³ñò âèùî¿
êàòåãîð³¿ â³ää³ëåííÿ âåòåðè-
íàðíî¿ ìåäèöèíè ÂÏ ÍÓÁ³Ï
Óêðà¿íè “Ìóêà÷³âñüêèé àã-
ðàðíèé êîëåäæ”

Äî 115-ð³÷÷ÿ Ãåðîÿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³ Éîñèïà  Õðèñòîâè÷à  ÐÎÃËªÂÀ

Ç ÞÂ²ËÅªÌ,
Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!

Çàâòðà â³äçíà÷àº þâ³ëåéíèé,
45-é Äåíü íàðîäæåííÿ óëþáëå-
íèé  ÷îëîâ³ê, òóðáîòëèâèé áàòü-
êî, í³æíèé, ëàñêàâèé ä³äóñü
Âàñèëü  Âàñèëüîâè÷

ÃÐÀÁ
ç Êðèòîãî. Óñ³õ çåìíèõ áëàã Òîá³
áàæàºìî çà äóøó ùèðó ³ ïðî-
ñòó, ëþáèìî, ö³ëóºìî, îáí³ìàº-

ìî çà ïîñò³éíó ëàñêó, äîáðîòó. Íåõàé Òâîº æèòòÿ áóäå
áàãàòèì íà çäîðîâ’ÿ ³ íà ñèëó, ³ íà äîëåíüêó ùàñëèâó,
íà ÿñêðàâ³,  äîâã³ ðîêè áåç òóðáîò ³ áåç ìîðîêè, íà
ïðèáóòîê ³ äîñòàòîê, íà òåïëî ³ ðîçóì³ííÿ, íà óäà÷ó ³
âåç³ííÿ – ñëîâîì íà óñå ïðåêðàñíå, íà ïîñò³éíå, ñâîº-
÷àñíå. Íåõàé áëàãîñëîâåíí³ Ãîñïîäîì áóäóòü óñ³ Òâî¿
äîðîãè, õàé âñþäè ñóïðîâîäæóº Òåáå óñï³õ, ðàäó-
þòü íîâ³ ñïðàâè, íàäèõàþòü ìð³¿,  îêðèëþº ùàñòÿ,
îáåð³ãàº íàøà ùèðà, â³ðíà ëþáîâ.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – äðóæèíà, ñèí Âàñèëü,
íåâ³ñòêà Ìàðèíà, âíó÷êà Âàëåð³ÿ,

äîíüêà Õðèñòèíà, çÿòü Þð³é, îíóê ßðîñëàâ…

äîðîãó ³ ëþáèìó íàìè ëþäèíó, äîáðîãî ñèíà, ÷ó-
äîâîãî äÿäüêà, Ëþäèíó  âåëèêî¿ äóøåâíî¿ êðàñè,
ìóäðó, ðîçóìíó

Âàñèëÿ Âàñèëüîâè÷à  ÃÐÀÁÀ,
ÿêèé  çàâòðà â³äçíà÷àº ñâ³é 45-é Äåíü íàðîäæåí-
íÿ. Áàæàºìî Òîá³, äîðîãèé íàø þâ³ëÿðå, ì³öíîãî
çäîðîâ'ÿ, âåëèêîãî, äàðîâàíîãî Ãîñïîäîì íàøèì,
ùàñòÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ â óñ³õ ñïðàâàõ. Õàé
ñâ³òëîþ áóäå Òâîÿ æèòòºâà äîðîãà, ñóïðîâîäæó-
þòü ëþáîâ â³ä ëþäåé ³ áëàãîñëîâåííÿ â³ä Áîãà.
Õàé Òâ³é Íåáåñíèé ïîêðîâèòåëü  äàðóº Òîá³ íàä³þ
é òåïëî íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³òà, íà ðàä³ñòü, äîáðî,
ùîá æèâ ³ ãîðÿ í³êîëè íå çíàâ, à êîæåí Äåíü íà-
ðîäæåííÿ â ðîäèí³ çóñòð³÷àâ.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, áðàò Þð³é
ç ñ³ì'ºþ, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ
²  ÌÍÎÃÀß Ë²Ò ÁÀÆÀªÌÎ!

Íà äåíü çàêîõàíèõ â³äñâÿò-
êóâàâ ñâ³é ïðåêðàñíèé, ìóä-
ðèé þâ³ëåé ÷óäîâèé ñ³ì'ÿíèí,
ëþáëÿ÷èé áàòüêî, íàéëþáèì-
³øèé ä³äóñü, çàñòóïíèê  äè-
ðåêòîðà  ïî ãîñïîäàðñüê³é
÷àñòèí³ Ìóêà÷³âñüêî¿  çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ øêîëè   ¹ 20
³ì.Î. Äóõíîâè÷à

Ìèõàéëî Þð³éîâè÷  ÊÎÇÀÐ
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî Âàñ, øàíîâíèé þâ-

³ëÿðå, ç Âàøèì õâèëþþ÷èì ñâÿòîì, ³ç âñòóïîì
â êîãîðòó ìóäðèõ ëþäåé. Áàæàºìî ùå íà áàãà-
òî ðîê³â  ì³öíîãî, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, íåâòîìíîñò³,
ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ,  ìèðó ³ çëàãîäè  òà
Áîæî¿ áëàãîäàò³. Áóäüòå çàâæäè ìîëîäèì ñåð-
öåì ³ äóøåþ, ìóäðèì òà â³ääàíèì ñâî¿é ñïðàâ³.
Äîâãèõ  Âàì ðîê³â  àêòèâíîãî , ãàðìîí³éíîãî
æèòòÿ â îòî÷åíí³ ïîâàæàþ÷èõ òà ëþáëÿ÷èõ
Âàñ ëþäåé.  Õàé   Ãîñïîäü áëàãîñëîâëÿº Âàøó
þâ³ëåéíó äàòó íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.

Ëåòÿòü ðîêè â ì³æçîðÿíèé ïîë³ò,
Àëå äóøà íåõàé ïðî öå íå çíàº!
² õàé òàê áóäå ùå áàãàòî ë³ò,
Íåõàé áàäüîð³ñòü Âàøà íå çãàñàº.
Õàé äîëÿ ïîäàðóº Âàì ñïîâíà
² ðàäîñò³, é íàñíàãè, ³ çäîðîâ’ÿ,
Íåõàé çàâæäè  öâ³òå â äóø³ âåñíà,
² ñåðöå ç³ãð³âàºòüñÿ ëþáîâ’þ.

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

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!



Цієї благодатної листопа�
дової неділі, не дивлячись на
дощову негоду, у  залі Хрис�
тиянського культурного цент�
ру, в Мукачеві було стільки
світла, що на душі ставало теп�
ло, затишно, святково. Сюди,
на завершальний ювілейний

ÒÂÎÐ×²ÑÒÜ,  ÂÈÏÐÎÁÓÂÀÍÀ  ×ÀÑÎÌ
авторський концерт члена На�
ціональної спілки компози�
торів України,  заслуженого
діяча мистецтв України,   лау�
реата премії імені В.Косенка
й чотириразового лауреата
премії імені Д.Задора, Почес�
ного громадянина Мукачева
Володимира Ілліча Волонти�
ра зійшлися дорослі  й  діти,
знанні й рядові, але  при�
страсні шанувальники його
яскравого, самобутнього та�
ланту. З успіхом пройшли три
попередні ювілейні авторські
концерти В.І. Волонтира в За�
карпатській обласній філар�
монії, в Ужгороді,  у
Львівському будинку орган�
ної та камерної музики і у Ве�
ликій студії концертно�студій�
ного комплексу Українського
радіо, в Києві. А завершив
цикл ювілейних авторських
концертів з нагоди свого 60�
літнього ювілею Володимир
Ілліч перед своїми земляка�
ми�мукачівцями.

   В.І.Волонтиру – таланови�
тому українському компози�
тору, хоровому диригенту, не�
перевершеному педагогові
випала щаслива доля. Ство�
рений ним у 1983 році хор
хлопчиків і юнаків  воістину
здобув світове визнання, ди�
вував глядачів понад двох де�
сятків  країн своєю художньою
майстерністю, виступав авто�
ритетним пропагандистом
української і закарпатської
народної пісні. Твори  у вико�
нанні хору хлопчиків залиша�
ються ось уже понад три де�
сятки років тією «конвертова�
ною валютою», яка завжди
має попит, бо не зазнає банк�
рутства, і завжди   і всюди
скликає великі і вдячні гля�
дацькі аудиторії. Це доказа�
ли блискучі гастролі, тріум�
фальні виступи на престижних
конкурсах і  фестивалях. Зас�
лужені перемоги засвідчують,
що Володимиру Іллічу вдало�
ся згуртувати, навчити, вип�
лекати дійсно самобутній ко�
лектив із розкішним реперту�
аром. А його виконавська
майстерність, добута в ході
тривалих репетицій, увінчала
колектив талановитих співаків
численними лауреатськими
званнями.

Свій професійний  досвід
здобутий і відшліфований в
Ужгородському музичному
училищі (хорове диригування
1975 р.), Київській державній
консерваторії (хорове й сим�
фонічне  диригування 1980
р.), у Львівській консерваторії,
де в 1987 році закінчив ком�
позиторський факультет,
В.І.Волонтир широко засто�
совує у роботі. Він нікому не
підражає, завжди шукає і зна�
ходить свій стиль, свою мане�
ру виконання, доносить до
слухачів своє бачення, своє
відчуття кожного музичного
твору. Він суворо і вимогливо
підходить до вибору творів,

які будуть виконуватися в кон�
цертах, у першу чергу вклю�
чає у репертуар твори,  які
найбільш здатні розкрити
складний і багатогранний ду�
ховний світ нашого українсь�
кого народу. Значне місце в
репертуарі колективу займає

високохудожня музика Воло�
димира Ілліча на вірші украї�
нських, закарпатських і зокре�
ма, мукачівських поетів та
обробки українських і закар�
патських народних пісень. На�
писані ним музичні твори у хо�
ровому, вокальному, фортеп�
іанному, камерно�інструмен�
тальному й оркестровому
жанрах давно подолали план�
ку європейського рівня і тепер
завойовують світовий
простір. Пісні талановитого
композитора  – це втіха і роз�
рада в години радості й пе�
чалі, наш супутник у молоді
літа, і в пору, коли голова сива
як лунь.

Що в культурі так швидко й
природно притуляється до
нашого серця, як пісня? Що
міцно�преміцно стереже
нашу материнську мову, нашу
душу?  Пісня. Пісня набрунь�
ковується від слова. Вірші є
тою основою, каркасом, який
вкритий мелодією, дає пісні
привабливість, довговічність.
Володимир Волонтир  дуже
вимогливо підходить до ви�
бору віршів, яким судиться
стати піснею. Сам поетичний
твір має бути написаний так,
щоб його хотілося не тільки
читати, а й співати. Це зав�
дання не з легких. Бо сьогодні
українська пісня, народна і
авторська, в облозі  попси з
грюканням і гуканням, сумні�
вною інтонацією, ритмом,
словесною біжутерією. Вир�
ватися з того полону не лег�
ко. Володимир Ілліч і не по�
трапляв у полон, бо він вино�
сить народну пісню на світові
широти, щоб її почула якнай�
більша аудиторія, визнала,
оцінила. І слава Богу, що наша
українська пісня пропагована
великим маестро Володими�
ром Волонтиром не раз ста�
вала нам духовним порятун�
ком. Це тому, що пісня, як і
мова, – наша народна душа!
Чи не тому особливо�пошти�
ве місце в творчості компози�
тора займають обробки ук�
раїнських і закарпатських на�
родних пісень.

Твори Володимира Волон�

тира неодноразово виконува�
лися на престижних музичних
фестивалях України «Київ Му�
зик�Фест», «Прем’єри сезо�
ну» в Києві. Його музика ста�
ла постійним репертуаром
численних колективів, як у
нашій державі так і за її кор�

донами. Твори написані чи
оброблені В.І.Волонтиром
почуєш у  виконанні Націо�
нального ансамблю солістів
«Київська камерата», Київсь�
кої державної чоловічої капе�
ли імені Л.Ревуцького, хору
студентів Національної му�
зичної академії, камерного
хору «Кредо» (м.Київ), муні�
ципального камерного хору
«Хрещатик», хору українсько�
го радіо (м.Київ), Львівсько�
го муніципального хору
«Гомін», Дрогобицького мун�
іципального хору «Легенда»,
хору хлопчиків та юнаків сек�
тору практики Національної
музичної академії (м.Київ),
камерного оркестру
Львівської державної хорової
капели «Трембіта», камерно�
го оркестру Закарпатської
філармонії, Закарпатського
народного хору, мішаного
хору «Верховина» і Українсь�
кого чоловічого хору міста
Едмонтон (Канада), хору
співочого товариства «Мело�
дія» (м. Мієлец, Польща), хо�
рової капели хлопчиків
(м.Грац, Австрія), численних
дитячих хорів мистецьких
шкіл України…

Не дивлячись на численні
престижні пропозиції В.І.Во�
лонтир не зраджує започат�
кованій ним у  1983 році
першій в Україні  хоровій
школі. Для нього вона
справжній плід його таланту,
неабиякого мистецького чут�
тя, незрівнянного дириген�
тського обдарування, педа�
гогічної наснаги, організа�
торських здібностей. Бо усе
назване й неназване Володи�
мир Волонтир  задіяв у своє�
му устремлінні при створенні
хору хлопчиків, який сьогодні
репрезентував хорове мис�
тецтво України у більшості
країн Європи де здобув чис�
ленні перемоги, назбирав чи�
малу низку різноманітних на�
город у  своїй країні та за її
кордонами, забезпечив собі
любов і визнання глядачів.
Мукачівський хор хлопчиків
та юнаків – лауреат багатьох
міжнародних конкурсів і фес�

тивалів, зокрема: міжнарод�
ного фестивалю хорів хлоп�
чиків (Солнок, Угорщина,
1990. 19995 рр.), 44�го і 46�
го Європейського молодіж�
ного музичного фестивалю
(Нірпельт, Бельгія 1996, 1998
рр.), молодіжного музичного

фестивалю «Gaja�2000» (Пор�
тугалія, 2000 р.) міжнародно�
го молодіжного музичного
фестивалю «Summa Cum
Laude» (Відень, Австрія, 2007
р.), ХІ міжнародного фестива�
лю духовної музики (Буда�
пешт, Угорщина, 2009 р.),
ХХХУІІ міжнародного конгре�
су «Pueri Cantores» (Гранада,
Іспанія, 2012 р.), ХХІУ міжна�
родного фестивалю молоді�
жних оркестрів і хорів
«Eurochestries» (Charente�
Maritime, Франція, 2013 р.),
12�го Європейського молод�
іжного хорового фестивалю
(Лекко, Італія) 2016, 66�го
Байройтського молодіжного
мистецького фестивалю
(Байройт, Німеччина 2016
р.), 26�го фестивалю духовної
пісні (Снина, Словаччина,
2016 р.)

Здавалося б, досягнувши
таких успіхів, можна б і «спо�
чити на лаврах». Та сказане  не
стосується Володимира Во�
лонтира. Бо він завжди ста�
вить перед собою нові й нові
складні завдання, і досягнув�
ши омріяного успіху, уже йде
до нових перспектив. Голов�
не, переконаний Володимир
Ілліч, «любити те, що є твоїм,
ні на йоту не зраджувати своїй
захопленості і завжди у всьо�
му бути наполегливим до
кінця». Те й робить В.І.Волон�
тир на правах свого унікаль�
ного таланту. Він не раз був ди�
ригентом зведених хорів на
всеукраїнських та міжнарод�
них хорових фестивалях, про�
водив майстер�класи в Ес�
тонії, Австрії, Словаччині,
Польщі, Угорщині. За високе
духовне устремління Господь
нагороджує, і певен, щедро
відзначатиме його талант і в
наступні роки.

Того недільного пообіддя
глядачі почули спів молодшо�
го хору хлопчиків, який  з ве�
ликим успіхом під керівницт�
вом дружини композитора,
диригента Оксани Волонтир
виконав пісні «З тобою, Украї�
но» (вірші П.Осадчука),
«Чому?», «Як зробити день
веселим» (вірші А.Костецько�
го) , «Колискова для Анни»
(вірші С.Чепурка, Т.Рибар),
«Звернення», «Колискова для
Насті» (вірші Д.Павличка),
«Іде кіт» (вірші М.Вінгра�
новського), «Зоре моя вечір�
няя» (вірші Т.Шевченка»).  По�
лонив, заворожив глядачів
виступ лауреата міжнародних
конкурсів і фестивалів хор
хлопчиків та юнаків Мукачі�
вської хорової школи під ке�
рівництвом Володимира Во�
лонтира, який репрезентував
глядачам «Привітальну»,
«Отче наш», «Світичі слов’ян»
(вірші Ю.Шипа),прелюдію
«Музика моря» (вірші В.Аза�
рова), «Ave Maria», «Kyrie».
Слухаєш чистий, злагодже�
ний хор і розумієш, що у ньо�
му, як у пишному букеті, кожен

голос – неповторна квіточка.
Сам по собі красивий, мело�
дійний. А коли ті голоси єдна�
ються в букет – багатоголосо,
повносило – навіть найви�
могливіші слухачі аплодували
стоячи.

Затим під  орудою Оксани

Волонтир хор хлопчиків вико�
нав сюїту В.Волонтира для
дитячого хору в трьох части�
нах «Осінь» (вірші В.Бичка),
«Весна» (вірші Д.Павличка),
«Дивна звичка» (вірші А.Кос�
тецького) «По діброві вітер
виє» (слова Т.Шевченка), «Ско�
ро вже канікули» (вірші
Д.Білоуса). До речі, концерт�
мейстером тут була молодша
донька Володимира Ілліча –
Христина Волонтир. Відтак
під керівництвом В.І.Волон�
тира юнацький хор високоху�
дожньо, дивовижно злагод�
жено, з великим почуттям ви�
конав українську народну
пісню в обробці маестро «Усі
гори зеленіють» та дві закар�
патські народні пісні «Коли
тоту комоницю сіяли» й
«День, день, білий день».

Завершив ювілейний ав�
торський концерт виступ
хору хлопчиків та юнаків під
керівництвом В.І.Волонтира.
Співучий колектив  з величез�
ним піднесенням виконав  об�
робки закарпатських народ�
них пісень «У неділю рано»,
«Як ми прийшла карта», «Ко�
ломийки», закарпатську бала�
ду «Голубка», де солісткою
виступила старша донька
композитора Леся Гоца,
«Мамині рушники» (вірші
Т.Пишнюк), «Весняний гомін»
на вірші В.Густі.

Ювілейний авторський кон�
церт В.І.Волонтира привабив
щирістю і сердечністю, через
виконані пісні його мистець�
ка душа звернулася до людей
з любов’ю. Великого маестро
від імені міського голови А.В�
.Балоги привітав його зас�
тупник О.Ю.Галай. А схвильо�
ваний глядацький зал у єди�
ному пориві вшанував талано�
витого композитора  віталь�
ним співом «Многая літ».

Хай же чарівна музика Во�
лодимира Волонтира і далі
радує людей, додає їм душев�
ної наснаги, бо дуже правиль�
но кажуть у народі: коли пісня
лунає – то й життя триває. На
думку багатьох глядачів і слу�
хачів авторський доробок
композитора і диригента В.І.
Волонтира достоїн присуд�
ження Мукачівської міської
премії ім. О.Духновича в но�
мінації “Музично�виконавсь�
ке мистецтво”.

Прийміть вельмишановний
Володимире  Іллічу най�
тепліші вітання з приводу ва�
шого ювілею і від читачів та
редакції  міськрайонної газе�
ти «Мукачево». Впевнені, що
до них приєднаються і чис�
ленні прихильники Вашого
блискучого, щедрого   талан�
ту.    Радості    Вам,      творчого
устремління    вперед   і
вище, та Божого благосло�
вення й благополуччя на довгі
роки.

Михайло  БЕЙРЕШ,
член Національної спілки
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Мукачівський міський го�
лова Андрій Балога провів
зустріч з колективом облас�
ного театру драми та комедії,
щоби обговорити проект
створення в місті нового те�

Ó ÍÎÂÎÑÒÂÎÐÅÍÎÌÓ ÒÅÀÒÐ² ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÏÐÎÂÅÄÓÒÜ
ÐÅÌÎÍÒÈ, À ÒÅÀÒÐÀËÀÌ ÇÁ²ËÜØÀÒÜ ÇÀÐÏËÀÒÈ

атру. Нагадаємо, що минуло�
го тижня рішенням сесії
міськради в місті створено
Мукачівський драматичний
театр, який працюватиме в
будівлі, яка є власністю

міста. З діючим театром
драми та комедії, який є в
підпорядкуванні області ро�
зірвано угоду на оперативне
управління майном. Втім це
не вплине на роботу теат�

ралів Мукачева, – запевняє
колектив міський голова.
Більше того, Андрій Балога
наголошує: місто цьогоріч
тут проведе ремонтні робо�
ти, для закладу буде закуп�
лено світлове та звукове об�
ладнання. Також колектив
буде забезпечено транс�
портом для гастролей.  «Та�
кож місто має можливість
платити театралам більшу
зарплату, а сам штатний
розпис будемо формувати
разом з колективом. Щодо
керівництва новостворено�
го закладу, то вже на почат�
ку цього тижня буде оголо�
шено конкурс. Ні про які
звільнення, або закриття те�
атру мова не йде. Будемо
інвестувати в розвиток те�
атру, робити його осеред�
ком театрального життя», –
звернувся міський голова
до працівників театру.

В МУКАЧЕВІ ШТРАФУЮТЬ
ПІДПРИЄМЦІВ ЗА ПОРУШЕННЯ

МОРАТОРІЮ НА ВСТАНОВЛЕННЯ
ЗАСОБІВ РЕКЛАМИ

Хоча в Мукачеві й діє мораторій на вста�
новлення засобів реклами, окремі
підприємці нехтують діючими правила�
ми і встановлюють на   магазинах та фа�
садах будинків різноманітні засоби рек�
лами. За порушення правил благоустрою
міста, а саме розміщення засобів рек�
лами на фасадах будинків та магазинах
працівниками ММКП «Муніципальна пол�
іція» порушників притягнуто до адмініст�
ративної відповідальності. Загалом скла�
дено шість протоколів. Їх буде розгляну�
то на засіданні адмінкомісії.

У ГІРСЬКОЛИЖНОМУ
СПОРТІ СЕРЕД МЕДИКІВ
ПЕРЕМОГЛИ МУКАЧІВЦІ

Минулої суботи на базі СТК «Синяк» у
Мукачівському районі відбулися обласні
змагання з гірськолижного спорту серед
працівників закладів охорони здоров’я
нашого краю.

У командному заліку кращими вияви�
лися спортсмени обласної дитячої
лікарні та Мукачівської ЦРЛ, які отрима�
ли кубки і відзнаки організаторів змагань.

Вітаємо переможців!
Докладніше про змагання медиків – у

наступному номері нашої газети.

ОГОЛОШЕНО  КОНКУРС
на посаду директора Мукачівського

 драматичного театру
Відповідно до Закону України «Про культуру» відділ культури вико�

навчого комітету Мукачівської міської ради з 15 лютого 2017 року
оголошує конкурс на посаду директора Мукачівського драматичного
театру. Для участі у конкурсі необхідно подати:

� заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персо�
нальних даних відповідно до Закону України “Про захист персональ�
них даних”;

� автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число,
місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відо�
мості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи,
громадську роботу ( в тому числі на виборних посадах), контактний
номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’яз�
ку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

� копію документа, що посвідчує особу;
� копії документів про вищу освіту;
� два рекомендаційні листи довільної форми;
� мотиваційний лист довільної форми.
Особа може подати й інші документи на свій розсуд, які можуть

засвідчити його професійні чи моральні якості.
Також просимо подати копії документів про трудову діяльність та

проекти програм розвитку відповідного закладу культури на один і
п’ять років.

Зазначені документи надсилаються на поштову адресу: 89600 м.
Мукачево, пл. Духновича, 2, відділ культури, каб. 54 та електронну
адресу v.cul@mukachevo.rada.gov.ua

Прийом документів для участі у конкурсі та формування конкурсної
комісії здійснюється впродовж 30 днів із дня оголошення конкурсу.

Відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про культуру» відділ
культури до 28 лютого 2017 року приймає пропозиції від громадсь�
ких організацій у сфері культури відповідного функціонального спря�
мування щодо кандидатів до складу конкурсної комісії.

ÍÎÂÈÉ ÑÅÐÂ²Ñ ÏÎÑËÓÃ ÄËß ØÊÎËßÐ²Â
ÒÀ ÄÎØÊ²ËÜÍßÒ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ

Â óïðàâë³íí³ îñâ³òè Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêî-
ìó ðîç’ÿñíèëè ñèòóàö³þ ç íîâèì ñåðâ³ñîì ïîñëóã,
ÿêèé ïðîïîíóºòüñÿ äëÿ ó÷í³â òà äîøê³ëüíÿò Ìóêà-
÷åâà. ßê çàçíà÷àº êåð³âíèê ãàëóç³ Êàòåðèíà Êðèø-
³íåöü-Àíäÿëîø³é äëÿ öüîãî íåîáõ³äí³ ³íäåíòèô³-
êàö³éí³ êîäè äëÿ  âèãîòîâëåííÿ ó÷í³âñüêîãî êâèòêà.
Éîãî ïëàíóþòü âïðîâàäæóâàòè â òîìó ÷èñë³ â ðàì-
êàõ ïðîãðàìè «Áåçïå÷íà øêîëà» äëÿ ïðîïóñêíèõ
ñèñòåì â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Òàêîæ êâèòîê áóäå
íåîáõ³äíèé äëÿ ï³ëüãîâîãî ïðî¿çäó â òðàíñïîðò³ òà
ïðè ³äåíòèô³êàö³¿ øêîëÿð³â 1-4 êëàñ³â, ÿê³ ìàþòü
ïðàâî íà áåçêîøòîâí³ îá³äè. Òàêîæ êîä íåîáõ³äíèé
äëÿ âèãîòîâëåííÿ åëåêòðîííîãî ùîäåííèêà ó÷íÿ.

В картинній галереї Мукачівського історичного музею відбулося відкриття вис�
тавки студентів та випускників Закарпатської академії мистецтв за участі Юрія
Шелевицького, члена Національної спілки художників України, Михайла Белека�
нича, директора Мукачівського історичного музею, Степана Варги, заступника
директора музею, Ольги Томащук, завідувачки фондами та безпосередньо сту�
дентами академії мистецтв. Експозиція представляє 27 творчих робіт молодих
художників. Переглянути виставку містяни та гості міста мають можливість до 18
лютого.

Ó êàðòèíí³é ãàëåðå¿ çàìêó «Ïàëàíîê»
åêñïîíóþòüñÿ òâîð÷³ ðîáîòè ñòóäåíò³â

òà âèïóñêíèê³â Çàêàðïàòñüêî¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ

ÕÀÉ  ÇÁÓÂÀÞÒÜÑß
ÍÀÉÊÐÀÙ²  ÌÐ²¯

Ùå á³ëèì ñí³æêîì  çèìà
³íîä³  ïîñèïàº çåìëþ, òà
ïòàøêè  âæå ñï³âàþòü âåñíÿí³
ï³ñí³  ³ ñïîâ³ùàþòü, ùî ðàä³ñ-
íå ñâÿòî ïðèéøëî ó ðîäèíó
âåëüìèøàíîâíî¿ ïàí³
Â³ðè ÀËÅÊÑ²¯ÂÎ¯.
Ùèðî â³òàºìî, äîðîãà íàøà

þâ³ëÿðêî,  ç äíåì íàðîäæåííÿ. Íåõàé êîæåí
ïðèéäåøí³é äåíü  ïðèíîñèòü Òîá³  ðàä³ñí³  íî-
âèíè â³ä áëèçüêèõ, ð³äíèõ, ä³òåé òà îíóê³â. À
ùàñëèâà ïîñì³øêà ïðèêðàøàº  Òâîº îáëè÷÷ÿ.
Àäæå ç ìîëèòâîþ äî Ãîñïîäà çóñòð³÷àºø  êî-
æåí äåíü ³  Âñåâèøí³é áåðåæå  Òåáå.

Ãîñïîäè! Íàñòàâ ìåíå, ï³äòðèìàé,
² ÿê³ á íîâèíè  íå ïðèéøëè,
² ÿê³ á íåãîäè çà äâåðèìà
Íå ïîñëàâ  öåé äåíü,
Òè ðàçîì ç íèìè
ñïîêîþ äóøåâíîãî ïîøëè.
Çà âñå, ùî  º ³ áóäå
Äÿêóþ! Ïðîñòè ³ ñïîäîáè,
Îìèíóòè õèáíèé øëÿõ  ²óäè
² Òîá³ ñëóæèòè ùîäîáè.
Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òâîð÷î¿ óäà÷³, íà-

ñíàãè ³ çä³éñíåííÿ âñ³õ ìð³é  ³ áàæàíü.
Ç ïîâàãîþ ÂÃÎ «Ñîþç óêðà¿íîê»

òà õîð «Â³äãîì³í»

Â Óêðà¿í³ ôóíêö³îíóº
7 âè¿çíèõ ñëóæá

íàäàííÿ ïàë³àòèâíî¿
äîïîìîãè âäîìà äëÿ
äîðîñëèõ òà ä³òåé
Çà îô³ö³éíèìè äà-

íèìè Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
ïîíàä ï³âì³ëüéîíà
íåâèë³êîâíî õâîðèõ
óêðà¿íö³â ïîòðåáó-
þòü ñüîãîäí³ ïàë³à-
òèâíî¿ äîïîìîãè, à
ÂÎÎÇ íàçèâàº â÷åò-
âåðî á³ëüøó öèôðó,
ïåðåêîíóþ÷è, ùî
ï³äòðèìêè ïîòðåáó-
þòü íå ò³ëüêè ñàì³
ïàö³ºíòè, àëå é ³ ¿õí³
ð³äí³.

ÍÀ ÄÎÂÃ²¯  ²  ÁËÀÃ²¯  Ë²ÒÀ!
Ç Äíåì íàðîäæåííÿ – 40 ð³÷íèì þâ³ëåºì,

ñâîãî äðóãà
Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à ÂÀÐÃÓ

ùèðî â³òàº Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ ØÒÈÌÀ.
Øàíîâíèé äðóæå, ç ö³º¿ õâèëþþ÷î¿ íàãîäè

ïðèéìè â³ä  ìåíå ³ ìîº¿ ðîäèíè íàéêðàù³ ïîáà-
æàííÿ – ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî òåïëà ³
äîñòàòêó, íåõàé ìèð ³ çëàãîäà ó Òâî¿é äîì³âö³,
ìîÿ òîâàðèñüêà ïîâàãà äî Òåáå  äîäàþòü  Òîá³
îïòèì³ñòè÷íîãî íàñòðîþ òà íàòõíåííÿ íà äîâã³
³ áëàã³¿ ë³òà.

БО НЕ  ВИСТАЧАЄ?
Стало відомо, хто з наших депутатів отримав

компенсацію за орендоване житло в столиці

Сайт Верховної Ради опублікував перелік народних
обранців, що отримали компенсацію за оренду житла
чи готельного номера в листопаді  2016 року.

Серед нардепів, яким знімають житло за державний
кошт, — п’ятеро із Закарпаття: Валерій Пацкан, Василь
Брензович, Роберт Горват, Михайло Ланьо та Валерій
Лунченко.

“У середньому сума компенсації становить 14 тисяч
гривень на місяць, — каже керівник апарату Верховної
Ради Петро Боднар. — Парламентар на свій розсуд
може витратити компенсацію на оренду квартири або
готельного номера. Частина коштів сплачується за орен�
ду номерів у готелях “Київ” та “Національний”.



Êëþ÷è îò ðàÿ íå êëàäóò ïîä äâåðü. (Ã. Ìàëêèí).Êëþ÷è îò ðàÿ íå êëàäóò ïîä äâåðü. (Ã. Ìàëêèí).Êëþ÷è îò ðàÿ íå êëàäóò ïîä äâåðü. (Ã. Ìàëêèí).Êëþ÷è îò ðàÿ íå êëàäóò ïîä äâåðü. (Ã. Ìàëêèí).Êëþ÷è îò ðàÿ íå êëàäóò ïîä äâåðü. (Ã. Ìàëêèí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777779 ëþòîãî 2017 ð.

5 (1158)5 (1158)5 (1158)5 (1158)5 (1158)

ñò.

Він увійшов у новітню історію
Закарпаття та України як дос�
відчений громадсько�політич�
ний і державний діяч. Майже
15�ть років представляв об�
ласть в українському парла�
менті. До цього крокував посту�

ÑÂ²ÒËÎ¯ ÏÀÌ’ßÒ² ÌÈÕÀÉËÀ ÂÎËÎÙÓÊÀ, ×Èª
ÏÐ²ÇÂÈÙÅ ÇÎËÎÒÈÌÈ Ë²ÒÅÐÀÌÈ ÇÀÏÈÑÀÍÎ Â

ÊÎÃÎÐÒÓ ÍÅÂÒÎÌÍÈÕ ÁÓÄ²ÂÍÈ×ÈÕ ÑÐ²ÁÍÎ¯ ÇÅÌË²
5 лютого на 85	у році життя перестало битися серце Михайла Волощука

пово і послідовно.
Народився в багатодітній

верховинській сім’ї 10 листо�
пада 1934 року в селі Майдан
на Міжгірщині. Закінчив Мука�
чівський кооперативний техні�
кум, а потім Львівський торго�
во�економічний інститут в 1957
році, а згодом – Академію сус�
пільних наук.

Помітивши його знання,
здібності до громадської діяль�
ності, колеги запропонували
йому посаду завідуючого
відділом організаційної роботи
райкому ЛКСМУ одного з цен�
тральних районів міста Львова,
згодом його було обрано сек�
ретарем райкому ЛКСМУ, а
відтак – львівського міськкому.

В 1959 році Михайло Юрійо�
вич очолив відділ пропаганди та
культурно�масової роботи, а
невдовзі його було обрано дру�
гим, а після і першим секрета�
рем Закарпатського обкому
комсомолу.

З 1963 року Михайло Юрійо�
вич аспірант Академії суспіль�
них наук, кафедри політеко�
номії. Тут він здобуває ступінь
кандидата економічних наук,
стає доцентом. В 1966 році по�
вертається на рідну Верхови�
ну. На Волівеччині його обира�
ють першим секретарем рай�
кому партії. Щоб вивести Волі�
веччину з економічної депресії
і забезпечити людей роботою
та заробітками Михайло Юрій�
ович спрямовує зусилля ко�
манди на промислове будів�
ництво. У Волівці та Жденієві
відкриваються заводи «Елект�
рон». Для нього це була титан�
ічна праця, постійні поїздки в
Київ та Москву. Потрібно було
переконати можновладців у
економічних перспективах
району, щоб надійшли інвес�
тиції. За три роки на Волівеч�
чині було споруджено сто
об’єктів, за що недоброзич�
ливці прагнули звільнити Ми�
хайла Юрійовича з посади. На�
томість, з 1970 по 1974 років
його переводять на посаду
інспектора ЦК КПУ, а невдовзі
він очолює Закарпатську об�
ласну раду і її виконавчий ком�
ітет.

З іменем Михайла Юрійови�
ча пов’язане будівництво газо�
компресорної станції у Волівці,
зведення якої передбачалося у
Голятині Міжгірського району.
Паралельно у районному
центрі виростають середня
школа,

райлікарня, дитсадок, мага�
зин, багатоквартирні будинки,
які зводять німецькі будівель�

ники, а люди отримують нові
робочі місця.

В 1974 році, коли Михайла
Юрійовича було обрано облас�
ним головою на Закарпатті по�
чався економічний ренесанс. В
Ужгороді будується аеропорт. З

угорськими колегами закла�
дається «Сад дружби», який
славився високою агротехні�
кою і куди приїжджали за досв�
ідом з усього СРСР. Посадже�
ний українсько�угорський «Сад
дружби» був відомим і у Європі.
Делегації, що приїжджали на
Закарпаття або в Україну в той
час обов’язково відвідували
цей сад, як символ українсько�
угорської дружби.

На долю Михайла Юрійови�
ча випав клопіт необхідності
заборони будівництва Пістря�
лівської РЛС – небезпечного
економічного об’єкта.

На той час під Мукачевом вже
багато років існувала РЛС
«Шипка», яка відстежувала за�
пуск ракет країнами НАТО. Та її
потужність воєнне відомство
вважало недостатнім.

Москва розпочала споруд�
ження надсучасного об’єкта.
Хто виділив під будівництво
цього об’єкта землю не з’ясо�
вано і до сьогодні. Будівництво
йшло швидкими темпами. Ру�
бали ліс, прокладали шляхи,
монтували комунікації. Насе�
лення краю обурилося безце�
ремонністю воєнного відом�
ства. Тодішнє обласне керів�
ництво не змогло вчасно оціни�
ти і спрогнозувати ситуацію,
яка набрала неочікуваної ре�
акції в краї. З цього приводу
було проведено референдум. В
результаті, за один тиждень
проти будівництва РЛС підпи�
салося майже все доросле на�
селення нашого краю. Деталь�
но про ці непрості часи розпо�
відається в книзі «Ветерани –
старійшини Мукачівщини» в
матеріалі Михайла Волощука
«Пістрялівська РЛС. Початок і
кінець».

Дві п’ятирічки (1975�1985
років) стали найбільш плідни�
ми в економічному і соціально�
культурному розвитку Закар�
паття. Було створено 52 тисячі
додаткових робочих місць.
Запрацювало близько 30�ти
філіалів великих промислових
підприємств індустріальних
центрів (Київ, Москва, Новго�
род, Харків). Почалося будів�
ництво нових заводів: в Ужго�
роді – «Електродвигун», у Му�
качеві – «Карпати», у Перечині
й В. Березному – «Стеатит».
Одночасно з цим, відкривали�
ся нові ПТУ, в яких налагоджу�
валася підготовка необхідних
кадрів. Оскільки трести «За�
карпатбуд», «Міжколгоспбуд»
не встигали освоювати зроста�
ючі обсяги і капіталовкладень і
робіт, Михайло Юрійович

ініціював у 1974 році розшире�
не засідання облвиконкому з
участю причетних до цієї галузі
членів Уряду і керівників об�
ласті. Після цього розпочато
спорудження заводів з виготов�
лення залізобетонних виробів

(Ужгород, Мукачево, Рокосо�
во), баз механізації, автотран�
спорту, створені нові трести:
«Сільбуд», «Курортбуд», й бу�
дівельні управління. Йде роз�
ширення мережі соціально�
культурних об’єктів. За 5�ть
років було побудовано шкіл на
37 тисяч учнівських місць, з
них за рахунок держави – мен�
ша частина, а більша (22 ти�
сячі місць) – за кошти кол�
госпів, радгоспів, промисло�
вих підприємств.

За весь повоєнний період
влада вклала в область 6 млд.
карб. інвестицій. Із них 3 млд.
карб. вкладено за 10 років, коли
облвиконком очолював Михай�
ло Юрійович Волощук.

Однак, новаторський стиль
Михайла Юрійовича тоді не
завжди сприймали з розумін�
ням й підтримкою деякими
надто консервативними керів�
никами (партійні й госпо�
дарські). Інколи ініціативи Во�
лощука розцінювалися як нере�
альні, передчасні, а то, й
шкідливі.

У грудні 1980 року ЦК партії
направив першим секретарем
на Закарпаття свого ставлени�
ка Г. Й. Бандровського, і Ми�
хайла Юрійовича переводять
проректором в УжНУ. Більшість
його прихильників та послідов�
ників вважали несправедливим
таке переміщення управлінця
найбільшого рангу. Як прорек�
тор, що відповідав за споруд�
ження нового навчального кор�
пусу університету він зумів за�
безпечити його будівництво.
Сьогодні ця будівля монумен�
тально височить над Ужгоро�
дом.

Як голова Закарпатської об�
ласної ради та облвиконкому і
народний депутат України май�
же до серпневого контррево�
люційного перевороту (1994) в

Москві, Михайло Юрійович
спрямовував зусилля ради у
цей перехідний період на те,
щоб, через застосування гу�
манних важелів не допустити в
краї стихії безпорядку, хаосу,
стримати деструктивний, руй�

нівний вплив псевдодемокра�
тичних сил, зберегти десяти�
літтями сформовані зрілі, дос�
відчені кадри, розширити пере�
думови для здійснення прогре�
сивних реформ в економіці й
соціальній сфері, прикордон�
ному співробітництві.

В тих екстремальних умовах
виявилася висока відпові�
дальність, самовідданість Ми�
хайла Юрійовича, його вміння
працювати з людьми, цінувати
їх здібності, реально аналізу�
вати ситуацію, передбачати
розвиток подій, вірно орієнту�
вати кадри, запобігати дезорі�
єнтованості.

Рефреном звучать слова го�
лови Закарпатської ОДА Генна�
дія Москаля та голови Закар�
патської облради Михайла
Рівіса про Михайла Волощука:
«На його долю випало керува�
ти нашою областю в найсклад�
ніший період, коли відбувала�
ся соціально�економічна реор�
ганізація в результаті розпаду
СРСР і починалося будівницт�
во незалежної, самостійної
держави – України. В 1990 році,
коли економіка впала, він на�
магався уникнути конфліктів.
Йому вдалося зберегти у нашо�
му багатонаціональному краї
дух толерантності… Про дові�
ру людей свідчить неодноразо�
ве обрання його депутатом
Верховної Ради України. Зага�
лом він – яскравий приклад
того, що за будь�якої системи
можна залишатися людиною і
працювати на благо своєї малої
батьківщини».

Автори вважають, що життя і
діяльність М. Ю. Волощука має
служити прикладом для на�
слідування сьогоднішнім та
прийдешнім поколінням тих,
хто буде при владі.

Михайло Юрійович, перебу�
ваючи на пенсії, продовжував

жити проблемами Закарпаття,
на усіх рівнях боронив інтере�
си нашого краю. І не тільки як
голова Асоціації депутатів краю
усіх рівнів, а й як справжній
патріот і просто як мудра і чес�
на людина.

Саме зараз, коли його не
стало, він заслуговує об’єктив�
ної, справедливої оцінки і виз�
нання його невтомної будівни�
чої і патріотичної політичної
діяльності. На будь�якому по�
сту після піднесення і пере�
міщень, шанований народом,
відзначений владою і цькова�
ний фарисеями від влади пе�
ревертнями і просто звичайни�
ми заздрісниками, він зберігав
витримку, поводився гідно, жив
скромно, відверто дивився лю�
дям у вічі.

Незважаючи на хворобу і зай�
нятість, знаходив час бувати на
Мукачівщині в раді ветеранів, з
якою тісно співпрацював, допо�
магав президії та комітету ста�
рійшин проводити роботу з пи�
тань соціального захисту насе�
лення і патріотичного вихован�
ня підростаючого покоління.
Приймав безпосередню участь
у засіданнях президії, ради, і
був нашим справжнім порад�
ником і другом.

Заслуги талановитого украї�
нського політика, державного
діяча, народного депутата Ук�
раїни, кандидата економічних
наук, почесного ректора УжНУ
відзначено орденами «Трудо�
вого Червоного Прапора»,
«Знак пошани», «За заслуги ІІІ
ступеня», князя Ярослава Муд�
рого, Почесними грамотами
Верховної Ради та Ради
Міністрів України.

Михайло Юрійович Волощук
вважав, що корені його досяг�
нень проросли з батьківських
настанов та менталітету ру�
синів�українців.

Його життя – наша історія, а
він – наша совість, обпалена,
але не знівечена. Той, хто його
знав, працював поряд, чув його
виступи в Парламенті, на сесі�
ях ради, пленумах, знають, що
він завжди керувався любов’ю
до рідних Карпат, гір і долин.
Інтелігентний і без амбіцій.
Йому все під силу, бо породи�
ла його Верховина, яка зберег�
ла свою толерантність, взяту
від дідів і прадідів.

Таким він залишиться в на�
ших серцях. Мукачівська рада
ветеранів сумує, бо Срібна
Земля втратила справжнього
сина і поділяє біль непоправ�
ної втрати з рідними і близьки�
ми покійного.

Почесні ветерани України
Голова Мукачівської

райради ветеранів України
І. Д. КАЧУР

Відповідальний секретар
Ф. КІНЧ
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з 20.02.2016 р.  по 26.02.2017 р.
1. Ципф Антоніна Данилівна – 1929  р.н.
2. Буштин Ірина Василівна – 1949   р.н.
3. Мухаметдінов Борис Касимович – 1945  р.н.
4. Толстих Тетяна Олексіївна – 1954  р.н.
5. Росоха Василь Дмитрович – 1940  р.н.
6. Маркович Михайло Іванович – 1955  р.н.
7. Гольча Олексій Іванович – 1946  р.н.
8. Дурдинець Вячеслав Васильович – 1966  р.н.
9. Совбан Ганна Михайлівна – 1949  р.н.
10. Попік Микола Михайлович – 1953  р.н.
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ТзОВ “Мукачівська швейна
фабрика” приймає на роботу
швачок й учнів трикотажного ви�
робництва. Працюємо в одну
зміну. Оплата праці достойна.
Зверт. по тел. 2>23>96

за адресою  Мукачево,
вул.  Р.Корсакова, 26

Íåðóõîì³ñòü Ìóêà÷åâà òà ðàéîíó
 Продаю терміново 1�кімн.

вартиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.
 Продаєтся 1�кімнатна квар�

тира (заг. площа 40 кв.м.) по
вул. Великогірній на 2�му по�
версі  п’ятиповерхового цегнля�
ного будинку. Є автономне опа�
лення. Ціна договірна. Тел. 095
565 1751.
 Терміново  продаєтся 1�

кімнатна квартира з меблями
поблизу центру. Ціна договірна.
Тел. 099 7647952
  Продається 2�кiмнатна

квартира з усіма зручностями в
центральній частині міста по
вул. Духновича (пл. 53 кв.м. +
підвал 30 кв.м., дворова систе�
ма).  Тел. 050 03 67 78.
  Продається 3>кiм. квар>

тира без ремонта, на 2>му по>
версі  цегляного будинку по
вул. Берегівській, 66.Тел.
050 2338777
 Продається будинок (валь�

ка�цегла) 80 кв.м., підвал, га�
раж, господарські прибудови,
земля 6 сотин, доглянутий сад
та город, помпа, всі комунікації
в районі Підгоряни, навпроти
пивзаводу. Ціна 40 тис. у.о.
Можливий торг.

Тел.: 067 849 62 61.
     Продається будинок по

вул. Набережній, двоповер>
ховий особняк 150 кв.м., ка>
мінна зала, літня веранда, 2
ванни, 3 кімнати, сад, город
5 соток. Ціна 99 тис. ум.од.
Тел.: 099 028 76 44.
 Продам, або здам у найм

умебльований будинок в с.
Ключарки сімейній парі на до�
говірних умовах. Зверт.  050�
2733765.

 Продається будинок  (3
кімнати)на центральній ву�
лиці  с. Негрова на Іршав�
щині. Є газ, електрика, вода
(колодязь), літня кухня з
прибудовами, 37 сотин
землі. Все приватизоване.
Автобус до Мукачева (20
км.) кожну годину.  Можли�
вий обмін на квартиру у  Му�
качеві.  Ціна договірна.

Тел.:0660872146

 Продається приватизована
земельна ділянка під будівниц�
тво 15 сотиків в с. Шенборн.
Ціна за домовленістю.  Тел. 050
855 93 60.
 Продається  участок 17 со�

тин з фундаментом під забудо�
ву    в с. Зубівка. На участку – ко�
лодязь, підведена електрика 3
фази, є всі документи. Ціна до�
говірна.  Тел. 050 702 26 72
 Продається будинок в Рако�

шині.  Тел.: 099 611 47 50.
 Продається будинок по вул.

Богдана Хмельницького в м. Му�
качеві. Чеська побудова. Високі
стелі � біля 4м. Загальна площа
100 м кв. Земельна ділянка 12
сот. Державний акт. Лічильники
на ком. послуги. Потребує ре�
монту. До будинку прилягає но�
возбудований фундамент для
добудови на 2 поверхи (є про�
ект архітектора). В наявності
також дерево (під проект) та
якісна багатошарова метало
черепиця руукі (під проект).
Ціна договірна. (Власник). тел.
0955128177

 Продається дачний учас�
ток з будиночком на вул.
Північній. Ціна договірна.

Тел. 066 87 47 595

 Продам або обміняю на 2�х
кімн.квартиру без ремонта або
1�комн.з євроремонтом дач�
ний двоповерховий цегляний
будинок.Загальна площа 84
кв.м.1 поверх�гараж ,підсобні
приміщення, 2 поверх�дві
кімнати,кухня,санузел�все от�
дільно,є електрика,приватизо�
вана земля б сот,є сад,виног�
рад в районі вул.Великогірної
на квартиру в м.Мукачево . Под�
робиці по домовленості за но�
мером.
Т. 0958241649,0979698177.
 Продається  дача в районі

вул. Північної (є сад, виноград�
ник, колодязь). Тел. 3�85�97.
  Продається  будинок на вул.

Набережній. Двоповерховий

особняк 150 кв. м., камінна
зала, літня веранда, дві ванни,
3 кімнати, сад, город, земель�
на ділянка 5 сотин.  Ціна 99 тис
у.о.

Зверт. 099�0287644.

      П Р О Д А Ю Т Ь С Я
приватизовані земельні
ділянки у В.Визниці  (заг. пло�
ща 9 га.) на території озера,
через територію протікає
гірська річка, є лісок. Ціна
однієї  сотини – 1300 ум.
один. Площа та розташу�
вання – на вибір покупця.
Можливе створення рекре�
аційно�відпочивального
комплексу або котеджного
містечка.
Тел. 0997293340 (з 9.00 до
18.00)

 Продається дачна ділянка 5
сотин, рівнина. Будинок, газ
,світло, вода у дворі. Район г.
Ловачка (початок дороги на
Лавки) Ціна договірна. Тел. 095
573 36 47.
 Дачна ділянка 6 сотин на вул.

Великогірній �Бічній. Є світло,
вода, виноградник. (095�335
2755)
 Продається земельна

ділянка 0,23 га з старим бу>
динком; приватизована, є
світло, газ в с.Ракошино.

Тел.: 095>577>40>12.
 продається земельна

ділянка під  будівництво та
обслуговування жилого бу>
динку площею 28сотин в с.
Пістрялово, поряд озеро, є
Державий акт.
 Тел.: 098 6833007, 095
6140068
 Продається земельна ділян�

ка 7 сот (14*50) по вул. Черво�
ноармійська, позаду 7
училища,cт ціна 23000 ум.од.
тел. 0509425800
 Продається земельна ділян�

ка 10 сот в с. Павшино біля АЗС
"Маркет" поруч траса, ст. ціна
6500 у.од. тел. 0509425800
 Продається 3�х кімнатна

квартира по вул.,Недецеї, чесь�
кої забудови, третій поверх,
стан середній, ст..ціна 28900 , т
0509425800
 Продається 2�х кімнатна

квартира в р�ні ДОСИ, перший
поверх, без ремонта, придатна
під комерційне використання.�
ст.ціна 13900, можливий торг.
т 0509425800
 Продається земельна ділян�

ка 17 сот з нежилим приміщен�
ням по вул. Миру,(центр) ст.
ціна 59000 у.од. тел.
0509425800
 Продаються дві земельні

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

1 кімнатний будиночок з євро�
ремонтом., в дворовій системі,
окремо стоячий, на земельній
ділянці,є місце під машину,та під
город в мікрорайоні ДОСИ, пло�
щею 40 м.кв, є веранда, чер�
дачне приміщення. Ст.ціна
21900  т.0509425800
 Продається 2�х кімнатна

квартира в центрі по вул.Ярос�
лава Мудрого, дворова систе�
ма, всі комунікаціі, стан се�
редній, кімнати роздільні. Є
місто для машини. Придатне під
офіс, або інше комерційне вико�
ристання. Ст. ціна 17500 ум.од.
можливий торг. 0509425800
9) продається 2х кімнатна квар�
тира, нового планування, в рай�
оні Черемушки, на 3�му поверсі
, 5�ти поверх.буд. площею 55
м.кв. Стан середній, є металоп�
ластикові вікна , лоджія, балкон.
Ст..ціна 22900 ум.од. можливий
торг. Т 0665334584
 В центрі, по вул.Недецеї,

продається земельна ділянка
площею 2 сот. Ст.ціна 32900
ум.од.  можливий торг.
Т 0509425800
 Грошові позики під заставу,

без довідки про доходи
0506441833
чево, 063�407�4797

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

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå

  Êóïëþ

16  ëþòîãî 2017 ð.
6 (11598)6 (11598)6 (11598)6 (11598)6 (11598)

      Продаються  підписні ви�
дання  письменників—В.Скот�
та, А.Крісті, Достоєвський, Го�
голь. Гете  та ін..
     Баян тульський «Юность�2» з
чех лох.  Зверт. 050�8035816.
 Продається коза�первістка

дійна. Зверт по тел.
0992175426.
     Продається  автогараж в

кооперативі "Жигулі". Два побу�
тових газових балони. Дзвони�
ти по тел. 0669513492,
0997293571

ПРОДАЄТЬСЯ
Продаю б/к  двері вхідні, глухі,
двохстворчаты 195х140 см,
193х125см і 210х53см; вікно
нове двійне, трьохстворчате
180х150 см, вікно б/к, двійне
одностворчате 135х60 см, нову
зазову трьохкамфорну на�
стольну плиту.

Зверт. 050>203>67>78

“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí,
àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)

  Îðåíäà

     Здам в оренду 1�кімн.
квартиру. Тел. 099 764 7952.
     Здається в  найм на три�

валий термін 3�х кімнатна квар�
тира по вул. Д. Галицького.

Звертатися: 050 5153540
     Здається 1 кімн. кварти�

ра в р�ні Росвигово по вул. Оси�
пенка. Ціна 55 у.о. + ком. послу�
ги.  т.  095 3325012

ОДНОКІМНАТНІ КВАРТИРИ
 1 кімнатна квартира по вул.

Великогірна, загальна площа 32,6
кв.м., на 4 поверсі 5�ти поверхово�
го панельного будинку (2008 року
побудови). Квартира з сучасним ди�
зайнерським євроремонтом, є ме�
талопластикові вікна, автономне
отоплення, кондиціонер, вмонтова�
на кухонна мебель, бойлер, нова
сантехніка, велика лоджія. Кварти�
ра телпал та затишна, не углова.
Ціна 19500 у.о.Тел: 0954216365
 1�кім. кв�ру м. Мукачево,ву�

л,Сороча район Підгориння 39/17/9
кв.м., 1/5 цегла, з єврорем.,част�
ково з мебел,є балк. з виноградни�
ком та підв., вся сант. нов., котел
газ., інтернет. поряд садок,школа,�
магазини,зупинка. 15500 у.о. Тел.
0990190100
 1 кімн.кв. в дворовій системі,

в центрі на пл.Миру, загальна пло�
ща 36 кв.м., після ремонту. Ціна
19000 у.о. Тел: 0506155523
 1 кімнатна квартира по вул.�

Миру, дворова  система, автоном�
ка, косметичний ремонт, є автоном�
не отоплення. Ціна 25000 у.о.Тел:
0506155523

ДВОХКІМНАТНІ КВАРТИРИ
 2 кімн.квартира в р>ні Рос>

вигово, з дорогим ремонтом,
меблями та технікою, кухня сту>
дія, нова проводка, нове опа>
лення, кондиціонери, сигналі>
зація, 6/9 пов., Можливо купи>
ти 3 кімнатну квартиру, кварти>
ри дві об'єднані. 30000 у.о. Тел:
0954216365
 2 кімнатна квартира по вул.�

Лисенка, загальна площа 60
кв.м.,на 3 поверсі 5�ти поверхового
цегляного будинку, з євроремонтом,
є автономне отоплення, м/п вікна.
Квартира не углова, тепла. Ціна
30000 у.о. Тел: 0954216365
 2 кімнатна квартира по вул.П�

.Набережна, на 5 поверсі 5�ти по�
верхового будинку, хрущовка, нові
міжкімнатні двері, м/п вікна, , авто�
номне отоплення, кухня та ванна з
ремонтом, кімнати потребують ре�
монту. 16000 у.о. Тел. 0990190100
 2 кімнатна квартира по вул.�

Недецеї, 2 поверх, чеська построй�
ка, високі стелі, перепланування,
кімнати роздільні, 1 кімната � по�
білка,паркет, решта повний євроре�
монт, автономка,безбашенка, утеп�
лений фасад, відремонтована кри�
ша, м/п вікна, ламінат. 45000
у.о.Тел. 0990190100
 2 к.кв. по вул.Великогірна

(біля садочка), 5/5, 56 кв.м., з ре�
монтом, кімнати роздільні, заскле�
ний балкон, ламінат, відремонотва�
на криша, автономка, м/п вікна.
Ціна 18000 у.о. Тел: 0506155523

ТРЬОХКІМНАТНІ КВАРТИРИ
 3 к.кв. в Свалявському р�ні,

с.Поляна (біля санаторію Поляна),
загальна площа 56 кв.м., на 2 по�
версі 4 поверхового будинку пере�
планування, автономне опалення,
пластикові вікна, засклений балкон,
ламінат�паркет, з ремонтом, вся
мебель залишається. Квартира
працює як міні готель. Ціна 35000
у.о. Тел. 0990190100
 3 к.кв по вул.Червоно�

армійській, 6Б, 2 поверх, З мебля�
ми. Коридор, кухня, ванна та туалет
з євроремонтом. автономка, 30000
у.о. Торг. Тел: 0506155523
 3 кімнатна квартира в р�ні

Підгоряно, загальна площа 70 кв.м.,
на 1 поверсі 5�ти поверхового бу�
динку, з незакінченим ремонтом.
Ціна 28000 у.о. можливий обмін.
Тел: 0954216365
 3 кімнатна квартира по вул.

Грушевського (біля поліклініки), на
5 поверсі 5�ти поверхового будинку,
криша відремонтована, є колонка,
потребує ремонту. Ціна 21000 у.о.
Тел: 0954216365

БУДИНКИ
 Будинок по вул.Набе>

режна,  поруч є садочок, на>
бережна, 2002 року будівниц>
тва, 3 кімнати, кухня ванна,
підвал, кладовка, 6 сотин
землі, 1 поверховий, 90 %
готовності. Ціна 55000 у.о.
Тел: 0954216365
 Будинок в центральній

частині міста, загальна пло>
ща 90кв.м з ремонтом (через
два тижні  буде завершений),
є 2 сотини землі. Є котельня,
пральня. Ціна 60000 у.о.

Тел: 0954216365

ПРОДАЄТЬСЯ :
гостинна меблева «стінка» у
хорошому стані –автогараж,
«волгівський», металевий, 2 му�
зичні колонки, роги лося, два по�
бутових газових балони. Зверт.
0669513492.

     Куплю акордеон. Зверта>
тися за тел. 095 383 42 56.
     Візьму в оренду будинок,

можливо з правом викупу, по�
близу Мукачева (бажано Клю�
чарки, або в цьому напрямку).
Тел.: 095 578 4378.
      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.
     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.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
УЧЕНЬ ПРОДАВЦЯ  У МАГАЗИН «М’ЯСО».

Звертатися  за адресою:  м. Мукачево, вул. Габер�
мана, 5 (на зеленому ринку), адміністрація  Міськкоп�
торгу.   Тел. 0503178258, 0509901450.

ПОТРІБЕН
ПРОДАВЕЦЬ
(жінка 35>55 р.) на

ринок ГІД з бажанням
працювати, без

шкідливих звичок.
Тел.: 099 666 34 00,

066 088 83 69.

ПОТРІБНІ  НА РОБОТУ  НА КОНКУР СНІЙ ОСНОВІ

Керівник  Благодійного фонду
Вимоги:  знання угорської мови (бажано й англійської чи

німецької)
Обовязки: організація  діяльності  фонду,  пошук  потенцій�

них благодійників. Ведення переписки з іноземними    компа�
ніями та громадянами.

Конт. особа –  Мирослав.  Тел.: 0666473010

Пекар, технолог, керівник  виробництва
продуктів харчування

У  новостворений цех по виробництву  напівфабрикатів ,
випічки та ін. продуктів  харчування  потрібен технолог�керів�
ник виробничого процесу.  Вимоги – знання  технології  вироб�
ництва та рецептур. Заробітна плата  за домовленістю

Конт. особа –  Мирослав.  Тел.: 0666473010

Ðîáîòà
     Зніму квартиру в м.Му>

качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своє>
часну оплату гарантую.

Тел: 0959419922

     Продаю акордеон з чох�
лом.  Стартова ціна 1800 грн.,
Зверт. 097 969 81 77.

      Загублений  Державний акт на землю ЯК 639599 реєст�
раційний № 212270001005272,  виданий 24 вересня 2012 року
Мукачівським міськрайонним управлінням держкадастру в Му�
качівському районі,  Кириленко Лесі Іржіївні, вважати недійсним.
      Втрачені: Пенсійну картку   (особовий номер  117753/

0709, Пін�код і Посвідчення ветерана праці на ім’я Шепа Марія
Василівна, ввжати недійсними.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

В баню по вул. Щєпкіна ПОТРІБЕН БАНЩИК.
За довідками звертатися

по тел.: 095 940 51 45

     будівельники всіх спеціальностей
     робітники у сільске господарство
     робітники на м’ясокомбінати та фабрики
     швачки, кухарі, пекарі, опікуни
     робітники на меблеві фабрики
     різноробочі, електрики та інше

Ліцензія  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України, серія  АВ №  389098

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

ÏÎËÜÙÀ

Допомога в отриманні робочої польської візи
та реєстрація в консульстві

м. Мукачево, вул. Недецеї, 2/3 (2 пов.),
тел.: (097) 55>00>127, (050) 135>73>73

За даними міського Комбінату благоустрою.

ПРОДАЄТЬСЯ
ЧЕРВОНЕ ДОМАШНЄ

ВИНО
Тел.066 95 56 575

     Продається велотренажер.
Тел. 095 32 60 426

     Продаються опалювальні
батареї чавунні 8�секційнні за
півціни. Тел. 095 32 60 426
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999916  ëþòîãî 2017 ð.

6 (1159)6 (1159)6 (1159)6 (1159)6 (1159)

ñò.

Предоставляем услуги по проектирова�
нию, изготовлению, монтажу металлокон�
струкций любой сложности: решётки, во�
рота, лестницы, перила,  двери, навесы,
козырьки, беседки, ограждения, кованная
мебель,  декор и т.д.

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Тел. 0951100348  Василий

Закінчився старий 2016
рік і почався молодий ба�
гатообіцяючий 2017. На
самому його початку
відзначив свій 86�й день
народження досвідчений і
вічно юний наш друг і по�
братим Василь Ілліч Со�
філканич. Сказати тільки
це про нього, означає
нічого не сказати. Зви�
чайний сільський хлопчи�
на, який втратив батька
на війні з гітлерівцями, він
виріс інтелігентним, муд�
рим вчителем. За гарні
показники в роботі заохо�
чувався керівництвом
міста і виріс до директо�
ра школи. Створив свою
надійну, міцну сім’ю, ви�
ростив і виховав дочку і
сина, тепер має дорос�
лих онуків. Здавалось би,
усе є: дім – повна чаша у
центрі Мукачева, живи і
відпочивай.  Але ні. Ва�
силь Ілліч Софілканич був
«темною конячкою» і ра�
дянська влада не розкри�
ла його. Він таївся, чекав
свого часу. І цей час на�
став на початку 90�х років
минулого століття, коли
упав більшовицький ре�
жим у Москві,  і Україна
отримала незалежність.
Тоді він ожив, розкрився,
показав нарешті своє
справжнє, прекрасне
лице. Брав участь у всіх за�
ходах проти панування
комуністів, був на з’їзді
«Просвіти» у Києві, керів�
ником якої було призна�
чено Івана Івановича Чусу
– колишнього першого
секретаря міському ком�
сомолу в Мукачеві. Поба�
чивши на з’їзді синьо�
жовті прапори, портрети
Бандери. Коновальця і
Шухевича, Іван Іванович

ÏÐÎÌ²ÆÊÎÂÈÉ  Ô²Í²Ø
Чуса поскаржився
на погане самопо�
чуття і втік із з’їзду
«Просвіти» назад у
Мукачево. А коли
делегація Мукачі�
вська теж верну�
лась, віддав доку�
менти і печатку
«Просвіти» Василю
Іллічу Софілканичу,
якого потім було об�
рано головою «Про�
світи» Мукачівщини.
З тих далеких пір і по
сьогодні Василь
Ілліч голова «Про�
світи», орендує при�
міщення і веде ак�
тивну пропагандистську
роботу по розбудові неза�
лежної української держа�
ви.

Звичайно, ми звикли
писати похвальне слово
видатним людям лише на
ювілеї, але 86 років – це
теж ювілей.  Хто не вірить,
спробуйте дожити до та�
кого віку, і ви побачити, що
кожен подарований вам
Богом день після 85 років
це велике щастя і
справжній ювілей. І наш
ювіляр зараз переживає
черговий проміжковий
фініш, він повен здоров’я,
наснаги і українського
патріотизму. І суспільство
це помітило і відзначило.
Василь Ілліч був прийня�
тий у почесні громадяни
міста Мукачева. Він учас�
ник багатьох комісій, до�
вірена особа кандидата в
президенти на виборах. З
ним знався В’ячеслав
Чорновіл, Михайло Горінь,
єпископ Маргітич, і май�
же всі письменники стар�
шого покоління: Мейгеш,
Чендей і далі по списку. А
в скількох політичних ак�

ціях побував наш ювіляр
за буремні роки станов�
лення і розвитку нашої
демократії – цього не
можна перерахувати.

86 років – це і багато і
мало, але підводити
підсумки ще зовсім недо�
речно. Ювіляр у свої 86
років усе ще здатен пере�
хилити келих у добрих ук�
раїнських традиціях, або
підтримати патріотичну
українську пісню своїм
молодечим голосом.
Хоча в більшості моментів
свого житя Василь Ілліч
людина дуже строга і
відповідальна. Він ніколи
не репетує.  Довга педа�
гогічна закалка привчила
його розмовляти культур�
но, але безкомпромісно.
Для нього спочатку Украї�
на, а потім власний інте�
рес. У свої 86 років має
відмінну пам’ять, знає
прізвища, імена та по�
батькові майже всіх ко�
лишніх і сучасних керів�
ників краю. З більшою по�
ловиною з них він знайо�
мий особисто Вклад
фізичний, інтелектуаль�

ний і духовний у розвиток
Мукачева його важко гідно
й повно оцінити.

Я знаю Василя Ілліча
лише з 1992 року, з при�
ходом осені я прийшов у
партію УРП, якою керував
Богдан Дикий і заплатив�
ши вступний внесок 10 ку�
понокарбованців, напи�
сав заяву про вступ. І
відразу Василь Ілліч взяв
шефство наді мною, по�
сприяв вибранню мене в
Раду і Провід організації.
Саме під керівництвом
Софілканича я духовно
зростав і міцнів, як украї�
нський націоналіст. І, роз�
повідаючи про нього, я
тим самим розповідаю
про себе. 10 років я був
відповідальним секрета�
рем ВУТ «Просвіта» ім.
Шевченка. Закон про де�
комунізацію, прийнятий
порівняно недавно, а ми з
Василем Софілканичем
уже тоді ходили по шко�
лах, по інтернатах, а це
1993�95 рр. і вимагали
прибрати із стін портрети
Леніна і радянські симво�
ли.

Важка і велика дорога
пройдена просвітянами
за ці роки. Багато з нас
відійшло у вічність. 86
років – це великий про�
міжок часу, і хоч цей фініш
лише проміжковий, і по�
преду ще будуть 90 і 95�
річні ювілеї, не згадати
добрим словом свого то�
вариша і наставника я не
міг. Від усіх просвітян, від
усіх патріотів Мукачівщи�
ни, я низько кланяюсь
вам, Василю Іллічу, і кажу:
“3 роси і води Вам ще на
довгі роки!”

Я. СІЧ, м. Мукачево

ШАМПІНЬЙОНИ МАЮТЬ
ЕЛІКСИР МОЛОДОСТІ

ЇХ МОЖНА ЇСТИ Й СИРИМИ
Печериці – найпоширеніші у світі гриби. Назва

«шампіньйон» походить від фр. спатрідпоп, що оз�
начає просто «гриб». їх існує більш ніж 300 видів
по всьому світу. Вирощують їх і в нашій країні,
особливо там, де мало диких видів їстівних грибів.

ПЕЧЕРИЦІ чудово поєднуються з овочами, м’ясом,
птицею, рибою, їх смажать, тушкують, запікають, го�
тують на грилі або в глиняних горщиках, консервують,
сушать. З них роблять грибні соуси, підливи, суфле і
супи. Також активно печериці використовують як на�
чинку для приготування несолодкої випічки.

Смачні й сирі печериці. Достатньо очистити їх і на�
різати пластинками. Викласти нарізані гриби в таріл�
ку, приправити меленим чорним перцем, скропити
лимонним соком і оливковою олією. Найбільше сма�
кують сирі шампіньйони із зеленим салатом і підрум�
’яненим на грилі шматочком бородинського хліба.

Оскільки печериці містять 88�92% води, вони пога�
но переносять тривалі водні процедури. Тому, щоб дов�
ше зберегти свіжість грибів, їх не варто мити. Якщо ж
печериці дуже забруднені, перед приготуванням їх слід
очистити спершу ножем, а потім швидко сполоснути
під холодною водою. У більшості випадків достатньо
струсити бруд спеціальною щіточкою або ледь воло�
гою тканиною.

У печерицях є справжній еліксир молодості – два
потужні антиоксиданти: пантотенова кислота (або
вітамін В5, який має регенеративні властивості) і се�
лен (олігоелемент, який часто використовують у ан�
тивіковій косметиці). Ці гриби запобігають появі змор�
щок і допомагають зберегти свіжий колір обличчя.
Білків у печерицях майже стільки, як у м’ясі та яйцях,
а фосфору навіть більше, ніжу
рибі. Крім того, отруїтися
шампіньйонами немож�
ливо, та не варто дава�
ти їх дітям до 6 років, а
також обережно спожи�
вати при хворобах киш�
ково�шлункового тракту.

“Цю операцію я проводжу що-ро�
ку взимку, — стверджує Василь
Шмигалюк. — На кущах зимують
спори багатьох хвороб, зокрема
борошнистої роси, та чимало
шкідників. Серед них особливою
шкодочинністю вирізняються попе�
лиця та кліщі. Гарячий душ їх зни�
щує.

Чимало садівників, особливо мо�
лодих, бояться проводити таку про�
цедуру, мовляв, гілочки під дією
води високої температури зварять�

НЕСИ В САД ОКРІП!
Досвідчений садівник радить цієї пори обробити кущі смородини гарячою водою

ся і не лише не порадують урожаєм
— їх узагалі потрібно буде обріза�
ти. Насправді цього не слід бояти�
ся, адже кущі ми дуже швидко по�
ливаємо, що лише на користь”.

“А як правильно проводити цю
процедуру?” — цікавлюся.

“Передусім потрібно закип’яти�
ти воду, — пояснює садівник. — З
розрахунку шість�вісім літрів на
один кущик. Звісно, поки з будинку
виношу відро з окропом у садок,
наливаю в чайник чи поливалку,

вода дещо охолоджується. Тож кущі
обробляю гарячою водою, темпе�
ратура якої приблизно 75�80 гра�
дусів. Слід стежити, щоб водою
були оброблені всі гілочки, щоб не
залишити шкідникам навіть най�
меншого шансу. Таким чином об�
робляю й кущі аґрусу. Помітив, що
завдяки цій операції кущі стають
міцними, здоровими і з року в рік
радують щедрим урожаєм”.

Олеся МАКСИМЕЦЬ

ТАКЕ  НЕ  СМАКУЄ
У ці зимові дні великої шкоди садам завдають

зайці, які об’їдають кору на плодових деревах.
Та цією проблемою не переймається

Владислав Бігун із Хмельниччини.

Чоловік уже багато років застосовує у своїй практиці
давній, але дієвий метод. Дерева фарбує з осені. Для цьо�
го у 12 літрах води розводить по п’ять кілограмів глини та
свіжого коров’яку. До розчину обов’язково додає 200 грамів
крові свійських тварин.

“Заєць — вегетаріанець. Він не переносить запаху та
смаку крові, — каже садівник. — Не раз спостерігав, як
вухань підбігає до пофарбованого таким розчином дерева,
надкусить кору й миттю тікає. Його більше не буде приваб�
лювати цей сад”.

Розчин глини з коров’яком оберігає молоді дерева не
тільки від вухастих гризунів, а й від сонячних опіків під час
відлиг та від колючого вітру зі снігом у люту заметіль. Та�
кий захист набагато надійніший, ніж обмотати стовбури,
скажімо, папером чи мішками з�під цукру.

“Недосвідчені садівники припускаються помилки, коли
фарбують дерева навесні. Це треба робити не до Вели�
кодня, а до Різдва, — наголошує Владислав Бігун. — Найк�
раще дерева фарбувати в листопаді�грудні, поки немає
морозів. Утім такий агрозахід можна провести навіть у січні
чи в лютому, якщо надворі відлига. Головне, щоб фарба
встигла висохнути до настання мінусової температури, іна�
кше обсиплеться.

Досить обробити сад один раз, і він до самої весни буде
захищений від лютих морозів та ненаситних зайців, а на�
весні та влітку — від сонця та шкідників”.

Микола ЗАВЕРУХА

ЗАСТУДИЛИСЯ?!
ЦІЄЇ ПРИМХЛИВОЇ ЗИМОВОЇ ПОРИ ЗАСТУДИТИСЯ ДОСИТЬ
ЛЕГКО. ЯКЩО ВАС АТАКУВАЛА ХВОРОБА, СКОРИСТАЙТЕСЯ

ТАКИМИ РЕЦЕПТАМИ

� Злегка підігрійте 0,5 л сирого молока, влийте в
нього свіже куряче яйце, додайте чайну ложку вер�
шкового масла і стільки ж меду, все ретельно
змішайте і випийте перед сном.

� Залийте склянкою окропу 2 ч. ложки сухого май�
орану, дайте настоятися 15 хв. Пийте настій теп�
лим по півсклянки двічі на день.

� Перед тим, як вкладатися спати, візьміть цибу�
лину, розріжте її навпіл і зрізаним боком натріть
підошви ніг, одягніть вовняні шкарпетки і тепло за�
кутайтеся.

ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

� водій камаза�бетонозміувача, категорії “Б”, “С”;
� рамник стрічкової пили;
� машиніст бульдозера С�170;
� водій автомашин категорії "Е";
� слюсар�ремонтник деревообробних верстатів – 5
розряд;
� верстатники д/обробних верстатів (посвідчення або
ПТУ);
� формувальники залізобетонних виробів;
� рамник пилорами Р�63;
� електрогазозварник ручного зварювання  5 розряду;
� електромонтер з ремонту та обслуговування елект�
роустаткування 5 розряд;
� машиніст козлового, мостового, баштового кранів.

За довідками звертатися за адресою:
М. Мукачево, вул. Духновича, 105.

Тел. 2M15M85, завод ЗБВіК біля переїзду.
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�

Â³êíî â Àìåðèêó. 2.30 Ñâ³òëî

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.30 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
3". 10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó -
3". 12.55, 1.45 "Ë³ãà ñì³õó".
15.35 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 17.15
Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè". 21.00 Êîìåä³ÿ "Îñòàíí³é
ìîñêàëü". 22.00 "Íà íîæàõ".
23.30 "Ò³íà êàðîëü. Ñèëà ëþ-
áîâ³ òà ãîëîñó".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20,  14.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.15,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.20,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Ð³äê³ñíà ãðó-
ïà êðîâ³" (16+). 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 0.50, 5.10 "Ïîäðîáèö³".
23.00, 3.00 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø" (16+). 1.45 Õ/ô
"Âèïàäêîâèé çàïèñ" (16+).
4.20 Äîê.ïðîåêò "Ëåãåíäè áàí-
äèòñüêîãî Êèºâà"

ICTV
5.35 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 11.05 Ò/ñ "Æèòòÿ ³ ïðè-
ãîäè Ìèøêà ßïîí÷èêà" (16+).
12.05, 13.20 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.40 Õ/ô "Êðà¿íà ìàâï" (16+).
15.20, 16.20, 21.25 Ò/ñ "Íà
òðüîõ" (16+). 17.50 Ò/ñ "Êî-
òîâñüêèé" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 Ãðîìà-
äÿíñüêà îáîðîíà. 23.30 Õ/ô
"Âîëîäàð ïåðñí³â. Õðàíèòåë³
ïåðñíÿ". 2.40 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-
3" (16+). 3.20 Ñòîï-10. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25 Ñòó-
ä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè. 4.55
Ïðîâîêàòîð.

ÑÒÁ
7.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.05 "ÌàñòåðØåô". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 18.30,
23.55 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
20.00, 22.45 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2". 1.15 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àäâîêàò"
(16+). 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.10 Íîâèíè.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30, 4.40
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð 2" (12+). 15.30
Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð". 18.00 Ò/
ñ "Ðàéñêîåìåñòî" 27 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàê-
òó" 3, 4 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "Óìî-
âè êîíòðàêòó" 5 ñ. (16+). 0.30
Ò/ñ "C. S. I.: Ìàÿì³" (16+). 3.00
Õ/ô "Õðîí³êè Ð³ää³êà"

Ò Å Ò
6.00, 5.35 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäó-
êè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.45 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+). 12.25
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.25,
14.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 13.55 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.30 Â³òàëüêà.
16.50, 20.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
17.25, 20.25 Ì/ô "Øàëåíèé
Ìàäàãàñêàð". 17.50
ËàâËàâÑar. 21.00 Êàçêè Ó.
22.00, 2.50 Êðà¿íà Ó. 23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 0.35 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (16+). 1.35 Ò/ñ "Ñïë³ò.
Òàºìíèöÿ êðîâ³" (16+). 2.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 5.25 Ì/ô "Ë³êàð
Àéáîë³ò"

  «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" . 10:55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11.05-
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè

Ò/ñ "Äàøà" 1, 2 ñ.. 15.30 Ò/ñ
"Äàøà". 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêîåìå-
ñòî" 26 ñ. (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Óìîâè êîíòðàêòó" 1, 2 ñ. (16+).
23.30 Õ/ô "Õðîí³êè Ð³ää³êà".
3.50 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 5.20 Ò/
ñ "Àäâîêàò" (16+)

Ò Å Ò
6.00 Êîðèñí³ ï³äêàçêè. 6.20
Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå íàøå-
öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³âêà. 7.15
Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 7.40
Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè". 8.00
Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/ñ "Êëóá
Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü". 10.45
Ò/ñ "Áàôô³-âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+). 12.25, 17.50
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.25, 14.30
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
13.55 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 14.55
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.55
Â³òàëüêà. 16.50, 20.00 Êàçêè Ó
Ê³íî. 18.55 ËàâËàâÑar. 21.00
Êàçêè Ó. 22.00 Êðà¿íà Ó. 23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 0.30 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (16+). 1.00 Ïðîô³ëàêòè-
êà.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - ïðîãðàìà "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 9:00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 9:05 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10.30
- íîâèíè " 7 ÄÍ²Â"  (ïîâòîð).
11.15-  Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.20 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:25 - Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 13.00 - Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Òåëåñå-
ð³àë. 15:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 15.40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18.05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19.25 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà .
20.00 - ïðîãðàìà "Äóõîâíå äæå-
ðåëî" ( ïðÿìèé åô³ð). 20.45 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21.55 - ïðîãðàìà " Ñïîðò
×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î.
23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 -
Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î"

Íîâèé Êàíàë
2.55, 2.20 Çîíà íî÷³.  4.40,
18.00 Àáçàö. 5.35, 6.45 Kids
Time. 5.36 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 6.46 Ç³ðêè ï³ä
ã³ïíîçîì. 10.10 Õ/ô "Âåëèêèé
Ãåòñá³". 12.55 Õ/ô "Òðè ìåòðè
íàä ð³âíåì íåáà" (16+). 15.20
Õ/ô "Òðè ìåòðè íàä ð³âíåì
íåáà 2: ß òåáå õî÷ó" (16+).
19.00 Ðåâ³çîð. 22.00 Ñòðàñò³
çà ðåâ³çîðîì. 0.35 Õ/ô "Ñóïåð-
ãåðîéñüêå ê³íî" (16+). 2.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Åðà á³çíåñó. 6.15, 7.15,
8.15 Ñïîðò. 6.20, 8.20 ÀãðîÅðà.
6.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
6.45, 7.45, 8.30 Ñìàêîòà. 7.25,
23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà ñìàê.
9.25, 18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà-
÷åííÿì?. 9.35 Ä/ñ "Äæîí
Ô³òöæåðàëüä Êåííåä³". 10.35
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Óêðà¿íà
êîëÿäóº". 12.15 Ñóñï³ëüíèé
óí³âåðñèòåò. 12.40, 21.30, 5.35
Íîâèíè. Ñïîðò. 13.15 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 14.00
Êíèãà.ua. 14.30 Âåðåñåíü.
15.20 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
15.45 Ä/ô "Êëîóí ³äå íà ìà-
íåæ. Ì. ßêîâ÷åíêî". 16.15 Ìè-
ñòåöüê³ ³ñòîð³¿. 16.30, 3.15 Ò/
ñ "Àííà Ï³ëü". 17.30 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 17.45 Ì/ñ "Ïîïåëþø-
êà". 18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
19.00, 1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.20 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùó-
ðîì. 19.50, 22.45 Ç ïåðøèõ
âóñò. 19.55 Íàø³ ãðîø³. 20.20,
4.40 Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ
"Åïîõà ÷åñò³".  22.55, 5.50
Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè. 2.10

"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â..
13.00 - ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20".
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Òåëåñå-
ð³àë. 15:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 15.40 - Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18.05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà .
20.00 - Òåëåñåð³àë. 20.45 - Òå-
ëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
2.55, 2.45 Çîíà íî÷³.  4.35,
18.00 Àáçàö. 5.30, 7.45 Kids
Time. 5.35 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 6.50 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³". 7.46 Êè¿â âäåíü òà
âíî÷³. 9.40 Ñåðöÿ òðüîõ. 15.10
Ñåðöÿ òðüîõ. Ïîñòøîó. 19.00
Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ. 22.35 Ò/ñ "Ãðà
Ïðåñòîë³â" (18+). 0.45 Õ/ô

"Ïðèâèäè â Êîííåêòèêóò³" (18+)
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
6.45, 7.45, 8.25 Ñìàêîòà. 7.20,
23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà ñìàê.
9.25, 18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà-
÷åííÿì?. 9.35 Ä/ñ "Äæîí
Ô³òöæåðàëüä Êåííåä³". 10.35
Ä/ô "Ìàðêî Âîâ÷îê. Òàºìíè÷à
ç³ðêà". 11.00 Çàñ³äàííÿ Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 13.15
Íàø³ ãðîø³. 14.00 Â³éíà ³ ìèð.
15.25, 2.10 Á³àòëîí. ×åìï³î-
íàò ñâ³òó. ²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà
15êì. (æ³íêè). 17.25, 3.55 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô "Ïðîñò³ð
òîëåðàíòíîñò³. Êîð³ííÿ, êðîâ
³ äóøà". 19.50 Ç ïåðøèõ âóñò.
19.55 Ñë³äñòâî. Èíôî. 20.20,
4.40 Ïðî ãîëîâíå. 21.30, 5.35
Íîâèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "Åïî-
õà ÷åñò³".  22.40 Ìåãàëîò.
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.30 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
3". 10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó
- 3". 12.55 "Ë³ãà ñì³õó 2015".
15.30 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Êîìåä³ÿ
"Îñòàíí³é ìîñêàëü". 22.00
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3".
23.30, 3.00 Ò/ñ "Òåîð³ÿ áðåõí³
- 3". 0.45 "Ë³ãà ñì³õó"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20,  14.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.15,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.20,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Ð³äê³ñíà ãðó-
ïà êðîâ³" (16+). 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 0.50, 5.00 "Ïîäðîáèö³".
23.00, 3.15 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø" (16+). 1.45 Õ/ô
"²âàí Ôðàíêî". 4.35 Äîê.ïðî-
åêò "Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî
Êèºâà"

ICTV
5.35 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³ .  8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00 Ãðîìà-
äÿíñüêà îáîðîíà. 10.55,
17.45 Ò/ñ "Êîòîâñüêèé" (16+).
11.50, 13.20 Õ/ô "Âîëîäàð
ïåðñí³â. Õðàíèòåë³ ïåðñíÿ".
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
16.10, 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ"

(16+).  18.45,  21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð.  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 23.20 Õ/ô "Âîëîäàð
ïåðñí³â. Äâ³ âåæ³" (16+). 2.40
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+). 3.20
Ñòîï-10. 4.20 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí. 4.25 Ôàêòè. 4.50 Ïðîâî-
êàòîð

ÑÒÁ
6.30, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.30 "ÌàñòåðØåô". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30, 0.05 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 20.00,
22.45 "ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2".
1.35 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àä-

âîêàò" (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 2.50 Íî-
âèíè. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 9.15, 3.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 11.30, 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð 2" (12+). 15.30 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð". 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñêîåìåñòî" 28 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Óìîâè êîí-
òðàêòó" 6, 7 ñ. (16+). 23.30 Ò/
ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" (16+).
0.30 Ò/ñ "C. S. I.: Ìàÿì³"
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.35 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóí-
äóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/
ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.45 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.25 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.25, 14.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 13.55 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.30 Â³òàëüêà.
16.50, 20.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
17.50 ËàâËàâÑar. 21.00 Êàç-
êè Ó. 22.00, 2.50 Êðà¿íà Ó. 23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 0.35 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (16+). 1.35 Ò/ñ
"Ñïë³ò. Òàºìíèöÿ êðîâ³" (16+).
2.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 5.25 Ì/ô
"Ë³êàð Àéáîë³ò"

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðà-
ìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òå-
ëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  Ìóëüòô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14.40 - Òåëå-
ñåð³àë. 15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 15:40 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17.05 -  Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 -  Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:25 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà   . 20.00 - Òå-
ëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21.55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.55, 18.00
Àáçàö. 5.50, 7.10 Kids Time.
5.51 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü
Äæóë³àí". 7.11 Ò/ñ "Êë³í³êà"
(16+). 10.20 Êè¿â âäåíü òà
âíî÷³. 12.25, 19.00 Âàðüÿòè.
14.15, 16.05 Ïîëîâèíêè.
22.20 Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â"
(18+). 1.45 Õ/ô "Ïðèâèäè â

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 13 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21 .00 ,  5 .10  Íîâèíè.  6 .10 ,
7.10, 8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15
ÀãðîÅðà. 6.25, 23.00 Çîëî-
òèé ãóñàê.  6.45, 7.45, 8.25
Ñìàêîòà. 7.20, 23.35 Íà ñëó-
õó. 8.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
8.45, 0.20 Òåëåìàãàçèí. 9.00
Òåí ³ñ .  Ì àò÷  ÷åìï ³îíàòó
ñâ³òó.  Ñâ³òîâà ãðóïà Êóáêà
Ôåäåðàö³¿. Óêðà¿íà - Àâñòðà-
ë³ÿ. 13.10 Áîðõåñ. 14.00 Ä/
ô "Òðèï³ëëÿ. Çàáóòà öèâ³ë³-
çàö³ÿ Ñòàðî¿ ªâðîïè". 15.20
Ôîëüê-music. 16.30, 3.55 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 17.30 Òâ³é ä³ì-
2.  17.50 Â ³êíî â  Àìåðèê ó.
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà÷åí-
íÿì?. 19.00,  1.55 Íîâèíè.
Êóëüò óðà .  19 .20  Ïåðøà
øïàëüòà .  19 .50  Ç  ïåðøèõ
âóñò. 19.55 Âåðåñåíü. 20.20,
4.40 Ïðî ãîëîâíå. 21.30, 5.35
Íîâèíè .  Ñïîðò.  21 .50  Ò /ñ
"Åïîõà ÷åñò³". 22.35 Îáëè÷-
÷ÿ â³éíè. 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.15 Ï³äñóìêè. 2.10 Á³àò-
ëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. ² åòàï.
Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ 10êì.
(æ³íêè). 3.00 Á³àòëîí. ×åìï-
³îíàò ñâ³òó. ² åòàï. Ãîíêà ïå-
ðåñë³äóâàííÿ 12, 5êì. (÷îëî-
â³êè).

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.15 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
3". 10.55, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó
- 3". 12.55, 0.30 "Ë³ãà ñì³õó".
16.00 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü" .
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.30 Êîìåä³ÿ
"Îñòàíí³é ìîñêàëü".  22.00
"Ãðîø³". 23.15, 3.15 Ò/ñ "Òåî-
ð³ÿ áðåõí³ - 3"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.25
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.15, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20 Õ/ô
"Êîõàííÿ ç âèïðîáóâàëüíèì
òåðì³íîì" 1 ñ.. 12.25 Õ/ô "Êî-
õàííÿ ç âèïðîáóâàëüíèì òåð-
ì³íîì" 2 ñ.. 15.15 "Æäè ìåíÿ".
18.00, 19.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 0.50,
5.00 "Ïîäðîáèö³". 21.00 Ò/ñ
"Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³" (16+).
23.00, 3.15 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø" (16+). 1.45 Õ/ô
"Òè áóäåø ìîºþ". 4.35 Äîê.ï-
ðîåêò "Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî
Êèºâà"

 ICTV
5.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.55, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 10.10 Àíòèçîìá³.  11.05
Ñåêðåòíèé ôðîíò.  12.00,
13.20 Õ/ô "Áëèçíþêè" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
14.35, 16.20 Õ/ô "Áåçìåæíèé
îáð³é" (16+). 16.55 Õ/ô "ªâðî-
ïà" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Á³ëüøå í³æ ïðàâ-
äà. 21.25 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
22.25 Ñâîáîäà ñëîâà. 0.30 Õ/
ô "Í³íäçÿ-óáèâöÿ" (18+). 2.15
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-2" (16+). 3.40
Ñòîï-10.  4 .30 Ôàêòè.  4 .50
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
6.55, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.55 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.50
Õ/ô "Øâèäêèé ïî¿çä". 11.50 Õ/
ô "Ï'ÿòü ðîê³â òà îäèí äåíü".
13.45 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
16". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 18.30 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà".  19.55,  22.35,  1.30
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 23.35 "Äàâàé ïîãîâîðèìî
ïðî ñåêñ 3". 3.32 "Ëó÷øåå íà
ÒÂ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì Ïà-
íþòîþ. 6.50, 7.15, 8.15 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 1.50 Íîâè-
íè. 9.15, 2.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
11.20 Õ/ô "Ì³ëüéîíåð". 13.25

Êîííåêòèêóò³ 2" (18+)

×ÅÒÂÅÐ, 16 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10,
7.10, 8.10 Åðà á³çíåñó. 6.15,
7.15, 8.15 Ñïîðò. 6.20, 8.20
ÀãðîÅðà. 6.30, 23.00 Çîëîòèé
ãóñàê. 6.45, 7.45, 8.30 Ñìà-
êîòà. 7.25, 23.35 Íà ñëóõó.
8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 9.25, 18.50 Ùî òàì ç
ªâðîáà÷åííÿì?. 9.35 Ä/ñ
"Äæîí Ô³òöæåðàëüä Êåííåä³".
11.45 Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê.
12.15 Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñè-
òåò. 12.40, 21.30, 5.35 Íîâè-
íè. Ñïîðò. 13.15 Ñë³äñòâî.
Èíôî. 14.00 Íàäâå÷³ð'ÿ.
Äîë³. 15.25, 2.10 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ñâ³òó. ²íäèâ³äó-
àëüíà ãîíêà 20êì. (÷îëîâ³êè).
17.25 Ò/ñ "Àííà Ï³ëü". 18.15,
1.20 Íîâèííèé áëîê. 19.00,
1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20
Ä/ô "Ãàéäàìàöüêèì øëÿõîì".
19.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 19.55
"Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåäëåöü-
êîþ. 20.20, 4.40 Ïðî ãîëîâ-
íå. 21.50 Ò/ñ "Åïîõà ÷åñò³".
22.35 Îáëè÷÷ÿ â³éíè. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè.
4.10 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè

     Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 0.30 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3".
11.00, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 3".
13.00, 0.45 "Ë³ãà ñì³õó". 15.30
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 17.15 Ìå-
ëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.30, 2.55 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Êîìåä³ÿ
"Îñòàíí³é ìîñêàëü 2". 22.00
"×îòèðè âåñ³ëëÿ 6". 23.00 "Ïðà-
âî íà âëàäó 2017"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20,  14.00
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".  7.00,  8.00,
9.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè.
7.15, 8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
9.20 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ".
11.20,  12.25,  21.00 Ò/ñ
"Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³" (16+).
15.50, 16.45 "Ðå÷äîê". 18.00,
19.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 0.50, 4.55
"Ïîäðîáèö³". 23.00, 3.10 Ò/ñ
"Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî çìî-
æåø" (16+) .  1 .45 Õ/ô
"Ïîâ³ñòü ïðî ïåðøå êîõàí-
íÿ". 4.30 Äîê.ïðîåêò "Ëåãåí-
äè áàíäèòñüêîãî Êèºâà"

ICTV
5.35 Äèâèòèñü óñ³ì!. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 9.55 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò. 10.50, 17.50 Ò/
ñ "Êîòîâñüêèé" (16+). 11.50,
13.20 Õ/ô "Âîëîäàð ïåðñí³â.
Äâ³ âåæ³" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 16.10, 21.25 Ò/ñ
"Íà òðüîõ" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
23.25 Õ/ô "Àïîêàë³ïñèñ íà-
øèõ äí³â" (16+). 3.00 Ò/ñ "Ëàñ-
Âåãàñ-3" (16+). 3.40 Ñòîï-10.
4.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
4.35 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.40
Ôàêòè

ÑÒÁ
6.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.20 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.20
"ÌàñòåðØåô". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.30, 1.10 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 20.00,
22.45 "ß ñîðîìëþñü ñâîãî
ò³ëà 4". 0.00 "Îäèí çà âñ³õ".
2.45 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àäâî-
êàò" (16+). 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00, 23.00, 2.50 Íî-
âèíè. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óê-
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(13.02.2017 - 19.02.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

òóðíå. 3.45 Ä/ñ "Äæîí
Ô³òöæåðàëüä Êåííåä³"

Êàíàë «1+1»
6.00 Äðàìà "Çà âçàºìíîþ çãî-
äîþ". 8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³ä-
íèé". 10.00 "Ãðîø³". 11.15,
23.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 12.15
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3". 14.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 7". 16.30, 21.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-

ñì³øè êîì³êà". 19.30 ÒÑÍ. 20.15
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.10 "Ë³ãà
ñì³õó -3 2017". 2.00 Õ/ô "Âëà-
äà âîãíþ". 3.35 "Íåä³ëÿ ç êâàð-
òàëîì"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.40, 20.00, 1.55
"Ïîäðîáèö³". 7.40 Õ/ô "Ñóºòà
ñóºò". 9.30 "Óêðà¿íà âðàæàº".
10.00, 4.05 Äîê.ïðîåêò "Þð³é
Áîãàòèðüîâ. ²äåàëüíèé âèêî-
íàâåöü". 10.50, 4.40 Õ/ô "Íåæ-
äàíî-íåãàäàíî". 12.20 Õ/ô
"Ð³äíÿ".  14.20 Ò/ñ "Ãåíå-
ðàëüñüêà íåâ³ñòêà".  18.00,
20.30 Ò/ñ "Çíàõàðêà" (16+).
22.20 Õ/ô "Ò³ëüêè ïîâåðíèñü"
(16+). 0.05 Õ/ô "Ïàëàþ÷èé
îñòð³â" (18+). 2.25 Õ/ô "×óäî
â êðàþ çàáóòòÿ".

ICTV
5.00 Õ/ô "Ãîëäô³íãåð". 6.50
Äèâèòèñü óñ³ì!. 7.50 Ì ³ Æ.
8.45 ß çíÿâ!. 9.45 Äèçåëü-
øîó. Äàéäæåñò. 10.50, 11.50
Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.30 Õ/ô "Áëàêèòíà áåçîä-
íÿ" (16+). 16.45 Õ/ô "ßãóàð"
(16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Ëåîí"
(16+). 22.40 Õ/ô "22 êóë³. Áåç-
ñìåðòíèé" (16+). 0.50 Õ/ô
"²ìïåð³ÿ âîâê³â" (16+). 2.55 Ò/
ñ "Êîä Êîñòÿíòèíà" (16+).
4.35 Ôàêòè

ÑÒÁ
5.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.15 Õ/
ô "Öå ì³é ñîáàêà". 12.15 "Ìà-
ñòåðØåô Ä³òè - 2". 19.00
"ªâðîáà÷åííÿ 2017". 21.25 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 22.40
"ªâðîáà÷åííÿ 2017. Ï³äñóì-
êè ãîëîñóâàííÿ". 23.45 "Äà-
âàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3".
1.40 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 2.00 Íî-

âèíè. 7.10, 4.50 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.00 Ò/ñ "Óìîâè êîí-
òðàêòó" 1, 6 ñ. (16+). 15.20
Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" (16+).
17.20 Ò/ñ "Ïåðåõðåñòÿ Îëåê-
ñàíäðà Âåðáîâà" 1, 2 ñ..
19.40 Ò/ñ "Ïåðåõðåñòÿ Îëåê-
ñàíäðà Âåðáîâà". 22.00 Õ/
ô "Ì³ëüéîíåð". 0.00 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà. 2.40 Ò/ñ "C. S.
I.: Ìàÿì³" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.35 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³-
âêà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³-
âíèöÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áó-
ðóíäóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ.
9.15 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 10.45 Ì/

ðà¿íîþ. 9.15, 3.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 11.30, 4.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 13.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð 2" (12+). 15.30 Ò/ñ "×åð-
ãîâèé ë³êàð". 18.00 Ò/ñ "Ðàéñ-
êîåìåñòî" 29 ñ. (16+). 19.45
Ôóòáîë. Ë³ãà ªâðîïè ÓªÔÀ
"Ñåëüòà" - "Øàõòàð". 22.00,
23.30 Ò/ñ "C. S. I.: Ìàÿì³"
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.35 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³-
âêà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóí-
äóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/
ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.45 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
12.25 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.25, 14.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 13.55 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.30 Â³òàëüêà.
16.50, 20.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
17.50 ËàâËàâÑar. 21.00 Êàç-
êè Ó. 22.00, 2.50 Êðà¿íà Ó.
23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00
Ò/ñ "Îòæå" (18+). 0.35 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (16+). 1.35 Ò/ñ
"Ñïë³ò. Òàºìíèöÿ êðîâ³"
(16+). 2.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 5.25
Ì/ô "Ë³êàð Àéáîë³ò"

«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". 10.55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 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 êîìåí-
òàð³â. 13:00 - ïðîãðàìà "Ê³íî-
ìàã³ÿ". 14:00 - Ìóëüòñåð³àë.
14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14:40 -  Òåëå-
ñåð³àë. 15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 15:40 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.25 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.. 17:05
- Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18:05 - Òåëåñåð³àë. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20.00 - ïðîãðàìà
"Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³-
àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
3.15, 2.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 3.20, 2.25 Çîíà íî÷³.
5.10, 18.00 Àáçàö. 6.05, 7.55
Kids Time. 6.06 Ì/ñ "Õàé æèâå
êîðîëü Äæóë³àí". 7.56 Ò/ñ
"Êë³í³êà" (16+). 10.25 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 12.35 Âàðüÿ-
òè. 19.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ-2.
22.20 Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â"
(18+). 0.05 Õ/ô "Îñòàíí³é ç

ìîã³êàí³â"

Ï’ßÒÍÈÖß, 17 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.15 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25 Æèòòºëþá. 6.45, 7.45,
8.25 Ñìàêîòà. 7.20, 23.35 Íà
ñëóõó. 8.35 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó.
8.40 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ä/ñ "Ëåãåí-
äè òîôó". 9.25, 18.50 Ùî òàì
ç ªâðîáà÷åííÿì?. 9.40 Ä/ô
"Êåíã³ð. Ñîðîê äí³â ñâîáîäè".
11.10 Ä/ô "Ì³é Ìàéäàí". 12.15
Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò.
12.40, 21.25, 5.35 Íîâèíè.
Ñïîðò. 13.15 "Ñõåìè" ç Íàòà-
ë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 14.00 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 15.20 Îáëè÷÷ÿ
â³éíè. 15.40, 3.10 Á³àòëîí.

×åìï³îíàò ñâ³òó. Åñòàôåòà
14õ6êì. (æ³íêè). 17.25 Ò/ñ
"Àííà Ï³ëü". 18.15, 1.20 Íî-
âèííèé áëîê. 19.00, 1.55 Íî-
âèíè. Êóëüòóðà. 19.25 Â³éíà ³
ìèð. 20.20, 4.40 Ïðî ãîëîâíå.
21.40 Ðîçìîâà â ñòóä³¿ ç àâ-
òîðîì ô³ëüìó "Ãåðî¿ íå âìè-
ðàþòü" Âîëîäèìèðîì ×èñòè-
ë³íèì. 21.55 Ä/ô "Ãåðî¿ íå
âìèðàþòü". 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
23.15 Ï³äñóìêè. 2.10
Ìóçè÷íå òóðíå

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30
ÒÑÍ. 6.45, 7.10, 8.10,
9.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ
- 3" .  10.55,  12.20
"Ì³íÿþ æ³íêó -  3".
13.00 "Ë³ãà ñì³õó".
15.30 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 17.15 Ìåëîä-
ðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³" .  20.20 "Ë³ãà
ñì³õó -3 2017". 22.25
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
0.20 Êîìåä³ÿ "8 ïåð-
øèõ ïîáà÷åíü". 1.55
Äðàìà "Çà âçàºìíîþ
çãîäîþ". 5.00 "Íåä³ëÿ
ç êâàðòàëîì"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 14.00

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.15,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.20,
12.25 Ò/ñ "Ð³äê³ñíà ãðóïà
êðîâ³" (16+). 15.50, 16.45
"Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.00 "Ïîäðîáèö³". 21.00
"×îðíå äçåðêàëî". 23.00 Õ/
ô "Àìåðèêàíñüêèé ä³äóñü".
0.40 Õ/ô "Ìèëåíüêèé òè
ì³é...". 2.40 Õ/ô "Äëÿ äî-
ìàøíüîãî îãíèùà". 4.15
"Æäè ìåíÿ"

ICTV
5.00 Ïðîâîêàòîð. 5.35 Äèâè-
òèñü óñ³ì!. 6.30 Ðàíîê ó âåëè-
êîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè.  9.50 ²íñàéäåð. 10.45,
17.50 Ò/ñ "Êîòîâñüêèé" (16+).
11.40, 13.20 Õ/ô "Àïîêàë³ïñèñ
íàøèõ äí³â" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 16.10 Ò/ñ "Íà
òðüîõ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³.
21.25 Äèçåëü-øîó. 23.25 Õ/ô
"Ä³â÷èíà ç òàòó äðàêîíà" (16+).
2.20 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+).
3.40 Ñòîï-10. 4.40 Ôàêòè

ÑÒÁ
5.40, 18.30 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 8.05 Õ/ô "Ìè äèâíî çóñò-
ð³ëèñÿ". 9.50 Õ/ô "Íà êðàé
ñâ³òó". 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 19.55 Õ/ô "Öå ì³é ñîáà-
êà". 22.35 Õ/ô "Êîõàííÿ íà äâà
ïîëþñè". 0.30 "Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 16.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.50 Íîâèíè. 7.15, 8.15
Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15, 5.10
Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30, 3.40 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. 13.30 Ò/ñ "×åð-
ãîâèé ë³êàð 2" (12+). 15.30 Ò/ñ
"×åðãîâèé ë³êàð". 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñêîåìåñòî" 30 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê äîë³"
1, 2 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "Ïîö³ëó-
íîê äîë³" (16+). 1.15 Ò/ñ "C. S.
I.: Ìàÿì³" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.35 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäó-
êè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.50 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü".
10.45 Õ/ô "Ãåïàðä". 12.25 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 13.25, 14.30
Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ.
13.55 Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 14.55
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.55,
4.30 Â³òàëüêà. 16.50 Êàçêè Ó
Ê³íî. 17.50 ËàâËàâÑar. 20.00
Ì/ô "Íàðåøò³ âäîìà". 21.40 Õ/
ô "Åäâàðä Ðóêè-Íîæèö³".

23.40 Õ/ô "Ïðîïàëà ãðàìîòà".
1.00 Êðà¿íà Ó. 5.25 Ì/ô "Ë³êàð
Àéáîë³ò".

«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"
. 19:25 - ïðîãðàìà "Ñïîðò
×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ïðîãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíò-
ðîëü" (ïðÿìèé åô³ð). 20:30 -
ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.45 - ïðîãðàìà "Ìóçè÷-
íèé ôàºòîí". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21:55 - ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×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. 4.50, 18.00
Àáçàö. 5.50, 7.05 Kids Time.
5.51 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü Äæó-
ë³àí". 7.06 Ò/ñ "Êë³í³êà". 9.10
Êè¿â âäåíü òà âíî÷³. 11.30 Â³ä
ïàöàíêè äî ïàíÿíêè. 19.00 Ïà-
öàíêè. Íîâå æèòòÿ. 19.55 Âàðü-
ÿòè. 23.05 Ò/ñ "Ãðà Ïðåñòîë³â"
(18+)
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6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 8.10 Ñìàêîòà. 8.35
Òåïëî. Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.25 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â" 10 ñ.. 9.50 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.10 Õî÷ó áóòè. 10.30
Ùî òàì ç ªâðîáà÷åííÿì?. 10.50
Ôîëüê-music. 12.10 Ò/ñ
"Íåçíàéîìêà ç Óàéëäôåëë-
Õîëëó". 15.10 Êíèãà.ua. 15.40,
2.20 Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó.
Åñòàôåòà 4õ7, 5êì. (÷îëîâ³êè).
17.15 ×îëîâ³÷èé êëóá. Ñïîðò.
18.25 ×îëîâ³÷èé êëóá. 19.00
Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð ó÷àñíèêà
â³ä Óêðà¿íè íà Ì³æíàðîäíèé
ï³ñåííèé êîíêóðñ
"ªâðîáà÷åííÿ-2017" 3 òóð.
21.30, 5.35 Íîâèíè. 22.00
Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè.
22.30 Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð
ó÷àñíèêà â³ä Óêðà¿íè íà
Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé
êîíêóðñ "ªâðîáà÷åííÿ-2017" 3
òóð (ïðîäîâæåííÿ). 22.50 Â
ÏÅÐÅÐÂ²: Ìåãàëîò. 23.00 Ñâ³ò
on line. 23.25 Æèòòºëþá. 23.50
Çîëîòèé ãóñàê. 1.20 Ìóçè÷íå

ô "Áèòâà çà ïëàíåòó Òåððà".
12.10 Ò/ñ "×åðâîí³ áðàñëåòè"
(16+). 17.50 Õ/ô "Ï³ñëÿçàâò-
ðà". 20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 22.10 Õ/ô "Ïðî-
ïàëà ãðàìîòà". 23.30 Õ/ô
"Àðêòè÷íèé âèáóõ"  (16+) .
1.15 Øï³ë³â³ë³. 2.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 2.50 Êðà¿íà Ó. 4.30
Â³òàëüêà. 5.25 Ì/ô "Ë³êàð
Àéáîë³ò"

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì .
8:30 - Íîâèíè "×àñ". 9:10
- Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íî-
âèíè "×àñ". 10:55 -  ïðî-
ãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 11.05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðàìà
"Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïîâòîð). 11.35 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
11:45 - ïðîãðàìà "Ìóçè÷-
íèé ôàºòîí". 12:25 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 12:55 - Ãîðîñ-
êîï. 13:00 - ïðîãðàìà "Ùî-
äåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïî-
âòîð). 13.45 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 - Ãî-

ðîñêîï. 15:00 -  Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:35
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:45-  Âå÷-
³ðíÿ êàçêà. 20:00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 00.00 - íî-
âèíè "×àñ". 00:30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1:55 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.45 Çîíà íî÷³. 5.40, 6.50
Kids Time. 5.41 Ì/ñ "Õàé æèâå
êîðîëü Äæóë³àí". 6.51 Ïàöàí-
êè. Íîâå æèòòÿ. 7.50 Ïîëî-
âèíêè. 9.40 Ðåâ³çîð. 12.40
Ñòðàñò³ çà ðåâ³çîðîì. 15.05
Õ/ô "Çóáíà ôåÿ". 17.10 Ì/ô
"Ãåðêóëåñ". 18.55 Õ/ô "Ãåðàêë"
(16+). 21.00 Õ/ô "Ó ïàñòö³
÷àñó". 23.05 Õ/ô "Ïðèâèäè â
Êîííåêòèêóò³" (18+). 1.05 Õ/ô

"Ñóïåðãåðîéñüêå ê³íî" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 19 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35
Íà ñëóõó. 7.05, 23.30 Çîëî-
òèé ãóñàê. 7.25 Æèòòºëþá.
8.15 Ñìàêîòà. 8.35 Ïàñïîð-
òíèé ñåðâ³ñ. 8.45, 0.20 Òåëå-
ìàãàçèí. 9.00 Íàö³îíàëüíèé
â³äá³ð ó÷àñíèêà â³ä Óêðà¿íè
íà Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé
êîíêóðñ "ªâðîáà÷åííÿ-
2017" 3 òóð. 12.25 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò
12, 5êì. (æ³íêè). 13.30 Ñïî-
ãàäè. 13.55 Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿.
14.10 Ôîëüê-music.  15.40
Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó.
Ìàñ-ñòàðò 15êì.(÷îëîâ³êè).
16.40 Òâ³é ä³ì-2. 17.00 Ò/ñ
"Åïîõà ÷åñò³". 20.30 Ïåðøà
øïàëüòà. 21.00, 5.35 Íîâè-
íè. 21.30 Ä/ô "Íåáî ïàäàº".
22.20 Ä/ñ "Ëåãåíäè òîôó" 5
ô.. 23.00 Ñâ³ò on line. 23.20
Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 1.20 Ä/ô
"Êåíã³ð. Ñîðîê äí³â ñâîáî-
äè". 2.40 Ä/ô "Ì³é Ìàéäàí".
3.45 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 4.40
Ä/ô "Êîëè ÿ ìîâ÷ó"

 Êàíàë «1+1»
6.00 Õ/ô "Âëàäà âîãíþ".

8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà".
9.40 Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü".
10.05 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3:
òàíçàí³ÿ". 12.10 "Íà íîæàõ".
13.55 Êîìåä³ÿ "Îñòàíí³é
ìîñêàëü". 17.45 Êîìåä³ÿ "8
ïåðøèõ ïîáà÷åíü". 19.30,
5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 7". 23.15, 2.00

Áîéîâèê "Ïîãàíà êîìïàí³ÿ".
1.25 "Àðãóìåíò êiíî"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.35 "Ïîäðîáèö³".
7.00 Õ/ô "Ð³äíÿ". 9.00 "Ãî-
òóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³
ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Øîï³íã". 12.00
Ò/ñ "Çíàõàðêà" (16+). 16.00
Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà". 20.00
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.30 Ò/
ñ "Ãåíåðàëüñüêà íåâ³ñòêà".
1.15 Õ/ô "Äëÿ äîìàøíüîãî
îãíèùà"

 ICTV
5.05 Õ/ô "Êóëÿñòà áëèñêàâêà".
7.15 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).
10.55, 11.50, 13.00 Ñòîï-5.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.55 Õ/ô
"22 êóë³. Áåçñìåðòíèé" (16+).
16.05 Õ/ô "Ëåîí" (16+). 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.30
Õ/ô "Ïîâ³òðÿíèé ìàðøàë"
(16+). 22.30 Õ/ô "Âèêðàäåíà-2"
(16+). 0.15 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç òàòó
äðàêîíà" (16+). 3.00 Ò/ñ "Êîä
Êîñòÿíòèíà" (16+)

ÑÒÁ
5.55 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 7.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 11.00 "Êàðàî-
êå íà Ìàéäàí³". 12.15 "ªâðî-
áà÷åííÿ 2017". 16.00, 23.10 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò ³ëà 4".
18.00, 22.10, 0.25 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00
"Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Íîâèíè. 7.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.15 Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê äîë³"
(16+). 13.00 Ò/ñ "Ïåðåõðåñòÿ
Îëåêñàíäðà Âåðáîâà". 16.50
Ò/ñ "Ïîùàñòèòü ó êîõàíí³" 1, 2
ñ. (16+). 19.00, 5.50 Ïîä³¿
òèæíÿ ç Îëåãîì Ïàíþòîþ.
20.00 Ò/ñ "Ïîùàñòèòü ó
êîõàíí³" (16+). 21.25 Õ/ô
"Ìàìèíà ëþáîâ" (16+). 23.15
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.10 Ò/ñ
"Ðàéñêîåìåñòî" 26, 30 ñ. (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.30 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíè-
öÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóí-
äóêè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.30 Ì/
ô "Áèòâà çà ïëàíåòó Òåððà".
10.55 Ì/ñ "Ïðèãîäè Êîòèãî-
ðîøêà òà éîãî äðóç³â". 12.00
Ò/ñ "×åðâîí³ áðàñëåòè" (16+).
18.20 Ì/ô "Íàðåøò³ âäîìà".
20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 22.10 Õ/ô "Ò³í³ çàáóòèõ
ïðåäê³â". 0.00 Ò/ñ "Í³äåëÿí-
ä³ÿ". 3.00 Öå ëþáîâ

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - Êàçêîâèé ÷àñ.
10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "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 ïîãî-
äè. 17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30
- Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêî-
âèé âèïóñê "7 äí³â". 21:10 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 21:15 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì . 1.40 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.20, 6.40 Kids
Time. 5.25 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 6.45 Ò/ñ
"ßêîñü â êàçö³". 10.10 Õ/ô "Ãî-
òåëü äëÿ ñîáàê". 12.05 Õ/ô
"Çóáíà ôåÿ". 14.05 Õ/ô "Ãå-
ðàêë". 16.10 Õ/ô "Ó ïàñòö³
÷àñó". 18.15 Õ/ô "Çîðÿíèé
äåñàíò". 21.00 Õ/ô "Ðîáîêîï"
(16+). 23.20 Õ/ô "Ïðèâèäè â
Êîííåêòèêóò³ 2" (18+). 1.25 Õ/
ô "Îñòàíí³é ç ìîã³êàí³â"
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ÒçÎÂ Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê 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. №

ОВЕН (21.03�20.04).
Вам придасться
вміння налагоджува�
ти контакти та буду�

вати взаємини з людьми,
навіть якщо ваші погляди на
життя не збігаються. Щоб
виплеснути негатив і агресію
– займіться спортом.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Ви на порозі
більших змін. Насту�
пає складний та

відповідальний тиждень.
Ініціативу краще взяти до
своїх рук, швидко приймати
рішення і доводити почате до
кінця. Багато чого може дра�
тувати і виводити з себе, і
подолати емоції буде непро�
сто.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Осяяння дуже
швидке прийде і ви
приймете найбільш
вірне рішення. Поки ж

вам не варто виділятися, по�
старайтеся просто зайняти
своє місце.

РАК (22.06�23.07).
Ви спантеличили
себе занадто гранді�
озними планами,
може, краще їх ско�

ротити, об'єктивно оцінивши
свої сили. Ваші критичні вис�
ловлення можуть спровоку�
вати конфліктну ситуацію,
тому стежте за своєю мо�
вою.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Усе обов'язково вий�
де, ви на вірному
шляху, але не варто

очікувати, що життя здасть�
ся повною чашею занадто
швидко. Скоріше навпаки, у
вас буде зайво багато робо�
ти

ДІВА (24.08�23.09).
Будьте обережні з
новою інформацією.
Ваші досягнення � це

досить похвально, але прий�
шов час рухатися вперед, до
нового й цікавого.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Імовірна зміна
вашого кола спілку�
вання. На першому
плані для вас опи�

няться нові люди з іншими по�
глядами на світ. Спокійний
тон і стриманість манер доз�
волять вам уникнути роздра�
тування з боку начальства.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). У будь�якій
ситуації розраховуй�
те тільки на себе.

Варто виділити час для пла�
нування найближчого май�
бутнього, вас можуть відвіда�
ти цікаві й перспективні ідеї,
які незабаром здійсняться.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). У вас буде
рівний гарний
настрій, особливо,
якщо ви дасте собі

можливість відпочити. Плав�
ний плин робочих справ доз�
волить вам піднятися кар'єр�
ними сходами. Вас може
приємно здивувати хтось з
близьких.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Страх за своє
майбутнє може зму�
сити вас почати буду�

вати підступні задуми. Не
варто піддаватися цьому
руйнівному бажанню, інтри�
ги принесуть шкоду в тому
числі вам.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Роботи буде
багато, і, хоча части�
на справ удасться пе�
рекласти на парт�

нерів, основну роботу прий�
деться робити вам, об'єктив�
но розраховуючи свої сили та
можливості.

РИБИ (20.02�20.03).
Будьте обережні на
публічних виступах.
На роботі можуть по�

вторитися не занадто
приємні події. Але у вас уже є
досвід, як справлятися з цими
проблемами.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 12
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 7
     äiâ÷àòîê – 5
     îäðóæèëîñÿ –

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè.
ïîìåðëî – 10 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
20.02.2017 – 26.02.2017

Ñòóä³ÿ òàíöþ
«Âàëåð³»
Çàïðîøóº
ÞÍÀÊ²Â

ÒÀ Ä²Â×ÀÒ
íà áàëüíó, ñó÷àñíó,

íàðîäíó õîðåîãðàô³þ
Òàêîæ: ìàìáà, òàíãî,

ñàëüñà, ÷à-÷à-÷à,
ðóìáà, âàëüñ

099-75-35-901;
066-88-27-993

ÛÛÛÛÛ
Îäåññèò-ïàðèêìàõåð

âî âðåìÿ ðàáîòû âñå
âðåìÿ ãîâîðèò ñ êëèåí-
òîì î ïîëèòèêå. Çàâåäó-
þùèé ïàðèêìàõåðñêîé
÷àåò:

– Èñààê Ìîèñååâè÷, çà-
÷åì âû ñ ê ëèåíòîì ðàç-
ãîâàðèâàåòå î ïîëèòè-
êå?

– Êàê çà÷åì? ß åìó ðàñ-
ñêàçûâàþ íàøè óæàñû –
ó íåãî âîëîñû âñòàþò
äûáîì. È ìíå ëåã÷å
ñòðè÷ü.

–  Àíäðþõà, ÿ æåíþñü!
–  Íà êîì?
– Íó íà êîì ÿ ìîãó æå-

íèòüñÿ?  Ñ êåì ÿ äðóæèë
âñå ýòè ãîäû.

–  Íà ìíå, ÷òî ëè?!

Òîëüêî ìóæ÷èíû è
êîòû ñ ðîæäåíèÿ, íà ãå-
íåòè÷åñêîì óðîâíå, îáëà-
äàþò óìåíèåì ñ æóòêî
äåëîâûì âèäîì ëåæàòü
íà äèâàíå.

Æåíùèíû î÷åíü õèò-
ðû: ÷òîáû íå òåðÿòü
íîñêè, îíè ïðèâÿçàëè èõ ê
òðóñàì è íàçâàëè ýòó
êîíñòðóêöèþ "êîëãîòêè".

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍ² ÞÐÈÄÈ×Í²
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯

Щосуботи з 10.00 за
адресою: Мукачево, вул.
Миру, 22/3 (громадська
приймальня «Самопо�
мочі»):
� Консультації з право�
вих питань;
� Складання заяв, скарг
та інших документів пра�
вового характеру;
� Забезпечення доступу
особи до вторинної пра�
вової допомоги.

Попередній запис за
телефоном: 066 795 53 91

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ØÀÍÎÂÍ²
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈ

ÒÀ Ï²ÄÏÐÈªÌÖ²!
Запрошуємо взяти

участь у актуальному се�
мінарі на тему: «Зміни в
оплаті праці у 2017 році»,
а саме: нові «фішкі», як
не порушити вимоги за�
конодавства, розгляд
різних випадків в оплаті
праці та підготовка до
перевірки.

Семінар відбудеться
28 лютого 2017 року о
10 год. у приміщенні
Мукачівської районної
ради.

За інформацією
звертатися за тел.

5*41*16, 4*49*91
ПП «Аудит»

Номінація «Художня література»
� Дворниченко Віктор Васильович,

письменник, журналіст, редактор газе�
ти «Мукачево» – книга «Голгофа і вос�
кресіння Міхая Мункачі» (2016 р.)

� Дочинець Мирослав Іванович,
письменник, лауреат Всеукраїнської
премії ім. Т.Г. Шквченка, Почесний гро�
мадянин м. Мукачева – роман «Маф�
тей» (2016 р.)

� Меденці Маргарита Василівна,
дитяча письменниця, журналіст �
збірки казок для дітей «Де лихо без�
силе» (2015 р.), «Марципанові коржи�
ки» (2012 р.)

� Розман Оксана Василівна, про�
заїк – історико�художня книга «Ру�
синські жінки: різні долі і одна любов»
(2012 р.)

Номінація «Педагогічна діяльність»
� Білик Ігор Михайлович, викла�

дач Мукачівської дитячої школи мис�
тецтв №1 ім. С. Мартона, композитор,
виконавець – збірка «Білий птах» (2013
р.)

� Долинська Любов Михайлівна,
викладач української мови та літера�
тури Мукачівського кооперативного
торговельно�економічного коледжу �
методична розробка «Інноваційні фор�
ми творчої позааудиторської роботи зі
студентською молоддю» (2016 р.)

ПРЕТЕНДЕНТИ  НА  ЗДОБУТТЯ
Мукачівської міської премії ім. О. Духновича 2017 року

З 1 січня по 1 лютого 2017 року у м. Мукачеві тривав прийом заявок на здобуття Мукачівської міської премії
ім. О. Духновича. Вашій увазі подаємо список претендентів на здобуття Премії у відповідних номінаціях.

Номінація «Літературознавство та
публіцистика, громадська діяльність»

� Бобинець Микола Миколайо*
вич, голова громадського об’єднання
«Русинський край» – громадська
діяльність 2012�2016 рр.

� Головчук Оксана Василівна,
журналіст, головний редактор «Видав�
ничої студії «ZORIANa», Паровінчак
Петро Степанович, фотограф – кни�
га�фотоальбом «Мукачево – місто
відкритих сердець»

� Дячук Василь Васильович, лікар,
кандидат медичних наук, відмінник
охорони здоров’я – книга «Дорогою
доброго здоров’я» (2016 р.)

� Мерцин Володимир Георгійо*
вич, журналіст, керівник видавничих
проектів «Закарпаття. Хто є хто» та
«Закарпаття автентичне» – аудіовізу�
альна версія міжнародного довідни�
ка «Закарпаття автентичне» (2013 р.)

Номінація «Музично�виконавське
мистецтво»

� Волонтир Володимир Ілліч, ком�
позитор, диригент, Заслужений діяч
мистецтв України, Почесний грома�
дянин м. Мукачева – Цикл ювілейних
авторських концертів (2016 р.)

� Янцо Віктор Степанович, лідер
рок�гурту ROCK�H – альбом «Співа�
ночки про любов» (2016 р.)

Номінація «Образотворче та декора�
тивно�прикладне мистецтво»

� Бровді Іван Васильович, народ�
ний художник України, Почесний гро�
мадянин м. Мукачева – скульптура «Ци�
ган�двірник»

Номінація «Театральне мистецтво»
� Вероніка Вікторівна Тищук, акт�

риса  Закарпатського обласного теат�
ру  Драми та Комедії, лауреат обласної
театральної премії імені імені братів
Шерегіїв – створення образу Едіт Піаф
у виставі «Едіт Піаф»

� Фурдь Василь Михайлович, ак�
тор Закарпатського обласного театру
Драми та Комедії, заслужений артист
України – втілення образу Роберта
Чілтерна у виставі О. Уальда «Ідеаль�
ний чоловік»

� Шутюк Юрій Степанович, заслу�
жений діяч мистецтв України, дирек�
тор Закарпатського обласного театру
Драми та Комедії – створення та
організацію Міжнародного фестивалю
театрів національних меншин України
та Карпатського Єврорегіону «Етно�
Діа�Сфера».

Комісія вивчатиме і обговорювати�
ме подані матеріали претендентів на
здобуття Мукачівської міської премії
ім. О. Духновича до 10 квітня 2017
року.

Шановні абоненти кабельного
телебачення ТОВ «МТКС»!

Для забезпечення можливості надання по�
слуг кабельного телебачення з 1 березня
2017року зросте вартість пакетів КТБ і стано�
витиме:

•  для пакету «Базовий» — 55 грн/міс.
• для пакетів «Соціальний», «Пільговий» —

35 грн/міс.
Ми вдячні Вам за співрацю і сподіваємось

на Ваше розуміння.
Адміністрація


