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     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.

ÇÄÎÁÓÂÀª ÏÎÂÀÃÓ
ÍÀÒÕÍÅÍÍÎÞ ÏÐÀÖÅÞ

У плеяді чинадіївців є вчені із світовим іменем: вчителі, лікарі, військові,
інженери, священики…  Для кожного жителя селища найзначиміше те,
для чого він прийшов на цей світ, завдяки чому він живе, творить, пробуд"
жує почуття, дарує знання й естетичну насолоду оточуючим, виховує дітей
і онуків, спонукає свою душу і серце до самовідданої праці, у труді пра"
ведному і у вірі до Господа нашого Ісуса Христа здобуває повагу та поша"
нування.

Із когорти жителів селища, які прославили свою маленьку батьківщину вийшов талановитий
ветеринарний лікар, заслужений працівник ветеринарної медицини України, сьогодні директор
ВП НУБіП України "Мукачівський аграрний коледж"  Юрій  Юрійович САДВАРІ.  Багато хто може
назвати професію ветеринарного лікаря унікальною, найцікавішою, найпотрібнішою і найцінні"
шою для людей. І то справедливо, бо  лікар виздоровлює людей, а ветеринарний лікар – люд"
ство. Кожна зустріч, розмова з Юрієм Юрійовичем  дарує розкіш спілкування, вона збагачує
знаннями, думками, почуттями усякого, хто, як і він, іде по життю нелегким, непростим, але

таким визначальним і дуже потрібним нашому суспільству, Україні шляхом.

Çàê³í÷åííÿ íà 6-é ñòîð.

203"РІЧНИЦЯ
ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

9 березня 2017 року, у четвер, виповнюється 203"роки
від дня народження видатного українського поета, ху"
дожника, громадського діяча, національного героя та
символу України Тараса Шевченка.

Цього дня, о 15.00, відбудеться урочисте покладання
квітів до пам’ятника Великому Кобзарю, що встановле"
ний біля Мукачівського державного університету (пло"
ща Тараса Шевченка).

О 16.00 в Мукачівському драмтеатрі відбудеться свят"
кова концертна програма, присвячена 203"й річниці
народження геніального пророка українського народу.

Запрошуємо громадськість взяти участь  у святкових
заходах.

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради

ÄÎÐÎÃ² Æ²ÍÊÈ
ÌÓÊÀ×²ÂÙÈÍÈ!

Любі наші мами, бабусі, се"
стри, доньки, кохані!

Від себе особисто та від
імені районної державної ад"
міністрації прийміть най"
щиріші вітання з нагоди свята
весни, ніжності та кохання –
8 Березня.

Міжнародний жіночий день
є символом усього найкращо"
го в нашому житті – сердеч"
ності, доброти, любові, ра"
дості і тепла.

Ви даєте нам нові сили, допомагаєте стати кращи"
ми, добрішими, впевненішими в собі. Для цього не"
обхідний особливий жіночий такт, інтуїція, терпіння,
витримка, напруження душевних сил – ті дивовижні
якості, яких так часто не вистачає чоло"
вікам.

Від усієї душі бажаю вам здійснен"
ня усіх життєвих планів, надій і мрій!
Щоб кожен день вашого життя був
світлим і сонячним, дарував радість
творчого натхнення, приємні неспо"
діванки і душевний комфорт!

 З повагою, Сергій ГАЙДАЙ,
голова  Мукачівської районної

державної адміністрації

Ç ÂÅÑÍßÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ ÂÀÑ!
ØÀÍÎÂÍ²   Æ²ÍÊÈ!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди весняно"
го свята – Міжнародного жіночого дня!

Березневої пори із ледь відчутним подихом весни,
коли оживає природа, тягнуться до сонця перші

проліски, приходить до нас чудове жіноче свято –

8 Áåðåçíÿ.
Цей день несе у світ ніжність і красу. Адже усе най"

дорожче, що є у нашому житті – щастя, радість, надія,
кохання – пов’язане з жінкою – берегинею роду.

Ваша енергія, відповідальність, невтомна праця, ак"
тивна життєва позиція несуть у світ мир, злагоду і доб"
ро. Саме ви оточуєте близьких людей любов’ю й ува"
гою, і, незважаючи на численні турботи, які поглина"
ють наше буденне життя, даруєте їм щастя і спокій.

Тож, у це прекрасне свято бажаємо вам великого
жіночого щастя.

Нехай вам завжди всміхається доля, даруючи міцне
здоров’я і довголіття, затишку та благополуччя у ва"
ших родинах.

Нехай вас ніколи не оминають тур"
ботливі чоловіки, а прекрасні почут"
тя дарують натхнення для нових твор"
чих успіхів і життєвих перемог!

Хай пролісок перший дарує
вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло.
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
Зі святом вас!

З повагою, Катерина Кришінець"Андялошій,
начальник управління освіти,

молоді та спорту м. Мукачева,
   Христина Михайлова, голова міської органі"

зації Профспілки працівників освіти.

ØÀÍÎÂÍ² Æ²ÍÊÈ!
Сердечно вітаю вас з

Міжнародним жіночим
днем – святом, яке знаме"
нує пробудження приро"
ди, настання весни та очі"
кування чогось нового,
особливого.

Прийміть нашу  щиру
вдячність за доброту та
ніжність, за чарівність та
мудрість, за витримку та
підтримку, яку ми, чолові"

ки, завжди відчували та відчуваємо.
Ви є окрасою нашого міста та краю, ви наша

гордість, ви наша  ВІРА, НАДІЯ та ЛЮБОВ.
Від Мукачівської міської ради та її

виконавчого комітету, від себе осо"
бисто сердечно вітаю вас з цим
особливим і чудовим святом!

Бажаю вам завжди бути такими
гарними та чарівними.

Хай доля буде щедрою до вас
та ваших родин на щастя, радість
та добро. Хай збудуться ваші най"
заповітніші мрії та побажання.

З повагою Андрій Балога,
міський голова Мукачева
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Тож спростовуємо стереотипи і знай�
омимось із новим для нас Шевченком
напередодні його вшанування.

У цьому нам допоможе Світлана Бри�
жицька, кандидат історичних наук та
заступник генерального директора
Шевченківського національного запо�
відника.

СТИЛЬНІШИЙ ВІД ПУШКІНА

— Радянська ідеологія зробила з
Тараса Шевченка старомодного се'
люка. А який він був насправді?

— Погляньмо принаймні на автопор�
трети Кобзаря. Не кожен чоловік може
похвалитися такою приємною зовніш�
ністю. Витончені риси обличчя, пишні
вуса... — сучасні хіпстери можуть
тільки позаздрити його образу! У
юнацькі ж роки своєю невинністю, що
читалася на його обличчі, Шевченко
теж приваблював дівчат. Не секрет, що
він був надзвичайно вродливим хлоп�
цем та мав свій неповторний шарм.

Він мав на зріст 1 метр 64 сантимет�
ри, міцну статуру та приємні риси об�
личчя. Про це свідчать дані з форму�
лярного списку солдата миколаївської
армії. У документах можемо знайти такі
слова: “Шевченко має хорошу поста�
ву, волосся на голові та бровах темно�
русе, очі темно�сірі, ніс звичайний. Усе
в комплекті”.

—А як одягався Шевченко?
— Своєму виглядові Шевченко при�

діляв чималу увагу. У світських колах
він завжди міг похвалитися прихильні�
стю жінок. Поет стильно одягався і не
шкодував грошей на вбрання, яке зав�
жди відповідало останнім модним ви�
могам. Коли поет захотів одружитися
з Ликерою Полусмак, то за власними
ескізами навіть замовив пошиття фра�
ку!

— А як же гроші? Одягатись стиль'
но було недешевим задоволенням і
тоді...

— Шевченко мав гроші. До порівнян�
ня, Пушкін на церемонію одруження не
міг дозволити собі фрак. Шевченко ж
не тільки навідувався до наймодніших
мага-зинів Петербурга, а й вимагав,
щоб вбрання шили саме за його начер�
ками. Обходилося це недешево. Утім
Шевченка, на той час модного худож�
ника, великі ціни не лякали. До нього
за послугами зверталися одні з найб�
ільших багатіїв культурної столиці Росії.
Замовлень було чимало. Подейкують,
що Шевченка навіть величали “російсь�
ким Рембрандтом”. На сьогодні поміж
його робіт понад 1200 малюнків. Ледь
не за кожен з них заплатили дуже щед�

ÒÀÐÀÑ ØÅÂ×ÅÍÊÎ,
ßÊÎÃÎ ÌÈ ÄÎÑ² ÍÅ ÇÍÀªÌÎ
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А якщо скинути з Шевчен'
ка кожух та велику шапку, у
яких він здається дідом?
Адже Тарас Григорович був
дуже прогресивним чолов'
іком свого часу. І красенем,
ба навіть, кажучи сучасною
мовою, хіпстером, відзна'
чають його дослідники. А як
фліртував із дівчатами!

ро, інколи плата за портрет сягала
сотні рублів. За ці гроші можна було
жити місяць.

— Тоді звідки кожух, у якому всі
його пам’ятають найбільше?

— Через суворий петербурзький
клімат поет вимушений був носити гру�
бий кожух та велику шапку. От російсь�
ка пропаганда й перевернула образ
поета і зробила його “дідуганом”. Шев�
ченко ж розцінював свою масивну шап�
ку як знак влади та старшинства. Че�
рез те він любив фотографуватися у
такому образі. Дивно, що у нього немає
портретів у вишиванці. Однак відомо,
що Кобзар мав їх декілька і ніколи не
минав нагоди одягнути.

ЛЮБИВ ДІТЕЙ, ПІСНЮ І БОГА

— Чи був Тарас Григорович вірую'
чою людиною?

— У радянські часи твердили, що він
був атеїстом. Однак поет виховувався
за церковними канонами. Він був пра�
вославної віри, хрещеним за христи�
янською традицією. Шевченко з дитин�
ства знав Псалтир, брав участь у цер�
ковних обрядах. Добре знав поет і Свя�
те Письмо. Дуже багато уваги він при�
діляв саме Старому Заповіту. У його
творах справді є богоборчі мотиви, од�
нак слова “Бог” і “Україна” у Шевченко�
вому доробку трапляються найчастіше.
Сказати, що він був невіруючою люди�
ною, не можна. Але для Шевченка не�
прийнятною була сама інституція віри,
тобто Церква.

— Чому?
— Там, на його думку, було дуже ба�

гато несправедливості, а люди до цер�
кви йшли не для того, щоб пізнати Бога
в собі. Шевченко писав: “Немає прав�
ди на землі, хіба що на небі”. У часи
СРСР ці рядки переінакшили на
“Немає Бога на землі, нема й на небі”.
Тому припущення, що поет — атеїст,
хибне. Шевченко — глибоко побожна
людина, навіть у засланні настільною
книгою його було Євангеліє. Він радше
вів із Богом діалог, намагався дізнати�
ся причину несправедливості, а не

спростовував факт існу�
вання вищої сили.

— Яким пригадували
Шевченка сучасники?

— Він мав гарний голос,
знав багато пісень і ніколи
не минав нагоди поспіва�
ти. Якщо ж читати його ли�
стування з родичами та
друзями, то ледь не в кож�
ному абзаці можна влови�
ти нотки гумору й оптимі�
зму. Чимало дослідників
відзначають, що Шевчен�
ко дуже любив дітей. Ма�
лечі нічого не шкодував: ані
грошей, ані любові. До
нього дітвора дуже тепло
ставилася. Особливо
міцно товаришував із
Дмитриком з родини Уса�
кових, друзів поета. Хлоп�
чик любив бавитися з
Шевченком, називав його
“дядьком з вусами”. Маю�
чи зайву копійчину, поет
завжди купував смаколики

незнайомим йому дітлахам. Якось, пе�
ручи Шевченків одяг, служниця знайш�
ла в кишені шта нів банкноти. Шевчен�
ко сказав, що це — легкі гроші й треба
їх витратити легко. Отож, накупувавши
цілий віз солодощів, роздав сусідській
дітворі.

А ВЕСІЛЛЯ ТАКИ БУЛО!

— Мабуть, Тарас Григорович і про
своїх дітей мріяв?

— Наразі ніхто не заявив, що він по�
томок прямого Шевченкового нащад�
ка. На мою ж думку, Шевченко просто
не міг їх мати. У листуванні періоду зас�
лання він пише про тяжкі недуги, які
його атакують. Саме це могло спричи�
нити неплідність Шевченка.

— Вважається, що поет ніколи не
знав сімейного щастя, хоча не раз
мав намір одружитись...

—  Мушу вас перебити. Насправді
завдяки найновішим дослідженням
стало відомо, що Тарас Шевченко таки
був одружений. За десять днів до своєї
смерті він узяв заміж нікому не відому
Анну Шарикову. Про це свідчить ос�
таннє дослідження Олега Вареника,
петербуржця, родом з Чер-кащини.
Чоловік знайшов документи про таєм�
не весілля Шевченка, датовані 15 лю�
того 1861 року.

— Невже?
— Так, у 1860 році Шевченко в Пе�

тербурзі зустрів свого знайомого Івана
Шарикова, колись дворецького, а на
той час уже міщанина. Із собою він
привіз свою названу дочку Анну, яку
хотів видати заміж. Іван розповів Шев�
ченкові, що мати дівчини померла при
пологах, тому виховував Анну він. По�
ета ця історія розчулила, і він вирішив
придивитися до Анни. Дівчина й справді
захопила Шевченка!

Утім побралися вони занадто пізно
— невдовзі після весілля здоров’я Коб�
заря підточила недуга. Дослідження
також виявило, що свого останнього
вірша під назвою “Чи не покинуть нам,
небого...” Шевченко присвятив саме
Анні. Мабуть, цю дівчину Шевченко

дуже любив. У вірші він називає її “своєю
убогою сусідонькою”, “дружиною свя�
тою”, “кралею”.

Бачимо, що перед смертю мрія по�
ета про сімейне життя таки здійснила�
ся, він пише: “Поставлю хаточку, садо�
чок/ Кругом хатини насажу, /Прилинеш
ти у холодочок, /Тебе, мов кралю, по�
сажу”. Для Анни смерть чоловіка ста�
ла справжньою трагедією. Вона збе�
регла вірність Шевченкові, більше ніко�
ли не вийшовши заміж.

— Дуже цікаво! А скільки ж разів
жінки здобували серце генія?

— Першим юнацьким коханням Шев�
ченка була Оксана Коваленко родом з
кріпацької родини. У ній маленький Та�
рас шукав материнської любові: вона
витирала йому сльози, завжди втішала
добрим словом, пригортала та обійма�
ла у важку хвилину. Здається, що на�
далі поет також шукав у жінках опіки та
затишку, яких йому бракувало. Одна
обраниця зміняла іншу, їх було доволі
багато: полька Ядвіга Гусиковська,
німкеня Амалія Клоберг, українка Надія
Тарновська, донька князя Миколи
Рєпніна письменниця Варвара
Рєпніна, донька священика Феодосія
Кошиць, актриса з Нижнього Новгоро�
да Катерина Піунова, сватався до Ха�
ритини Довгополенко та Лике ри Полу�
смак — і це ще не повний список обра�
ниць Шевченка.

Утім ледь не кожне його кохання зак�
інчувалося трагічно.

— Що ж було причиною?
— Або ж нерозділене кохання, або ж

несприйняття Шевченка як зятя бать�
ками дівчат. Серед дівчат були й такі,
які не сприймали його як чоловіка, а
тільки цінували в ньому талановитого
поета.

Фатальною для Шевченка стала
зустріч саме зі служницею родини по�
міщиків Макарових Ликерою Полусмак.
За дівчиною, яка не розуміла його по�
чуттів, він довго упадав. Купував їй ба�
гато подарунків, не шкодуючи грошей.
Шевченко робив ескізи різного вбран�
ня для Ликери, після чого віддавав для
пошиття до французького магазину.
Пара готувалася до весілля, од-нак
Ликера повелася негідно й відмовила�
ся від безкорисного кохання Шевчен�
ка. Після цього чоловік закрився і зне�
вірився в жінках. Не раз друзі чули про
них різкі слова від поета.

— Але й Тарас Григорович, ма'
буть, розбив не одне серце?

— Звісно. Адже він був дуже приваб�
ливим чоловіком, мав свій шарм. Тому
й закоханих у нього жінок було досить
багато. Цікаво, що поет умів приверта�
ти до себе увагу. До заслання він часто
причаровував дівчат українською
піснею. На балах починав розмовляти
з панянками російською мовою, а потім
переходив на українську й починав
співати. Дівчатам подобалася така
Шевченкова неординарність. І саме
завдяки їй він закохував у себе багать�
ох! А ми й досі ще так мало про нього
знаємо.

Олена АСТАХОВА ,
“Експрес”
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Прийом проводився
спільно із заступниками
міського голови та керів�
никами відділів та уп�
равлінь міськвиконкому.
Така практика дозволяє
уникнути бюрократичної
тяганини й оперативніше
вирішувати проблеми
містян. Чимало питань
стосувалися комунальної
галузі,  соціальної та ме�
дичної сфер.

Мешканці вулиці Бере�
ша розповіли про намір
створити ОСББ.

На початок року в  Му�
качеві створено та діють
40 об’єднань співвлас�
ників багатоквартирних
будинків,  ще 6 – в стадії

АНДРІЙ БАЛОГА ПРОВІВ
ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

створення та реєстрації.
З метою стимулювання
створення ОСББ в місті у
2016 році надано
підтримку двом ОСББ на
суму майже 100 тисяч
коштом  програми “Спри�
яння створенню та роз�
витку об’єднань співвлас�
ників багатоквартирних
будинків в м.Мукачево на
2015�2018 роки”.

Також затверджено
“Програму відшкодування
частини кредитів, отри�
маних ОСББ, ЖБК на
впровадження заходів з
енергозбереження бага�
токвартирних будинків у
м. Мукачево на 2016�2020
рр.”. Такою можливістю

скористалося ОСББ
міста для ремонту дахів
та іншої інфраструктури.
Всього використано 186,5
тис.грн. Андрій Балога за�
певнив, що влада міста й
надалі сприятиме ініціа�
тиві мешканців у ство�
ренні ОСББ.

Також містяни зверта�
лися й щодо встановлен�
ня електролічильників в
гуртожитку во вулиці
Верді, ремонту даху бага�
топоверхівки по вулиці
Молодіжній та інші питан�
ня.

Озвучені проблеми
мешканців міста керів�
ництво міста взяло на
особистий контроль.

Управлінський досвід
Мукачева переймають
міста України. Позавчора
місто відвідала делегація
з Коростеня, що на Жито�
мирщині. В складі деле�
гації – заступник міського
голови Леонід Якубовсь�
кий, депутати міськради,
керівники структурних
підрозділів, комунальних
підприємств. Вони зустр�
ічалися з міським голо�
вою Андрієм Балогою,
його заступниками, кері�
вниками відділів міськви�
конкому.

Леонід Якубовський
зазначив, що влада Коро�
стеня планує запроваджу�
вати нові підходи до уп�
равлінської сфери у всіх
галузях, тому вважають,
що досвід Мукачева в цьо�
му плані їм стане в нагоді.

Андрій Балога поділив�
ся ідеями розвитку міста.

Представники міської
влади зазначили – бюджет
Мукачева цьогоріч стано�
вить більше мільярда.

За рівнем доходів на
одну особу населення –
місто займає передові
позиції. Наразі в Мукачеві
триває земельний аудит,
обліковують земельні
ділянки, і що головне –
зростає надходження по�

ÄÅËÅÃÀÖ²ß ÊÎÐÎÑÒÅÍß ÏÅÐÅÉÌÀËÀ
ÓÏÐÀÂË²ÍÑÜÊÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÌÓÊÀ×ÅÂÀ

датків з облікованої землі.
Місто запровадило си�

стему електронного доку�
ментообігу в уп�
равлінській сфері.  Систе�
ма успішно працює в

структурних підрозділах
міськвиконкому. Систе�
мою охоплені процеси
реєстрації, відпрацюван�
ня та контролю вхідних,
вихідних, нормативних
документів і звернень гро�
мадян.  Формується й
реєстр територіальної
громади. Це спрощує на�
дання адмінпослуг насе�
ленню.

Зміни стосуються й
соціальної, освітньої, ме�
дичних галузей.  Місто
вже другий рік поспіль ре�
алізує унікальну програ�

му підтримки важкохворих
містян. Минулоріч на ліку�
вання важких недуг ( пе�
ресадка органів, ендоп�
ротезування, онокологічні
захворювання) було виді�

лено 11 млн. гривень. За
два місяці цього року 64
важкохворих мукачівців
вже отримали понад 2
млн. на проведення опе�
рацій.

Серед пріоритетів –
відкриття нового Центру
надання адмінпослуг. Му�
качівці зможуть отримати
адмінпослуги в одній
будівлі. Тут вони зможуть
оформити права водія, за�
кордонного та внутрішнь�
ого паспортів, реєструва�
ти шлюб, оформити доку�
менти на житло та землю.

В Мукачеві станом на початок 2017
року працює 46 основних промислових
підприємств 15 видів промислової діяль�
ності з чисельністю працюючих біля
8831осіб.

Обсяг реалізованої промислової про�
дукції (товарів, послуг) за січень�грудень
2016 року за статистичними даними
станови 1 884 405,тис грн. або на 139
700, тис.грн. більше січня�грудня 2015
року. Питома вага реалізованої продукції
міста у загальнообласному обсязі скла�
дає 10,7 відсотка.

У структурі реалізованої промислової
продукції за видами діяльності найбіль�
шу питому вагу займає продукція пере�
робної промисловості.

Вагоме місце по реалізації продукції
належить ТОВ “Флекстронікс”, ПАТ
“Флекстронікс  Сервіс УА”, ТзОВ “Фішер�
Мукачево”, ТзОВ “Ено�Меблі ЛТД”, ПАТ
“Мукачівський завод “Точприлад”. На�

Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ Ç ²ÍÎÇÅÌÍÈÌÈ
²ÍÂÅÑÒÈÖßÌÈ ÐÎÇØÈÐßÞÒÜ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ

разі завершено реконструкцію виробни�
чих приміщень ТОВ “Флекстронікс” по
вул.Берегівська�бічна,4 загальною пло�
щею 2286 кв.м.

Підприємства галузі працюють на да�
вальницькій сировині. Значна частина
продукції підприємств експортується в
країни Євросоюзу. Співпраця з інозем�
ними партнерами дала можливість ство�
рити додаткові робочі місця, збільшити
обсяги виробництва.

Ìóêà÷åâî ïîñ³äàº òðåòº
ì³ñöå â ðåã³îí³ çà

ê³ëüê³ñòþ ñóáñèä³àíò³â
На сьогодні у базі “Житлові субсидії”

управління праці та соціального захи�
сту населення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради зареєстро�
вано 13 463 домогосподарства. Найб�
ільше отримувачів субсидій проживає
у Тячівському районі – 16 499, далі йде
Виноградівщина – 14 254. Найменше
субсидіантів зареєстровано на Рахів�
щині. Щодо міст, то ситуація наступ�
на:

1. Мукачево – 13 463
2. Ужгород – 10 947
3. Хуст – 5 269
4. Берегово – 3 322
5. Чоп – 1 352
У Мукачівському районі субсидії от�

римують 9 490 осіб, в Ужгородському –
8 190.

ØÊÎËßÐ² ÌÓÊÀ×ÅÂÀ  – ÏÅÐØ² Â
ÎÁËÀÑÒ² ÑÅÐÅÄ Ì²ÑÒ ÒÀ ÐÀÉÎÍ²Â

ÇÀ Ê²ËÜÊ²ÑÒÞ ÄÈÏËÎÌ²Â ÍÀ
ÎÁËÀÑÍÈÕ ÎË²ÌÏ²ÀÄÀÕ

 Учнями загальноосвітніх навчаль�
них закладів міста у 2016�2017 на�
вчальному році на ІІІ етапі Всеукраї�
нських учнівських олімпіад з навчаль�
них дисциплін здобуто 75 дипломів,
що становить 17 % від загальної
кількості дипломів.  Серед міст, рай�
онів, об’єднаних територіальних
громад (не враховуючи переможців
Ужгородської загальноосвітньої
спеціалізованої школи�інтернату з
поглибленим вивченням окремих
предметів Закарпатської обласної
ради), місто Мукачево посідає пер�
ше місце.

Дві срібні медалі
здобули мукачівські
пауерліфтери на
чемпіонаті  України з
жиму лежачи серед
дорослих, юніорів та
юніорок, юнаків та
дівчат, який прохо�
дить в місті Коломия.
Серед юнаків – Ро�
ман Кручаниця у ва�
говій категорії до

53кг. Серед юніорів – Василь Діус у ваговій категорії понад 120кг.
Чемпіонат завершиться в суботу. Планується виступ спортсменів
з Мукачева.

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÈ Ç ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÇÄÎÁÓËÈ ÄÂÀ «ÑÐ²ÁËÀ»
ÍÀ ×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ  Ç ÆÈÌÓ ËÅÆÀ×È

У МІСТІ НА ОНОВЛЕННЯ
ІНФРАСТРУКТУРИ ВЖЕ

СПРЯМУВАЛИ ПОНАД 11 МЛН. ГРН.
Видатки загального фонду міського бюджету станом на 06

березня 2017 року становили 116  млн. 526,8 тис. грн.
Обсяг видатків на захищені статті склав 55 млн.

876,8 тис. грн. або 48%, із яких на оплату праці з нараху�
ваннями спрямовано 42 млн. 838,8 тис. грн. або 76,6%,
енергоносії та комунальні послуги – 11 млн. 41,6 тис. грн.
або 19,8%, медикаменти – 117,9 тис. грн. або 0,2%, харчу�
вання – 1 млн.  878,5 тис. грн. або 3,4%.

Видатки соціального характеру – 46 млн. 820,5 тис. грн.
або 45,2%.

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 11
млн. 301,2 тис. грн., з них на видатки капітального харак�
теру (в тому числі на розвиток інфраструктури міста) – 11
294,3 тис. грн. або 99,9%.

ПРОДОВЖУЮТЬ
РЕМОНТУВАТИ

ШЕВЧЕНКІВСЬКУ ШКОЛУ
В ЗОШ №2 ім. Т. Г. Шевченка і цьогоріч

триватиме оновлення закладу. Наразі
тут коштом міського бюджету проводять
реконструкцію системи водопостачан�
ня, каналізації та санвузлів. На даний
час прокладено трубопроводи системи
водопостачання та каналізації. Праців�
ники підрядної організації завершують
ремонт санвузлів.

На реконструкцію системи з міського
бюджету передбачено 1 млн. 451 тис.
грн.

Минулоріч в школі замінено дах та си�
стему обігріву.
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«Мова – душа кожної
національності,її свя�
тощі, її найцінніший
скарб.

У мові наша стара й
нова культура, ознака
нашого національного
визнання …

І поки живе мова – жи�
тиме й народ, як націо�
нальність. Не стане
мови – не стане й націо�
нальності: вона геть
розпорошиться поміж
дужчим народом»…
Іван Огієнко  (митропо�
лит Іларіон)

ВИДАТНИЙ діяч украї�
нського відродження, ко�
лишній міністр освіти та
ісповідань Української На�
родної Республіки, відо�
мий в усьому світі учений,
перекладач, редактор,
видавець, релігійний про�
повідник Іван Огієнко
(митрополит Іларіон)
створив у нелегких  еміг�
раційних умовах значний
науковий доробок. Більша
частина цього доробку ви�
дана на канадській землі,
багато праць Іларіона  пе�
ребуває ще в рукописно�
му варіанті, і не в Україні.

 Сьогодні не пізнаний і
не поцінований ще дос�
тойно на Батьківщині гли�
бинний за змістом і силь�
ний за своїм пізнавальним
та виховним зарядом ду�
ховний спадок Огієнка�
Іларіона особливо по�
трібний Україні. Адже,
висловлюючись назвами
двох циклів драматичних
поем ученого, «Вікові
наші рани»  ще не загої�
лися, а «Наш бій за дер�
жавність» з численними
опонентами побудови
саме уккраїнської України
все ще триває.

 Найбільший наступ   яв�
них і прихованих ворогів
Української державності
чиниться і нині на душу
самої нації – її мову, украї�
нське друковане слово.�
Незважаючи на Укази і по�
станови тенденція русиф�
ікації України триває  за�
соби масової інформації –
газети, радіо, телебачен�
ня не спішать  переходи�
ти на державну мову;
більше того, телебачення
і радіо практикують вести
передачі російською та
українською…

Одна із головних книг
Івана Огієнка «Історія ук�
раїнської літературної
мови»; саме усвідомлен�
ня значення мови як душі
нації», «серця народу».
«головного двигуна украї�
нської культури», «наймі�
цнішої підвалини собор�
ності»  повернення ук�
раїнській мові належного
їй місця не лише у сфері
побуту, а й у всіх держав�
них, громадських інститу�
ціях , звідки вона методич�
но й цілеспрямовано вит�
існялася, створення

ÏÎÂÅÐÍÓÂÑß  Â  ÓÊÐÀ¯ÍÓ
Äåíü ð³äíî¿ ìîâè…

сприятливих  умов для
оволодіння нею і сформу�
вало у І Огієнка  потребу
спрямувати свої зусилля
на цю проблему.

 Такі зусилля вилилися у
довгий список виданих у
різні роки різних за харак�
тером і призначенням

праць – від підручників, на�
вчальних посібників, ме�
тодичних порадників до
фундаментальних моно�
графій, які набули згодом
міжнародного значення і
принесли авторові славу
великого вченого світово�
го масштабу…

Істинний учений,глибо�
кий знавець  слов’янської
історії, великий патріот і
син свого народу, Іван Огі�
єнко далеко від України
почав писати справжню,
чесну, науково вивірену,
не сфальсифіковану, не
замішану на ідеологічних
догматах історію украї�
нської мови.

Огієнкові «Історія украї�
нської мови вийшла з дру�
ку  у 1949 році, у Вінніпезі
(Канада).Звичайно, вона
була заборонена в Ра�
дянському Союзі, а ось
українська діаспора відра�
зу дала цій праці високу
оцінку.

До прикладу, відомий
український вчений Яр
Славутич так писав авто�
ру: «Це великої вартості
книга, легко доступна
кожному читачеві,звичай�
ному робітникові  і пиль�
ному науковцеві…»

Книга виявилася на�
стільки популярною,а по�
пит на неї – незадоволе�
ним,що товариство «Во�
линь» у Вінніпезі  переви�
дало її у  1980 році вже у
твердій обкладинці з золо�
тим тисненням заголовку.

 Помітний слід освітньої
та релігійної діяльності
І.Огієнка є, зокрема, у
фондах Волинського
краєзнавчого музею.Про�
тягом багатьох десятиліть
зберігали його праці, ви�
дання, фотографії у схо�
вищах музею, не маючи
можливості донести усю
правду про цю людину.
Адже повернення постаті
І .Огієнка  на Україну ста�
ло можливим тільки  за

проголошення незалеж�
ності.

Народився І. Огієнко  15
січня 1882 року в містечку
Брусилові Київської гу�
бернії.1896 року по закін�
ченні початкової школи
вступив  до військової
фельдшерської школи в

Києві. По закінчен�
ню відбував  обо�
в’язкову шести�
річну службу в
лікарні, потім всту�
пає  на медичний
факультет  Універ�
ситету ім. Св. Воло�
димира, але зго�
дом переходить на
історико�філологі�
чний факультет. З
1905 року розпоча�
лася його активна
наукова і гро�
мадська діяль�
ність, зокрема в
київських виданнях
«Громадська  дум�
ка», «Рада», участь

у  роботі  «Просвіти» та
заснованому Михайлом
Грушевським Науковому
товаристві ім. Т. Шевчен�
ка.В 1909 році  І.Огієнко з
відзнакою закінчує уні�
верситет, а через рік його
затверджують профе�
сорським стипендіатом
на кафедрі російської
мови та літератури.У 1915
році він складає іспити на
магістра і отримує зван�
ня  приват�доцента ка�
федри. І вже у квітні 1917
року І.Огієнко  перший з
викладачів Київського ун�
іверситету  переходить на
викладання українською
мовою і практично розпо�
чинає читати новий курс:
«Історія української
мови», над яким всі ці
роки працював.

З утворенням   Цент�
ральної ради в Києві І. Ог�
ієнка обирають членом
Українського Міністер�
ства освіти. Він стає
ініціатором заснування
Українського народного
університету, який відкри�
ли в жовтні 1917 року, а
вже в серпні 1918 р. пере�
творили на Український
державний університет.
Він розробляє курс лекцій
«Українська нова культу�
ра», бореться за впровад�
ження української мови  в
державних інституціях,
навчальних закладах,
церкві. В києві виходять
його книги «Наглядна таб�
лиця українського право�
пису« (1917), «Рідна мова
в українській школі»,
(1918) та «Українська гра�
матика» (1918).

З 1918 по 1920 роки Ог�
ієнко  працює ректором
Кам’янець�Подільського
університету.Згодом  пе�
реїхав до Львова – викла�
дав українську мову та
літературу  у Львівській
учительській семінарії.

В 1926 році запрошений
до Православного Бого�
словського Відділу при

Варшавському універси�
теті. Заснував у Варшаві
часописи «Рідна мова» та
«Наша культура». За цей
період видано багато його
книг та праць, які популя�
ризують українську мову
;автор виступає проти ру�
сифікаторської політики
керівництва Радянської
України. Багато перекла�
дає і церковних книг наук�
раїнську мову У жовтні
1940 року І .Огієнка вис�
вячують під ім’ям  Іларіон
архієпископом Холмсь�
ким і Під ляським. За
1940�1943рр. ним було
віднайдено і внесено в ка�
федральний собор м
Холм  Холмську Чудот�
ворну ікону Божої Матері,
введено в єпархії украї�
нську мову, яка практич�
но стала офіційною мо�
вою, видав на українській
мові «Молитовник для
православних українсь�
ких дітей», «Холмський»
православний народний
календар, «Літургія Свя�
того Отця нашого Злато�
уста». Та цілий ряд цер�
ковних книг і молитов�
ників. Та вже влітку 1944
року Іларіон змушений
емігрувати в Швейцарію–
його діяльність ніяк не
влаштовувала радянську
владу.З 1947 року І.Огіє�
нко переїхав до канад�
ського містечка Вінніпег,
де продовжив свою под�
вижницьку діяльність на
благо українського наро�
ду.Тут він видає багато
книг і праць українською,
засновує українські жур�
нали, перекладає цер�
ковні книги… За Іларіона
було проголошено АКТ
об’єднання трьох украї�
нських автокефалій за
кордоном , здійснено
перший автентичний пе�
реклад Святого Письма
українською мовою. Цим
митрополит Іларіон (І.Ог�
ієнко) забезпечив право
українського народу звер�
татися до Бога рідною мо�
вою.

Помер професор Огієн�
ко (митрополит Іларіон)
1972 року у Канаді, м.
Вінніпег, де з почестями
похований.Після його
смерті окремі його праці
та книги повернулися, на�
решті, на його Україну, –
зокрема  у Волинський
краєз навчий музей.

На Україні поки що ви�
дано  небагато книг мит�
рополита Іларіона Декіль�
ка цікавих книг про нього
та його праці є і в фондах
нашої бібліотеки. Отож
приходьте, і ви дізнаєтесь
чимало цікавого про цю
незвичайну людину.

Ольга СТАДНИК,
провідний бібліограф
центральної міської
бібліотеки ім. О.Духно#
вича, кавалер   ордена
княгині Ольги ІІІ ступе#
ня.

Ç  ÞÂ²ËÅªÌ,  ÂÀÑ,
ÙÀÑËÈÂÀ,  Ä²ËÎÂÀ

Æ²ÍÊÎ!
Íàñòóïíî¿ ñóáîòè
þâ³ëåéíèé Äåíü
íàðîäæåííÿ, ùî
ñèìâîë³çóº óñþ

÷ à ð ³ â í ³ ñ ò ü
æ³íî÷î¿ ìóä-
ðîñò³, äóøåâ-
íî¿ ùèðîñò³

çàâ³òàº äî

Âàëåíòèíè  Â³êòîð³âíè
ÁÀÕÒ²ÍÎ¯ –

æ³íêè ìèëî¿, íàïðî÷óä êðàñèâî¿, ðîçóìíî¿, äîá-
ðî¿,  ïîðÿäíî¿,  òóðáîòëèâî¿ Äðóæèíè, ÷óäîâî¿
Ìàòåð³, í³æíî¿, ëàñêàâî¿ Áàáóñ³. Óñå æèòòÿ âè-
ïóñêíèö³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÇÎØ ¹ 1 ³ìåí³ Î.Ñ.
Ïóøê³íà, ñïåö³àë³ñòà âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿, âèïóñ-
êíèö³ åêîíîì³÷íîãî ôàêóëüòåòó Óæãîðîäñüêî-
ãî äåðæóí³âåðñèòåòó,  òàëàíîâèòîãî ôàõ³âöÿ,
ïðàö³âíèö³ ïëàíîâîãî â³ää³ëó çàâîäó «Ìóêà÷³-
âïðèëàä», ïîòîìó  êåð³âíèêà â³ää³ëó ïðàö³ é çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè, â³äòàê,  ïëàíîâî-åêîíîì³÷íîãî
â³ää³ëó ÂÀÒ «Ìóêà÷³âñüêèé çàâîä «Òî÷ïðèëàä»
ïðîéøëî â íåñê³í÷åííèõ öèôðàõ, çâ³òàõ, äîêó-
ìåíòàõ ³,  çâè÷àéíî, ó òóðáîòàõ ïðî âèñîê³ ïî-
êàçíèêè êîëåêòèâó çàâîäó, ïîë³ïøåííÿ äîáðî-
áóòó ïðàö³âíèê³â öüîãî ïðîâ³äíîãî ï³äïðèºìñòâ
Ìóêà÷åâà.

Ñâîºþ íàïîëåãëèâîþ ïðàöüîâèò³ñòþ, âåëèêè-
ìè îðãàí³çàòîðñüêèìè çä³áíîñòÿìè, òóðáîòîþ
ïðî ï³äëåãëèõ, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòþ, äóøåâíîþ
ùåäð³ñòþ, óì³ííþ ëàäèòè ç ëþäüìè, Âè, äîðî-
ãà Âàëåíòèíî Â³êòîð³âíî, çäîáóëè ïîâàãó é âè-
ñîêèé àâòîðèòåò. Âàøà äèâîâèæíà êîìóí³êà-
áåëüí³ñòü, ³íòåë³ãåíòí³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì êåð³âíèêà íîâîãî òèïó, â³äïîâ³äàëüí³ñòü
òà âèìîãëèâ³ñòü, ïðîÿâëÿëèñÿ íà âñ³õ ä³ëÿíêàõ,
äå á Âè íå ïðàöþâàëè, ïðèíîñèëè ùèðå  âèç-
íàííÿ òà äîâ³ðó  êîëåã. Òîìó é ïî÷óºø â³ä íèõ
ïðî Âàñ ò³ëüêè âäÿ÷íå, ùèðå ñëîâî, áî íåñåòå
ó ñåðö³ ñâîºìó  íàéêðàù³ ðèñè ÷åñíîãî, ìóäðî-
ãî, äîáðîçè÷ëèâîãî, âèìîãëèâîãî ³ ñàìîêðèòè÷-
íîãî  ôàõ³âöÿ.

² õàçÿéêà Âè ÷óäîâà. Â îñåë³ Âàø³é âñþäè
ïàíóþòü ïîðÿäîê, ÷èñòîòà, óðî÷èñò³ñòü ³ â áó-
äåíü ³ â ñâÿòî. À çâàðåíå, ñïå÷åíå, ïðèãîòîâ-
ëåíå Âàìè çàâæäè âèêëèêàþòü çàõîïëåííÿ, áî
òàêå óñå ñìà÷íå, ñèòíå, ùî ïàëü÷èêè îáëèæåø.
Òîæ ó äåíü Âàøîãî þâ³ëåþ ùèðî ñêëàäàºìî
Âàì øàíó çà íàòõíåííèé òðóä ³ äîáðå ñåðöå,
çà ëàä ³ ìèð ó Âàøîìó äîì³. Áàæàºìî Âàì,
Âàëåíòèíî Â³êòîð³âíî, Áîæî¿ áëàãîäàò³, ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, äîáðîáóòó,  ìèðó ³ âçàºìîïîðîçóì³í-
íÿ. Íåõàé ó Âàø³é îñåë³ çàâæäè ïàíóþòü  ñâ³òëî
òà çëàãîäà, ó ñåðö³ äîáðî, ó ïîìèñëàõ ìóäð³ñòü,
óâàæí³ñòü, à â äóø³ – ëþáîâ äî óñ³õ ð³äíèõ ³
áëèçüêèõ.  Ëþáîâ³ òà øàíè áàæàºì áåç ë³êó,
ïîâàãè ³ ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ áåç ë³ê³â,  áàæàºìî
äîâãî ùå ç íàìè ïðîæèòè, ùîá âñ³õ íà ñòîð³÷÷ÿ
ìîãëè çàïðîñèòè.  Íåõàé ñåðöå Âàøå çàâæäè
ïîâíèòüñÿ  ðàä³ñòþ ³ ëþáîâ’þ.

    Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê,
ñèí Âîëîäèìèð, íåâ³ñòêà Òåòÿíà,
îíóê Àíäð³é ³ éîãî äðóæèíà Ëåñÿ,

ð³äí³, êîëåãè, äðóç³…



Êòî áûë íè÷åì, òîò ñòàíåò ÷åì-óãîäíî. (Ã. Ìàëêèí)Êòî áûë íè÷åì, òîò ñòàíåò ÷åì-óãîäíî. (Ã. Ìàëêèí)Êòî áûë íè÷åì, òîò ñòàíåò ÷åì-óãîäíî. (Ã. Ìàëêèí)Êòî áûë íè÷åì, òîò ñòàíåò ÷åì-óãîäíî. (Ã. Ìàëêèí)Êòî áûë íè÷åì, òîò ñòàíåò ÷åì-óãîäíî. (Ã. Ìàëêèí)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555559  áåðåçíÿ 2017 ð.
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ÍÀÉÙÈÐ²Ø² Â²ÒÀÍÍß
Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

íàäñèëàºìî ìóäðîìó, äîá-
ðîìó ³ ùåäðîìó äóøåþ
ñòàð³éøèí³ ñåðåä Ïî÷åñíèõ
ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà, øà-
íîâíîìó

Ìèêîë³
Ìèêîëàéîâè÷ó

ÊÐÈËÎÂÓ.
Âàø ñàìîâ³ääàíèé òðóä

íà ìåäè÷í³é íèâ³, ëþäñüêà
ã³äí³ñòü ³ ñïðàâåäëèâå ñòàâëåííÿ äî îòî÷óþ÷èõ,
äëÿ ê³ëüêîõ ïîêîë³íü ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³
ïðàöþâàëè ï³ä  Âàøèì íà÷àëîì, çàâæäè çàëèøà-
þòüñÿ çðàçêîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ. Âè º âç³ðöåì ãó-
ìàííîñò³ ó ñòîñóíêàõ ì³æ ëþäüìè, ì³ðîþ ëþáîâ³
äî ð³äíîãî êðàþ, óîñîáëåííÿì ñàìîâ³ääàíîñò³
ñâîºìó ïîêëèêàííþ – ïðîôåñ³¿ Ë³êàðÿ. Íåõàé óñå
äîáðî, çðîáëåíå Âàìè äëÿ ëþäåé, ñòîðèöåþ ïî-
âåðíåòüñÿ äî Âàñ ³ Âàøî¿ ðîäèíè. Íåõàé Ãîñïîäü
äàº Âàì, äîðîãèé Ìèêîëî Ìèêîëàéîâè÷ó,  ì³öíå
çäîðîâ’ÿ,  áëàãîñëîâëÿº óñ³ Âàø³ ïî÷èíàííÿ òà
äàðóº Âàì àêòèâíå äîâãîë³òòÿ, ñïðàâæíº ùàñòÿ!

Â³ä ³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà –
ªâãåí ÔÅÄ²Â,  ãîëîâà ðàäè

Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

Â²ÒÀªÌÎ
ÌÎËÎÄÓ ÞÂ²ËßÐÊÓ!

   Çàâòðà ðàíêîâå âåñíÿíå ñîíå÷êî ñïîâ³ñòèòü ÷ó-
äîâó, ÷àð³âíó æ³íêó, ðîáîòÿùó, òîâàðèñüêó øâà÷-
êó

Ëåñþ  Ìèõàéë³âíó  ÐÎÌÀÍ,
ùî äî Íå¿ çàâ³òàâ ùå çîâñ³ì ìîëîäèé  þâ³ëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ. Â³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàºìî íå-
çð³âíÿíí³é íàø³é ïîäðóç³ ì³öíîãî çäîðî-
â'ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîâãèõ ³ ïðè-
ÿçíèõ ðîê³â æèòòÿ. Íåõàé Âàñ, äîðîãà
þâ³ëÿðêî, çà øëÿõåòíó, áëàãîðîäíó
äóøó, çà Âàøó ïîñò³éíó ãîòîâí³ñòü
ïðèéòè íà äîïîìîãó, Ãîñïîäü ùåäðî
âèíàãîðîäèòü ñòîðèöåþ.

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè

Державна аудиторська служба ви�
явила в кожній області України кілька
родин, які отримували допомогу від
держави як малозабезпечені, але
при цьому володіли більш як одним
житлом та автомобілем. Звісно, ці
родини були зобов’язані повернути
виплачені їм суми в бюджет держа�
ви.

Яка сім’я в Україні вважається мало�
забезпеченою? За що можуть позбави�
ти державної допомоги малозабезпече�
ну сім’ю?

Про це ми запитали Юрія Півня, зас�
тупника директора департаменту соц�
іального захисту населення облдер�
жадміністрації.

— Як визначають — малозабезпе�
чена сім’я чи ні?

— Допомога малозабезпеченим гро�
мадянам призначається так. Є встанов�
лений прожитковий мінімум: для працю�
ючої людини —1600 гривень, для дити�
ни —1689 гривень.

Розглянемо на прикладі середньоста�
тистичної української сім’ї з чотирьох
осіб: тато, мама і двоє дітей дошкільно�
го та шкільного віку. Тато заробляє чо�
тири тисячі гривень на місяць, мама —
в декретній відпустці для догляду молод�
шої дитини. Загальний прожитковий
мінімум такої сім’ї — 6578 гривень. А
тато заробляє лише чотири тисячі.

Теоретично така сім’я малозабезпе�
чена, і держава їй повинна виплачувати

ХТО В УКРАЇНІ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ
Коли навіть дуже бідним громадянам не варто розраховувати на державну допомогу

різницю між прожитковим мінімумом і
наявним доходом сім’ї—2578 гривень.
Але в бюджеті встановлено поняття
“межа прожиткового мінімуму”, яка для
дорослої людини становить 336 гри�
вень, а для дітей — 5% прожиткового
мінімуму. Тож для цієї сім’ї ця межа до�
рівнює 3205 гривень, а батько отримує
чотири тисячі — виходить, сім’я не є ма�
лозабезпеченою.

Так само не вважаються малозабез�
печеними двоє пенсіонерів, бо їхня пен�
сія дорівнює в найгіршому випадку про�
житковому мінімуму. У підсумку найча�
стіше отримувати допомогу від держа�
ви вдається малозабезпеченим сім’ям,
у яких багато дітей дошкільного та
шкільного віку.

— І що, для того щоб таку сім’ю
визнали малозабезпеченою, по�
трібен тільки сухий математичний
розрахунок?

— Ні. На щастя, тепер з’явилася по�
сада соціального інспектора, який має
право оглянути умови проживання сім’ї
і, побачивши, що сім’я насправді не
бідує, скасувати державну допомогу.

А ще кілька років тому ми мали ось такі
приклади, як цей. Одна малозабезпе�
чена сім’я із села Волока поскаржила�
ся, що невчасно отримує державну до�
помогу. Соціальні працівники негайно
взялися з’ясовувати, що сталося, тому
приїхали до села, знайшли цю сім’ю, яка
мешкала у двоповерховому будинку. На

подвір’ї стояли чотири легкові авто�
мобілі та один мікроавтобус. Удома ніко�
го не було. Сусіди розповіли, що мати з
доньками в цеху — шиють весільні сукні.
А батько возить їх на продаж за межі Ук�
раїни. Але все майно їм не належить, і
доходів, які б оподатковувалися, роди�
на не має. Тож сім’я вважалася мало�
забезпеченою. І нічого зробити з цим ми
тоді не могли...

— Однак минулого року все ж вия�
вили немало сімей, які отримували
допомогу, проте насправді не були
малозабезпеченими. Як таке могло
статися?

— Одразу після подання декларації
про доходи надану громадянами інфор�
мацію перевіряють. Єдине — засоби та
можливості цієї перевірки тільки нині
поліпшилися. Раніше на свій запит ми
могли довго чекати відповіді від інших
органів державної влади. У зв’язку з цим
допомогу призначали, а через кілька
місяців — скасовували. У таких випад�
ках людей попереджаємо, що виплати
доведеться повернути. Проте наприкінці
минулого року законодавчо встановили
термін, у який нам повинні відповісти на
запит, — 10 днів. Це сприятиме значно�
му пришвидшенню роботи і зменшенню
кількості порушень.

— З яких причин сім’я, яка, згідно
з доходами, є малозабезпеченою,
може не отримати допомогу від дер�
жави?

— Перш за все не можуть отримувати
допомогу ті громадяни, які протягом
останнього року здійснили покупку або
зробили ремонт в оселі на суму, що пе�
ревищує 10 прожиткових міні-умів (16
тисяч грн.).

Ще одна причина — наявність у во�
лодінні сім’ї другої квартири чи будинку,
якщо загальна площа житла перевищує
21 кв. м на одного члена сім’ї. Цю інфор�
мацію ми маємо можливість перевірити
через Державний реєстр речових прав
на нерухоме майно, тому, коли ви отри�
мали житло у спадок, задекларуйте,
навіть коли в ньому не живете і не здає�
те в оренду.

Ще неможливе призначення держав�
ної допомоги сім’ї, яка має у власності
два чи більше автомобілів. Дуже часто
люди продають авто за довіреністю і при
цьому забувають зняти його з обліку в
МРЕВ. Був випадок, коли самотній бать�
ко із сином отримував допомогу, а потім
з’ясувалося, що він має два автомобілі.
Хоча продав їх за довіреністю давно, але
з обліку в МРЕВ не зняв, і вони були за�
писані на нього. Виходило, що чоловік
змушений повернути 34 тисячі гривень
держдопомоги! Врятувало ситуацію те,
що вдалося знайти нового господаря
проданих автівок, а комісія видала дов�
ідку, що ці автомобілі вже підлягають
списанню. Тож повертати отримані від
держави кошти чоловікові не довелося.

Ольга КАМСЬКА�ОПОЛОНИК

Ùîéíî æèòòºâèé øëÿõ çàñ-
òóïíèêà êåðóþ÷îãî Ìóêà÷³-
âñüêèì â³ää³ëåííÿì Îùàäáàí-
êó Óêðà¿íè

Âàëåð³ÿ
Àðêàä³éîâè÷à
ËßËÞØÊÀ

âñòóïèâ ó íîâèé åòàï, ùî
çâåòüñÿ àïîãåºì çð³ëîñò³ òà
ìóäðîñò³. Àëå, ÿêèé áè çà ë³êîì þâ³ëåé íå â³äì³÷àâ-
ñÿ, – â íóòð³ äóø³ ³ â ïîìèñëàõ ëþäèíà çàëèøàºòüñÿ
ìîëîäîþ. ² öåé ñòàí äóø³, ïëþñ äî íüîãî âåëèêèé
æèòòºâèé äîñâ³ä â÷îðàøíüîãî ìàéîðà óêðà¿íñüêî¿
àðì³¿, íàáóòà ìóäð³ñòü ðîáëÿòü Âàëåð³ÿ Àðêàä³éîâè-
÷à äóõîâíî áàãàòèì, âèñîêîïðîôåñ³îíàëüíèì,  íàä-
³éíèì ó ðîáîò³ é äðóæá³. Íàø þâ³ëÿð, çà âñ³ìà ïàðà-
ìåòðàìè,  ñàìå òà ëþäèíà, ÿê³é ìîæíà äîâ³ðÿòè, íà
ÿêîãî ìîæíà ïîêëàñòèñÿ, ç ÿêèì, ùî ìîâèòüñÿ, ìîæ-
íà éòè ó ðîçâ³äêó. À ø³ñòäåñÿò äëÿ ÷îëîâ³êà – öå ãà-
ðàíò³ÿ íà óñï³õ ó áóäü-ÿê³é ñïðàâ³.

Íåõàé Âàøå ñåðöå, äîðîãèé þâ³ëÿðå, ïîñò³éíî
ç³ãð³âàº ïðèÿçíå, ùèðå ëþäñüêå ñëîâî âäÿ÷íîñò³, à
òðóäíîù³ ò³ëüêè çàãàðòîâóþòü éîãî, – äîáð³ ñïðàâè
é íàäàë³ çâåëè÷óþòü Âàø àâòîðèòåò ³ ïîâàãó.  Õàé
Âàøà íåâòîìíà åíåðã³ÿ, äîáðîòà òà ùåäð³ñòü äóø³
çàâæäè áóäóòü áëàãîì äëÿ Âàñ, Âàøèõ ð³äíèõ ³ äðóç³â.
Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ'ÿ íà äîâã³, ùåäð³, ìèðí³ é áëàã³¿
ë³òà.

    Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – ð³äí³, êîëåãè ïî ðîáîò³,
Ìèõàéëî ÌÀÍÈ×ÅÂ òà ³íø³ ùèð³ äðóç³…

В дитсадки Мукачева
зараховано 40 діток

Таке рішення схвалено на черговому засіданні
міськвиконкому.

Так, керівникам дошкільних навчальних закладів
дозволено зарахувати дітей, згідно електронної
реєстрації та заяв батьків, поданих станом на 24
лютого.

За словами начальника управління освіти, мо�
лоді та спорту Мукачівського міськвиконкому Ка�
терини Кришінець�Андялошій малеча зможе
відвідувати заклади вже з березня

Найбільше заяв – по 5  подано в дитсадки
№17,19 та №5.

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ
ÄÎËÃÎËÅÒÈß!

8 ìàðòà íàøåìó ïðåêðàñíîìó ó÷èòåëþ
áèîëîãèè è êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ
Àííå Ëüâîâíå ÐÅÉÍÁËÀÒ

èñïîëíèëîñü ñòî ëåò.
Ñòî – ÷èñëî! Íèêàê íå ñòàðîñòü!
Ýòî ðåäêîå âåçåíüå.
Ìîæåò, Âû óñòàëè ìàëîñòü,
Ìû ïðîäëèì ýòî ìãíîâåíüå.
Âîçðàñò ýòîò êàê èç ìèôîâ,
Ìû  Âàñ èñêðåííå ïîçäðàâèì.
Óâåëè÷üòå ýòó öèôðó!
Äîëãîëåòèÿ æåëàåì –
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ!

Âûïóñêíèêè Ìóêà÷åâñêîé
ñðåäíåé øêîëû ¹ 4: Ñ.Õðîìåíêî,
È.Ãóáêèíà-×åðëÿíèíà, Â.Ìàñëîâ,

Îëüãà Ìàëåíêî, Íàäåæäà Ãðèáåùóê è äð.

Центр надання адміністративних послуг в Му�
качеві працює за новим графіком роботи.  Послу�
ги містяни можуть отримати в Центрі, який пра�
цює без обідньої перерви та в суботу

Так,
в понеділок ЦНАП надає послуги з  9:00 до

18:00
вівторок  8:00 � 19:00
середа 8:00 �18:00
четвер 8:00�19:00
п’ятниця 8:00 – 17:00
субота 8:00�15:00 (робота з документами

15:00�16:00)

ЦНАП Мукачева працювати
за гнучким графіком:
без перерви і в суботу

ÙÈÐÎÑÅÐÄÍÎ Â²ÒÀªÌÎ!
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ÇÄÎÁÓÂÀª ÏÎÂÀÃÓ ÍÀÒÕÍÅÍÍÎÞ ÏÐÀÖÅÞ
Народився Ю.Ю.Садварі в Чи�

надієві  4 квітня 1953 року в сім’ї
робітників. Після закінчення
восьмого класу Чинадіївської се�
редньої школи продовжив на�
вчання  на відділенні ветеринар�
ної медицини Мукачівського
сільськогосподарського технікуму,
який закінчив у 1972 році.

Трудову діяльність розпочав
ветеринарним фельдшером у
рідному колгоспі «Радянська Ар�
мія». Відтак два роки прослужив
у армії на посаді завідувача апте�
кою. Після демобілізації відновив
роботу ветеринарного фельдше�
ра в тому ж колгоспі. А з вересня
1975 року продовжив навчання у
Львівському зооветеринарному
інституті, який закінчив з відзна�
кою, здобувши спеціальність ве�
теринарного лікаря. Подальшу
роботу продовжив у рідному кол�
госпі, де в 1983 році був обраний
звільненим секретарем парткому.
У 1989 році став заступником го�
лови колгоспу «Радянська Армія».
Та непересічний талант керівника
Ю.Ю.Садварі особливо повно
розкрився, коли в 1992 році він
очолив колгосп.

Його людяність, повага до чес�
них трудівників, уміння згуртову�
вати колектив , жити по�правді й
совісті  викликали повагу  в труд�
івників. У колгоспі в шести брига�
дах – Чинадіївській комплексній,
Брестівській, Лецовицькій, Бис�
тирицькій, Обавській, Дубино�
Чабинській  утримувалося майже
дві тисячі голів великої рогатої
худоби, 2,5 тисячі овець, 230 ко�
ней, свинокомплекс, бджоло пас�
іка з майже 200 бджолосім’ями.
Дохід господарству приносив і
власний рибник. Колгосп мав чи�
малий автопарк, машино�трак�
торний парк із  комбайнами, трак�
торами, іншою ґрунтообробною та
спеціальною  технікою. 560 кол�
госпників та 67 спеціалістів різно�
го профілю були зайняті на виро�
щуванні зернових культур, кар�
топлі, кукурудзи, овочів, кормів
для тварин… Сади й виноград�
ники колгоспу доглядали найдос�
відченіші трудівники.

Ю.Ю.Садварі  очолив колгосп не
в кращий час. Попередній керів�
ник залишив господарство з чи�
малими боргами, колгоспників
без зарплати. От і довелося Юрію
Юрійовичу, спеціалістам  артілі
потрудитись  над впровадженням
передового досвіду, інтенсифіка�
цією робіт, ширшим застосуван�
ням переваг бригадного підряду,
раціональнішим використанням
техніки, щоб витягнути колгосп  з
глухого кута. Прийшлося дещо
реформувати попередню структу�
ру господарства. І результати не
забарилися: невдовзі було
ліквідовано заборгованість по
зарплаті колгоспникам, розраху�
валися з державою за кредити…
Трудівники щиро дякували своє�
му голові за те, що села постійно
змінювали своє обличчя, не�
ухильно зростали врожаї, багат�
шим ставав бюджет кожної роди�
ни… Коли журналісти з обласно�
го телебачення знімали репортаж
про цей гірський колгосп і запи�
тали Юрія Юрійовича про причи�
ни успіху, він одказав, що «треба
найперше – самому працювати не
покладаючи рук, підібрати у по�
мічники колектив однодумців, а
ще – постійно вчитися, перейма�
ти краще від сусідів, у тому числі
й зарубіжних друзів». Постійно і
невтомно. Саме це він і намагав�
ся робити протягом усіх років го�
ловування.

Про уміння Ю.Ю.Садварі  пра�
цювати на перспективу, дати усь�
ому  лад заговорили в районі, об�
ласті. Його двічі, підряд обирали
депутатом Мукачівської районної
ради.  А в 1995 році на сесії рай�
ради призначили заступником

представника Президента Украї�
ни в Мукачівському районі. Трохи
згодом Юрій Юрійович став зас�
тупником голови районної дер�
жавної адміністрації. Відповідав
за розвиток сільського господар�
ства на Мукачівщині. Не простий
то був час, і працювати з новими
керівниками господарств, пере�
важно фермерами, було важче.
Спробуй не врахувати їхню думку,
– одразу відсіч дадуть. Та до того
не доходило, бо умів Ю.Ю.Садварі
налаштовувати людей на ефек�
тивне використання землі, впро�
вадив у кожне господарство го�
ловний принцип, який забезпечу�
вав успіх: «Грунт – рослина – тва�
рина – продукти харчування». Еко�

логічно безпечні, не шкідливі для
споживача. А ще Юрій Юрійович
сміливо благословив молодих
спеціалістів  у самостійне плаван�
ня. Якщо хтось спотикався,
підставляв надійне плече старшо�
го, знаючого,  досвідченого това�
риша.  Тому люди вірили у нього,
діяли сміливо, творчо, коли було
необхідно, до справи ставали пер�
шими, сміливо йшли на ризик…
А він, заступник голови райдер�
жадміністрації, ішов разом із
ними. Йшов невтомно і брав свої,
не завжди усім видні чергові
життєві вершини.

Тож не випадково у 1997 році
Ю.Ю.Садварі був призначений
заступником голови Закарпатсь�
кої обласної держадміністрації з
питань розвитку  агропромисло�
вого  комплексу  регіону. Під час
руйнівної листопадової повені
1998 року Юрій Юрійович очолив
техногенну комісію облдержадм�
іністрації. Особисто він забезпе�
чував швидку евакуацію  населен�
ня із зони підтоплення розбурха�
ними водами  Тиси у Рахівському
й Тячівському районах. За умілі дії
під час паводку Юрія Юрійовича
нагородили Почесною відзнакою
МНС України.

З травня 2000 року Ю.Ю.Садварі
призначили начальником Голов�
ного управління ветеринарної ме�
дицини в Закарпатській області.
На цій посаді, яку переривав
згідно Постанови Кабінету
Міністрів  України, Юрій Юрійо�
вич протягом півтора десятка літ
разом із ветеринарними спеціа�
лістами районів  зумів налагоди�
ти і  витримати стабільну епізоо�
тичну ситуацію на теренах Закар�
паття, де не виникало жодного го�
строго інфекційного захворюван�
ня сільськогосподарських тварин,
гострих харчових отруєнь серед
населення краю. Завдяки напо�
легливій роботі керованого ним
апарату, ветеринарних спец�
іалістів у регіонах області, які по�
стійно на високому фаховому рівні
проводять профілактичні, засте�
режливі заходи, у нас не виника�
ло жодного прояву захворювання
на сибірську язву, африканську
чуму свиней, туберкульоз, лейкоз,
бруцельоз… Спільно із спеціалі�
стами Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби розробле�

но та втілено в практику перораль�
ну вакцинацію м’ясоїдних тварин
лісової фауни. Особлива увага
приділяється тим районам об�
ласті, де розвинений  сільський
туризм та розміщені курортно�
лікувальні заклади. На перероб�
них підприємствах області ве�
деться дієвий ветеринарно�сані�
тарний контроль за безпечністю
тваринницької продукції, що дає
змогу випускати високоякісні хар�
чові продукти  для споживання
населенням краю.

За час роботи на цій  дуже
відповідальній і високій посаді
Ю.Ю.Садварі  добивався вдоско�
налення системи діагностичних
досліджень, зміцнення матері�

ально�технічного забезпечення
ветеринарних установ районів,
міст області.  Зокрема, за цей час
вдалося повністю забезпечити
мережу  ветеринарних установ
автотранспортними засобами, що
дало змогу поліпшити якісний ве�
теринарний догляд за тваринами.
Під керівництвом Ю.Ю.Садварі у
нашому краї було розроблено ме�
тодику організації ветеринарно�
го забезпечення  тваринництва в
ринкових умовах, переведення
ветеринарної медицини на госпо�
дарський розрахунок і на приват�
ну практику. Служба ветеринарної
медицини Закарпаття заслужила
високий авторитет, як на Україні
так і в наших найближчих сусідів
– Угорщини, Румунії, Словаччини,
Чехії… Наші й зарубіжні ветери�
нарні фахівці проводять міжна�
родні симпозіуми, семінари, бе�
руть участь у підсумкових нара�
дах. На базі нашої області прове�
дено кілька  Європейських засі�
дань асоціації лікарів  ветеринар�
ної медицини.

То зовсім не випадково, що саме
Ю.Ю.Садварі рішенням Уряду Ук�
раїни в 2008 році  було призначе�
но заступником голови Державно�
го комітету ветеринарної медици�
ни України, відтак заступником
Головного державного інспектора
ветеринарної медицини України.
Бо й на цих дуже високих держав�
них посадах він добився  напра�
цювання ряду нормативно�право�
вих документів щодо поліпшення
роботи ветеринарних структур
України. Він і тут залишався гли�
боко гуманною людиною: не
відмовив у прийомі жодному спец�
іалісту з різних регіонів України,
допомагав кожному, коли це було
у його компетенції, підказав як
правильно, згідно з існуючим за�
конодавством  успішно заверши�
ти ту чи іншу нагальну справу, ус�
іма силами прагнув бути корис�
ним ветеринарній медицині дер�
жави.

З 2013 по вересень 2015 року
Ю.Ю.Садварі обіймав посаду  на�
чальника Головного управління
ветеринарної медицини в Закар�
патській області. Під його керів�
ництвом ветеринарні спеціалісти
розробили і впровадили в життя
дійові заходи щодо профілактики
гостроінфекційних, інвазійних та

незаразних захворювань
сільськогосподарських тварин.

Як і більшість ветеринарних
спеціалістів високого рангу,
Ю.Ю.Садварі  закінчив Мукачі�
вський радгосп�технікум. Така
вже,  мабуть, традиція склалася.
Якщо пов’язують свою долю з на�
вчальним закладом, то  – назавж�
ди.  З вересня 2015 року Ю.Ю.Сад�
варі було призначено виконуючим
обов’язки директора ВП НУБіП
України «Мукачівський аграрний
коледж». У січні 2016 року колек�
тив коледжу майже одноголосно
(з 98 присутніх на виборах керів�
ника  хтось один був проти)  Юрія
Юрійовича  обрали директором
коледжу. Це рішення було затвер�
джено на вченій раді НУБіП Украї�
ни у березні 2016 року.

Робочий день Ю.Ю.Садварі
розпочинається рано�вранці, а
закінчується тоді, коли в аудито�
ріях не залишається ні викладачів,
ні студентів. Тому, скільки енергії
має Юрій Юрійович, можна по�
доброму позаздрити.  Уся його
діяльність спрямована на згурту�
вання колективу. У нього є чітко
визначена мета:  усюди – на
совість. Та й  умови для її досяг�
нення створювалися належні.
Непересічний талант керівника,
який має нинішній директор ко�
леджу, насамперед його лю�
дяність, прозорість дій  гуртують
колектив, сприяють індивідуаль�
ному розвиткові кожного. Під його
керівництвом останнім часом ак�
тивізувалася науково�дослідна
робота. За дуже короткий час ос�
нащено аудиторії і кабінети нови�
ми меблями, сучасною навчаль�
ною технікою, збільшено кількість
тварин на коледжівській фермі,
впорядковано двір, радують око
квітники і клумби, усюди панують
лад і порядок, приведено в сучас�
ний стан навчальні аудиторії,
створено ветеринарну клініку,
відремонтовано тваринницькі
приміщення ветеринарного
відділення… За цими добрими
зрушеннями проглядається тур�
бота директора, плідна робота
викладачів і студентів, які бажа�
ють бачити свій навчальний зак�
лад кращим.

Ю.Ю.Садварі далекоглядний
господар, він  ініціатор багатьох
нововведень в коледжі. Він охоче
підтримує цікаві пропозиції колег,
переймається їх особистими про�
блемами. До нього першого звер�
таються по допомогу, бо знають,
що Юрій Юрійович знайде вихід
із найскрутнішої ситуації. Хоч у
нього кожна хвилина розпланова�
на, проте для всіх знаходить і час
і добре слово. За ініціативи ди�
ректора уже завершуються по�
точні ремонти  гуртожитків,
їдальні… Закладено ділянки з са�
дівництва, виноградарства і ягі�
дництва, придбано оргтехніку.
Відновлено навчально�практичні
заняття студентів на виробництві,
переробних підприємствах тва�
ринницької продукції, налагодже�
но активну участь викладачів і сту�
дентів коледжу у міжнародних се�
мінарах з питань нових, передо�
вих технологій у тваринництві й
рослинництві…

Підготовка конкурентоспромож�
них спеціалістів починається у
коледжі з початку Нового року.
Викладачі їздять по усіх регіонах
області, бувають мало не в кожній
школі,  зустрічаються із випуск�
никами дев’ятих класів, розпові�
дають юнакам і дівчатам про Му�
качівський аграрний коледж,
знайомлять їх із спеціальностями,
які тут можна здобути… У навчаль�
ному закладі влаштовують День
відкритих дверей. То й не диво,
що 60�70 відсотків  студентів но�
вого поповнення  –  вихідці із най�
віддаленіших регіонів області.
Ю.Ю.Садварі добре розуміє, що

реальний шлях до процвітання
нашого суспільства лежить через
інноваційний розвиток. Тому по�
стійно дбає, щоб нові напрямки і
програми науково�дослідної
діяльності, навчальної і виробни�
чої практики були тісно пов’язані
із концепцією зовнішньоекономі�
чної діяльності.  В 2015 – 2016
роках започатковано міжнародну
співпрацю з коледжами сільсько�
господарського напрямку Угор�
щини, Німеччини щодо стажуван�
ня, співпраці з АграрКонтакт
Інтернаціональ (АКІ) на півдні
Німеччини у місті Штудгарт… На�
лагоджено тісну співпрацю з ро�
ботодавцями, внаслідок чого
більше 60 відсотків  випускників
минулого року трудовлаштовано,
а 92 випускники продовжили на�
вчання в університеті.

На тверде переконання Юрія
Юрійовича студент за роки на�
вчання в коледжі  має не тільки
здобути професійні знання, а й
збагатитися духовно, стати
справжнім інтелігентом, гуман�
ною, активною особистістю – гро�
мадянином України. Не випадко�
во у навчальному закладі  особ�
лива увага приділяється фізич�
ному й спортивному загартуван�
ню юнаків і дівчат. Таланти роз�
виваються і в гуртках художньої
самодіяльності, студентському
науковому товаристві. Успіх сту�
дентів залежить  насамперед від
роботи викладачів. Тільки улюб�
лений студентами викладач здат�
ний надихнути їх на наполегливу
працю. Проте інколи й самих
знань не досить – потрібна ініціа�
тива. Бо ж відомо, що у ледачої
людини і щастя ледаче.

Ю.Ю.Садварі завжди з великою
любов’ю і теплотою говорить  про
колектив коледжу. Він твердо пе�
реконаний, що досягти успіху
можна лише тоді, коли усі вболі�
вають за спільну справу, коли в
колективі немає «сторонніх спос�
терігачів»,  і коли в одному пориві
одна команда – колектив коледжу,
– то завжди можна досягти знач�
них успіхів. Приклад тому підго�
товка і проведення відзначення
70�річного ювілею коледжу. І по�
переду у тих добрих справах Юрій
Юрійович, який увесь набутий
досвід, великі  знання передає
молоді, викладачам і студентам,
всіляко підтримує їх творче дер�
зання. Цьому допомагають і осо�
бисті якості директора коледжу:
високий професіоналізм, його
ерудиція, уміння швидко сприй�
мати нове, передове, принци�
повість, вимогливість насамперед
до себе, доброзичливість,
вірність і відданість науці й ви�
робництву. Ю.Ю. Садварі автор
майже десятка книг, сотень ста�
тей,  опублікованих у газетах і жур�
налах.

Самовіддана праця Ю.Ю.Сад�
варі відзначена високими нагоро�
дами, Почесними грамотами За�
карпатської обласної державної
адміністрації, обласної ради та
медаллю «За розвиток регіону». У
серпні 2002 року Указом Прези�
дента України  Юрію Юрійовичу
було присвоєно високе звання
«Заслужений працівник ветери�
нарної медицини України», на�
ступного року він одержав Почес�
ну грамоту  Міністерства АПК Ук�
раїни,   а 11 жовтня 2016 року за
вагомий особистий внесок у за�
безпечення розвитку національної
освіти і науки, високий професіо�
налізм його було нагороджено
Почесною Грамотою Кабінету
Міністрів України.

Хай колоситься натхненням
Ваша творча нива, Юрію Юрійо�
вичу, а Господь дарує довгі літа
для плідної праці на благо Мукач�
івщини, Закарпаття і України.

Михайло ТОВТИН,
краєзнавець



Ì. Ì. ÊÐÈËÎÂÓ
Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!
Øàíîâíèé Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷!

Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè  91-ð³÷íèö³ ç
Äíÿ Âàøîãî íàðîäæåííÿ, ÿêå áóäåòå ñâÿòêóâàòè 15
áåðåçíÿ  2017 ðîêó.

Áàæàºìî Âàì ³ íàäàë³ çáåðåãòè ñâîº çàâçÿòòÿ â ðî-
áîò³ òà æèòò³. Íåõàé  âàø âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì áóäå
â³ðíîþ çàïîðóêîþ óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ëþäñüêà
âäÿ÷í³ñòü õàé äîäàº Âàì ñèëè, îïòèì³çìó é íàòõíåí-
íÿ.

Ïîáóäîâàí³ ïðè Âàøîìó êåð³âíèöòâ³ ìåäè÷í³ êîð-
ïóñè Ìóêà÷³âùèíè, ²ðøàâùèíè ñëóæèòèìóòü äëÿ
íàðîäó íà äîâã³ ðîêè.

Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ'ÿ, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ,
ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ òà çä³éñíåííÿ óñ³õ Âàøèõ
æèòòºâèõ ïëàí³â ³ ñïîä³âàíü, Íåõàé êîæåí Âàø äåíü
ïðîìåíèòüñÿ ùàñòÿì ³ Áîæèì áëàãîïîëó÷÷ÿì!

Íåõàé Âàñ, Âàøó ðîäèíó Áîã ³ íàäàë³ îáåð³ãàº â³ä
óñ³õ íåãàðàçä³â.

Ç ïîâàãîþ ³ ùèðèìè ïîáàæàííÿìè ÷ëåíè ïðåçèä³¿
Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè: Êà÷óð ̄ .Ä.,
Ãîíàê Â.Â., Ãîíàê Â.Â., Ãîðâàò ª.Â., Äåëåãàí Ì.Â.,
Ê³í÷ Ô.Â., Êåëüìàí Ä.²., Ëàí³ Â.Þ., Ìèõàéëî ².Ï.,
Ðåøåòàð Î.Â., Óäóò Â.².

Â íî÷íîå âðåìÿ ëåã÷å ïðèâûêàòü ê ïðîãðåññó. (Ã. Ìàëêèí).Â íî÷íîå âðåìÿ ëåã÷å ïðèâûêàòü ê ïðîãðåññó. (Ã. Ìàëêèí).Â íî÷íîå âðåìÿ ëåã÷å ïðèâûêàòü ê ïðîãðåññó. (Ã. Ìàëêèí).Â íî÷íîå âðåìÿ ëåã÷å ïðèâûêàòü ê ïðîãðåññó. (Ã. Ìàëêèí).Â íî÷íîå âðåìÿ ëåã÷å ïðèâûêàòü ê ïðîãðåññó. (Ã. Ìàëêèí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777779  áåðåçíÿ 2017 ð.

9 (1162)9 (1162)9 (1162)9 (1162)9 (1162)

ñò.

ÌÈË², ÐÀÄ²ÑÍ²,
ÒÓÐÁÎÒËÈÂ² Æ²ÍÊÈ

ÌÓÊÀ×²ÂÙÈÍÈ!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ³ç ïðåêðàñíèì

ñâÿòîì âåñíè – 8 Áåðåçíÿ!
Âîíî íå âèïàäêîâî ïðèïàäàº íà ïî÷àòîê âåñíè,

êîäè ï³ñëÿ çèìîâîãî ñíó ïðîêèäàºòüñÿ ³ ðîçêâ³òàº
âñÿ ïðèðîäà.

ßê â³äîìî, ïðîâ³äíó ì³ñ³þ âèêîíóº æ³íêà íà
çåìë³. ̄ é Ãîñïîäîì Áîãîì âèçíà÷åíà òàêà äîëÿ. Âîíà
äîìàøíÿ Áåðåãèíÿ, ñâî¿ì òåðï³ííÿì ³ òóðáîòîþ
ïðèðîäíîþ ìóäð³ñòþ ³ ëþáîâ'þ ï³äòðèìóº òàê³
ö³ííîñò³, ÿê ä³òè, â³ðí³ñòü ìàòåðèíñòâà. Íåäàðåìíî
ãîâîðÿòü, õòî Ìàò³ð çàáóâàº, òîãî Áîã êàðàº. Áåç
ñ³ì'¿ íåìàº ùàñòÿ íà Çåìë³.

Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàº-
ìî âàì, øàíîâí³ æ³íêè, ùîá ãàðíèé íàñòð³é òà
â³ä÷óòòÿ äóøåâíîãî ñïîêîþ, ãàðìîí³¿ çàëèøàëèñü
³ç âàìè íàäîâãî. Õàé Áîæà Ìàòè áëàãîñëîâëÿº ³
îáåð³ãàº âàø³ ðîäèíè â³ä óñÿêèõ íåãàðàçä³â.

Áàæàºìî âàì ñâ³òëî¿ ðàäîñò³, ùîá âè áóëè çàâæ-
äè âðîäëèâ³, âåñåë³, çîêðåìà, áàãàò³ íà í³æí³ñòü,
êîõàííÿ, óâàãè äî âñ³õ, õòî âàñ îòî÷óº. Õàé íà âàøó
äîëþ íèâà ùåäðî ðîäèòü, ùå áàãàòî ðîê³â ùàñòÿ ç
âàìè õîäèòü, áóäüòå âè íà äîáðî áàãàò³, õàé çëàãî-
äà é ðàä³ñòü, óñì³øêà íå ìèíàþòü
âàøî¿ õàòè.

Çäîðîâ'ÿ âàì ì³öíîãî, ñî-
íÿ÷íîãî òåïëà, ùàñòÿ, ìèðó,
÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîþ,
ñîíöÿ ÿñíîãî ³ äóøåâíîãî
ñïîêîþ òà äîáðà.

Â³÷íî¿ âàì ìîëîäîñò³, óñ³-
ëÿêèõ æèòòºâèõ ãàðàçä³â, ðàä-
³ñíîãî âåñíÿíîãî íàñòðîþ.

Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà
âåòåðàí³â Óêðà¿íè.

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради
оголошує  конкурс

на  заміщення  вакантних  посад:
1 Головного спеціаліста юридичного відділу.
� Головного спеціаліста відділу інформаційно�анал�

ітичних комплексів.
Вимоги до посади: громадянство України, вільне во�

лодіння українською мовою, повна вища освіта відпо�
відного професійного спрямування за освітньо�квалі�
фікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи
в органах місцевого самоврядування, державній
службі не менше 1 року, або стаж роботи у сфері інфор�
маційно�аналітичної діяльності не менше 3 років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі до1
кументи:

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

щення кваліфікації, присвоєння вченого звання, при�
судження наукового ступеня;

� копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
1 копію військового квитка (для військовослуж1

бовців або військвозобов’язаних)
� електронну декларацію особи, уповноваженої на ви�

конання функцій держави або місцевого самовряду�
вання, за минулий рік (згідно Закону України “Про за�
побігання корупції”), за встановленою формою, що виз�
начається Національним агентством з питань запобі�
гання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на
офіційному веб�сайті НАЗК за
адресою: www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіцій�
ного веб�сайту у паперовому вигляді. Е�декларація
заповнюється власноруч за допомогою власного елек�
тронного цифрового підпису (ЕЦП).

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

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

стосовно  своєї освіти,  досвіду роботи, професій�
ного рівня і репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).

  Документи для участі у конкурсному відборі прий�
маються   протягом 30 календарних днів з дня опубл�
ікування в газеті “Мукачево”  за адресою:  м.Мукачево
пл. Духновича, 2,  каб.№ 43, тел. 2�14�17.

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради
оголошує  конкурс

на  заміщення  вакантної  посади:
� Головного спеціаліста юридичного відділу.
Вимоги до посади: громадянство України, вільне во�

лодіння українською мовою, повна вища юридична
освіта за освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціалі�
ста або магістра, стаж роботи за фахом на службі в
органах місцевого самоврядування або державній
службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1
року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управл�
іння не менше 3 років.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі до1
кументи:

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

щення кваліфікації, присвоєння вченого звання, при�
судження наукового ступеня;

� копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
1 копію військового квитка (для військовослуж1

бовців або військвозобов’язаних)
� електронну декларацію особи, уповноваженої на ви�

конання функцій держави або місцевого самовряду�
вання, за минулий рік (згідно Закону України “Про за�
побігання корупції”), за встановленою формою, що
визначається Національним агентством з питань за�
побігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення
на офіційному веб�сайті НАЗК за
адресою: www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіцій�
ного веб�сайту у паперовому вигляді. Е�декларація
заповнюється власноруч за допомогою власного елек�
тронного цифрового підпису (ЕЦП).

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

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

стосовно  своєї освіти,  досвіду роботи, професій�
ного рівня і репутації (характеристики, рекомендації,
наукові публікації тощо).

 Документи для участі у конкурсному відборі прий�
маються   протягом 30 календарних днів з дня опубл�
ікування в газеті “Мукачево”  за адресою:  м.Мукачево
пл. Духновича, 2,  каб.№ 43, тел. 2�14�17.

Виставка проводиться з 28 лютого  на базі Мукачі�
вського центру позашкільної освіти, а підсумки вистав�
ки�конкурсу журі провело 1 березня. Відтак, за підсум�
ками журі перше місце отримала Мукачівська ЗОШ
І1ІІІ ступенів №13.

Другу сходинку посіли Мукачівська ЗОШ І�ІІІ сту�
пенів № 2 ім. Т.Г.Шевченка та Мукачівська спеціалізова�
на школа I�III ступенів № 16 з поглибленим вивченням
окремих предметів та курсів.

Третє місце розділили Мукачівська ЗОШ І�ІІІ сту�
пенів № 1 ім. О.С.Пушкіна, Мукачівський НВК «ЗОШ І ст.
– гімназія» і Мукачівський НВК  «Загальноосвітня шко�
ла І�ІІІ ст.� ДНЗ» № 15.

1 місце серед позашкільних навчальних закладів по�
сіли роботи учнів Мукачівського центру позашкільної
освіти.

Навчальні заклади будуть нагороджені грамотами Уп�
равління освіти Мукачівського міськвиконкому, автори
найкращих робіт будуть відзначені грамотами Мукачі�
вського центру позашкільної освіти. Роботи переможців
міської виставки�конкурсу будуть відправлені на облас�
ний етап конкурсу.

Управління освіти Мукачівського
міськвиконкому

Ó Ì²ÑÒ² ÂÈÇÍÀ×ÈËÈ ÏÅÐÅÌÎÆÖ²Â
ÂÈÑÒÀÂÊÈ-ÊÎÍÊÓÐÑÓ  Ó×Í²ÂÑÜÊÎ¯

ÌÎËÎÄ² «ÍÀØ ÏÎØÓÊ ² ÒÂÎÐ×²ÑÒÜ –
ÒÎÁ², ÓÊÐÀ¯ÍÎ!»

2017 РІК –  РІК ПЕРВИННОЇ
ПРОФСПІЛКОВОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ
Традиційно, вже вкотре, на базі Закарпатської об�

ласної організації працівників культури відбулося Все�
українське навчання профспілкових лідерів галузі куль�
тури. За ініціативою Центрального комітету профспілки
працівників культури рік первинки стартував на Закар�
патті. І це не випадково, бо наша галузева профспілка є
однією з кращих на Україні.

Голова ЦК галузевої профспілки зорганізувала круг�
лий стіл «Шляхи вдосконалення роботи первинної
профспілкової організації: реалії і перспективи...»

Обговорення ролі профспілки в сучасних умовах,
можливості і обов’язки наймасовішої громадської
організації, по захисту працюючих, форми і методи
впливу на владні структури – про це говорили виступа�
ючі.Із занепокоєнням відзначалося стрімке збідніння
переважної більшості українців у зв’язку із введенням
непомірних тарифів на комунальні послуги.Недарма,
зважаючи на важливість та актуальність соціально�еко�
номічного захисту працівників,Голова ФПУ Григорій
Осовий мав окрему зустріч з Прем’єр� Міністром Ук�
раїни Володимиром Гройсманом – повідомила у своє�
му виступі голова ЦК Людмила Перелигіна.

Про участь профспілок   Закарпаття у Всеукраїнських
акціях протесту проти кабальних рішень уряду розпов�
ідав Голова Закарпатської обласної ради профспілок
Василь Фленько.Голова галузевої профспілки Наталія
Товтин окреслила завдання і напрямки діяльності проф�
спілок. На 2017 рік.

Учасниками семінару прийнято звернення до Уряду.

Ольга СТАДНИК,голова міськкому профспілки
працівників культури, кавалер ордена

Княгині Ольги III ступеня.

Â Ìóêà÷åâ³ îáëàøòîâóþòü
íîâèé äèòñàäîê íà 200 âèõîâàíö³â

Тривають роботи з реконструкції комплексу ЗОШ №8
І ступеня. Тут підрядна організація проводить реконст�
рукцію будівлі під дитячий садок. Працівники завер�
шують облаштовувати системи опалення водопостачан�
ня та каналізації. В одному із блоків роботи завершені
на 80 %, в іншому – на 60%. Проводяться підготовчі
роботи з благоустрою території, ведуться роботи з
влаштування зовнішніх фасадів. На першому поверсі
буде облаштовано 69 кабінетів, на другому – 40.

Вже встановлено енергоощадливі вікна та двері, ви�
конані роботи з монтажу внутрішньої системи електро�
постачання; замінено трубопроводи системи опален�
ня, водопостачання та каналізації.

В оновленій будівлі планують відкрити дошкільний
навчальний заклад розрахований на понад дві сотні
вихованців.

ÂËÀÄÀ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÂÈÄ²ËÈËÀ 240 ÒÈÑ.
ÍÀ ÏÐÈÄÁÀÍÍß ÏÓÒ²ÂÎÊ Ó×ÀÑÍÈÊÀÌ

ÁÎÉÎÂÈÕ Ä²É Â ÀÔÃÀÍ²ÑÒÀÍ²
За розпорядженням міського голови Андрія Балоги

управління праці та соціального захисту населення ви�
конавчого комітету Мукачівської міської ради підготу�
вало усі необхідні документи для виділення матері�
альної допомоги на придбання санаторно�курортних
путівок інвалідам з числа учасників бойових дій в Аф�
ганістані.

Таку матеріальну допомогу отримає двадцять осіб,
які вже декілька років перебували на черзі для отри�
мання путівок на оздоровлення. Це державний вид
допомоги і фінансування путівок повинна забезпечу�
вати саме держава. Утім востаннє путівки надавалися
інвалідам війни три роки тому.

Наразі, на ці потреби з бюджету Мукачева виділили
240 тис. гривень. Це адресна допомога. Днями кошти
будуть перераховані отримувачам: кожному по 12 тис.
гривень.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 27.02.2016 р.  по 5.03.2017 р.
1. Кохан Ганна Іванівна – 1949 р.н.
2. Долай Руслан Васильович – 1981  р.н.
3. Бугай Василь Яношович – 1953  р.н.
4. Шкоба Ірина Іванівна – 1926 р.н.
5. Касинець Галина Георгіївна – 1972 р.н.
6. Химинець Іван Іванович – 1953 р.н.
7. Єфремова Маїна Яківна – 1955 р.н.
8. Бочкай Руслан Володимирович – 1978 р.н.
9. Шенгур Марина Володимирівна – 1959 р.н.
10. Коцан Терезія Іванівна – 1945 р.н.
11. Ярема Петро Іванович – 1955 р.н.
12. Гегедюш Антон Тиберійович – 1979 р.н.
13. Шаленик Ілля Андрійович – 1937 р.н.
14. Шаламова Надія Іванівна – 1962 р.н.
15. Бубряк Гізела Михайлівна – 1946 р.н.
16. Вахтенгайм Вілмош Золтанович – 1945 р.н.
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ТзОВ “Мукачівська швейна фабрика” приймає на ро�
боту швачок й учнів трикотажного виробництва. Пра�
цюємо 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 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

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

9 áåðåçíÿ2017 ð.
9 (11621)9 (11621)9 (11621)9 (11621)9 (11621)

      КУПЛЮ мідну трубку 3 м/п,
діаметром 18�20 мм. можна і б.к.
Тел. 050 203 67 78.
     Продаються  підписні видан�

ня  письменників—В.Скотта,
А.Крісті, Достоєвський, Гоголь.
Гете  та ін..
     Баян тульський «Юность�2» з
чех лох.  Зверт. 050�8035816.
     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 трива�

лий термін 3�х кімнатна кварти�
ра по вул. Д. Галицького.

Звертатися: 050 5153540
     Здається 1 кімн. квартира

в р�ні Росвигово по вул. Осипен�
ка. Ціна 55 у.о. + ком. послуги.  т.
095 3325012

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. Звер@
татися за тел. 095 383 42
56.
     Візьму в оренду буди�

нок, можливо з правом вику�
пу, поблизу Мукачева (бажа�
но Ключарки, або в цьому на�
прямку). Тел.: 095 578 4378.
      1�кімнатну  квартиру без
ремонту на 1�му поверсі або
у дворовій системі  приват�
ного сектору ( «Паланок» , вул.
Закарпатська, Окружну не
пропонувати.) Зверт 099�29�
60836 або 3�11�89.
     Куплю недорого 1�комн.

квартиру в районе “Пента�
гон” или “Черемушки”. Т.  050
849 82 27 (Света).
     1�2�кімн. квартиру у

центрі міста. Зверт.
0958999280, 0977277440.

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.

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

ум.од.  можливий торг.
Т 0509425800
 Грошові позики під заставу,

без довідки про доходи
0506441833
чево, 063�407�4797
 1�кімнатна квартира в Му�

качевы, на 2 поверсі 5�ти повер�
хового цегляного будинку, ново�
го планування, загальна площа
39 кв.м., є автономне отоплен�
ня, металопластикові вікна,
балкон засклений. Ціна 17500
у.о.  Тел: 0954216365
 3�кімнатна квартира в р�

ні Росвигово, загальна площа
70 кв.м., на 3 поверсі 9�ти по�
верхівки, внутрішня  – тепла, чу�
дове розташування. Ціна 28500
у.о. 0954216365
 Терміново! Будинок в ел�

ітному районі міста Мукачево,
поруч набережна, жіночий мо�
настир. 108 кв.м., 3 окремі
кімнати, кухня, санвузол, все по�
вністю з ремонтом, нова про�
водка, сантехніка, столярка.
Можливий обмін на 2�ох
кімнатну квартиру з доплатою.
0954216365
 Новобудова в р�ні Пала�

нок, побудований з цегли(ке�
рамблок фірми Leier�Cловакія)
сучасний проект "американка",
загальна площа 130 кв.м., 4
кімнати, є земельна ділянка 10
сот. Участок широкий, всі кому�
нікації. Гарне розташування:
поруч набережна  ціна 60000
у.о. 0954216365
 Будинок  біля дитячої

лікарні, 6 сотин землі, чудово
підходить під бізнес (клініка,
аптека і т.д.), площа 100 кв.м.,
ціна 55000 у.о. 0954216365
 Будинок в центральній ча�

стині міста, 2 кімнати, кухня,
санвузел, котельня, підвал.,
потребує косметичного ремон�
ту, є опалення, м/п вікна, 1 со�
тина зелмі, можлива прибудо�
ва. Ціна 28000 у.о. 0954216365
 Будинок в р�ні Паланок,

розташований відразу біля зам�
ку по вул. Графа фон Шенбор�
на, при дорозі, підходить під
бізнес (АВС, кафе тощо), без
земельної ділянки. Ціна 20000
у.о. 0954216365
 Напівособняк по вул.

Сільвая, з сучасним євроремон�
том (полове отоплення, фран�
цузькі натяжні стелі), загальна
площа 125 кв.м., 4 кімнати, є
невелика земельна ділянка, чу�
дове розташування. Ціна 65000
у.о. 0954216365
 Будинок в центральній ча�

стині міста, загальна площа
90кв.м з ремонтом, є 2 сотини
землі. Є котельня, пральня. Ціна
60000 у.о. 0954216365
 Земельна ділянка в р�ні

Росвигово біля монастиря, є всі
комунікації, 6 сотин, ціна 35000
у.о. 0954216365

 Змельна ділянка по
об'їздній дорозі – Пряшівська
об'їздна, ширина 37 метрів, 15
сотин, комерційного призна�
чення, є державний акт. Ціна
30000 у.о. 0954216365

Àâòî
     Продається  “Таврія”

"пікап" 2002 р випуску у ро�
бочому стані. Тел.  050�372�
50�88.
     У доброму стані б/у ба�

гажник для авто «Ланос».
Ціна договірна. Тел. 050�228�
98�48.

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ НА РОБОТУ
НА АВТОМИЙКУ ТА АЗС “ANP”

в Мукачеві, по вул. Ерделі, 39, (під замком)

Тел.: 050 317 8000

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ АДМІНІСТРАТОР
В ІНТЕРНЕТ@КЛУБ. (З/п – 300 грн./доба

+ бонуси)  Тел.: 066 594 8521

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ЗА КОРДОН
АДМІНІСТРАТОРИ В ІНТЕРНЕТ@КЛУБИ.
Наявність закордонного паспорта обо@

вязкова. Тел.: 066 594 8521

     Втрачений сертифікат на право на земельну частку (пай)
серія ЗК № 0124121, виданий Мукачівською РДА на ім'я Мешко
Марія Іллівна і зареєстрований в Книзі реєстрації на право на
земельну ділянку  частку (пай)  5 липня 1996 року під номером
236, вважати недійсним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

ПРИГЛАШАЕМ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ
С НЕОРДИНАРНЫМ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ,

 желающих духовного роста, для общения
и разнообразной волонтерской деятельности".

тел 093 557 19 00 о.Давид звонить с 8 00� до 18 00

ЗВЕРНІТЬ  УВАГУ
9 квітня 2017 року відбудуться громадські слухання

по детальному плану с. Березинка, ур. “Ровінь”, в при�
міщенні сільської ради в 14:00год

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.



Õîðîøèé äèåòîëîã äîëæåí õîðîøî ïèòàòüñÿ. (Ã. Ìàëêèí)Õîðîøèé äèåòîëîã äîëæåí õîðîøî ïèòàòüñÿ. (Ã. Ìàëêèí)Õîðîøèé äèåòîëîã äîëæåí õîðîøî ïèòàòüñÿ. (Ã. Ìàëêèí)Õîðîøèé äèåòîëîã äîëæåí õîðîøî ïèòàòüñÿ. (Ã. Ìàëêèí)Õîðîøèé äèåòîëîã äîëæåí õîðîøî ïèòàòüñÿ. (Ã. Ìàëêèí)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999999 áåðåçíÿ 2017 ð.

9 (1162)9 (1162)9 (1162)9 (1162)9 (1162)

ñò.

Відійшла у вічність на 59�му році життя після перед�
часної трагічної смерті

БЕНКЕ  МАРГАРИТА  ВАСИЛІВНА –
колишній начальник відділу технічного контролю

ТОВ  «Едельвейс� Ле�Го».
Порядність, інтелігентність, професіоналізм, мудрість

були притаманні її щирій душі. Вона була талановитим і
відданним своїй роботі спеціалістом, за що колектив її
дуже цінував.

Директор, колектив та працівники ТОВ «Едельвейс –
Ле�Го» глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття
рідним та близьким покійної і розділяють з ними гіркоту
непоправної втрати.

Світла пам’ять про М.В. Бенке назавжди залишиться
в наших серцях.

Директор П. БАСАРАБ та колектив
ТОВ «Едельвейс – Ле�Го»

Близько п’яти мільярдів су�
ходільних птахів кожного
року мігрує з Европи до Азії
та Африки. Деякі перельоти
тривають довше ніж шість
місяців, а птахи долають
відстань 64 тисячі кілометрів!

Докладніше — Ігор Антахович,
директор міського дитячого еко�
лого�натуралістичного центру,
та Віталій Казанник, орнітолог.

—То коли птахи остаточно
повернуться з вирію? Яких че�
кати першими?

  І. Антахович:
— Усе залежить від погоди.

Цього року спостерігаємо дуже
ранню весну. Он шпаки вже при�
летіли, вони зазвичай поверта�
ються першими. Залишається
дочекатись основних провісників
весни —лелек. Міжнародний
день зустрічі лелек відзначають
19 березня, але я думаю, що цьо�
го року вони, можливо, повер�
нуться днів на десять раніше.

Наступними прилітають ласт�
івки, стрижі, жайворонки, щогли.
Так само рано повертаються сірі
гуси, вони летять через нашу те�
риторію транзитом, бо гніздять�
ся на півночі Росії. Варто зазна�
чити, що в теплих краях птахи не
розмножуються, там вони відпо�
чивають, живляться, набирають�
ся сил. А після повернення до�
дому вже діляться на пари і про�
довжують рід.

— Як птахи знаходять доро�
гу додому?

  В. Казанник:
— У просторі птахи орієнтують�

ПТАХИ  ЛЕТЯТЬ  ДОДОМУ!
Пернаті, які зимували в Індії, Тунісі та Египті, уже повертаються в Україну

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Товариство з обмеженою відповідальністю “Агро�

шляхбуд�М”, яке знаходиться за адресою: Закарпатсь�
ка обл., м. Мукачево, вул. Івана Франка бічна, б/н, має
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре�
човин в атмосферу від стаціонарних джерел. Всі зая�
ви, скарги та пропозиції від громадян чи громадянсь�
ких організацій приймаються Мукачівською РДА за ад�
ресою: м. Мукачево, вул. Горького, 21.

ЦЕ НЕ ПРОСТО
БУКЕТ

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ЗНАЮЧИ
МОВУ КВІТІВ, МОЖНА

РОЗПОВІСТИ ПРО СВОЇ
ПОЧУТТЯ

Нині продавці квітів
цілорічно наввипередки
пропонують розкішні бу�
кети тюльпанів, рома�
шок, нарцисів, фрезій та
інших прекрасних рослин
із дуже незвичними для
нас назвами. І як не роз�
губитися серед такої кра�
си? Тим часом флористи
кажуть, що, даруючи
квіти, можна багато чого
сказати людині.

— То яка ж вона — мова
квітів?

— Троянди — символ
пристрасті, тюльпани —
символ весни та юності, ро�
машки —  простоти та не�
винності, — розповідає
Ірина Бєлоброва, прези�
дент Асоціації українських
флористів. — А ось орхідеї
варто дарувати вже зрілим
жінкам. Незабудка, до речі,
те й означає — “Не забуду
тебе, мила”. А нарциси да�
рують самозакоханим.

— А яке значення має
колір квітів?

—Червоний — колір ко�
хання, колір серця. Білий —
колір віри та надії. Рожевий
колір означає прояв сим�
патії.

До речі, слід розвіяти міф
про жовті квіти. Це не колір
розлуки, а навпаки — сим�
вол радості та багатства, —
додає Маріанна Дебчинсь�
ка, координатор Асоціації
флористів України. — До
слова, тепер у тренді фіо�
летова гама. Квіти цього ко�
льору добре поєднуються з
рожевими та білими
відтінками.

— Чи варто надавати
уваги кількості квітів?

  Я І. Бєлоброва:
— Одну квітку дарують

символічно або ж тоді, коли
ти не визначився в почут�
тях. Великі букети переваж�
но дарують солідним
жінкам, а також тим, кому в
особливий спосіб хочуть
показати свою любов — ко�
ханим і матерям.

— А як щодо букетів чо�
ловікам?

—  Їм потрібно дарувати
стримані букети, високі й
без різких запахів. Пере�
важно чоловікам дарують
гіпеаструми, іриси, навіть
деколи троянди.

Вікторія ДЕМНИК,
Тетяна ХОРОНЖУК

Предоставляем услуги по проектиро�
ванию, изготовлению, монтажу металло�
конструкций любой сложности: решётки,
ворота, лестницы, перила,  двери, наве�
сы, козырьки, беседки, ограждения, ко�
ванная мебель,  декор и т.д.

ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ È ÊÎÂÀÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Тел. 0951100348  Василий

Висловлюємо  щирі співчуття  Олек�
сандру Васильовичу Сокачу з приво�
ду передчасної смерті його брата

Василя Васильовича.
Пам’ять про покійного завжди буде

у наших серцях.
Сім’я Івана Івановича Химинця.

ся трьома способами. По�пер�
ше, пернаті здатні реагувати на
магнітне поле землі й рухатися
за ним. По�друге, протягом дня
вони орієнтуються за сонцем,
навіть якщо небо вкривають хма�
ри (пернаті здатні бачити поля�
ризоване світло). Потретє, уночі
птахи орієнтуються за зірками,
зокрема, за сузір’ями та їх взає�
мним розміщенням на небос�
хилі, і таким чином можуть виз�
начати зміщення небесної сфе�
ри. Птахи запам’ятовують розм�
іщення зірок на небі, ще коли
зовсім малі й не вибираються з
гнізда.

— У яких країнах зимують
українські птахи?

   І. Антахович:
— Лелеки та чаплі зимують в

Індії або в країнах Африки поряд
із річкою Ніл. Шпаки зимують
трохи ближче, у Північній Африці.
Вони летять з Північної Африки,
через усю Європу, та переліта�
ють Середземне море в районі
Португалії. А от найближче зиму�

ють лебеді. Рані�
ше вони зимува�
ли на південному
березі Чорного
моря або на Кас�
пійському, а те�
пер уже деякі ле�
беді не літають у
вирій, вони зби�
раються в зграї
та зимують на тих
водоймах, які не
замерзають і в
яких є риба.

— Як птахи
обирають країну для зи-мівлі?

   В. Казанник:
— Птахи мігрують усталеними

маршрутами мільйони років.
Вони рухаються на південь, доки
не дістануться придатних для
зимівлі місць. Деякі птахи летять
ще далі, ніж потрібно. Можливо,
вони інстинктивно повертаються
туди, де зимували їхні предки.

— Скільки ж часу птахи вит�
рачають на переліт?

   В. Казанник:
— Найтриваліша міграція в бу�

ревісника сірого — понад шість
місяців! За цей час він пролітає
в середньому 64 тисячі кіло�
метрів. Бурокрилі сивки безпе�
рервно летять з Аляски на Гаваї
протягом 35 годин. Горобині пта�
хи витрачають на міграцію з
півночі Європи до Центральної
Африки в середньому два�три
місяці.

   Антахович:
— Залежно від погоди та вітру,

на переліт до Індії птахи витра�
чають до півтора місяця. Вони ж

не летять постійно, іноді зупиня�
ються в тих місцях, де є їжа,
відпочивають декілька днів і зно�
ву вирушають у дорогу.

— На якій висоті літають пта�
хи?

  В. Казанник:
— Гірських гусей бачили над

Гімалаями на висоті 8000 — 9000
метрів над землею! Морські пта�
хи зазвичай летять низько над
морем, а пролітаючи над конти�
нентом, піднімаються вище.
Хоча над океанічними водами
були зареєстровані птахи на ви�
сотах 2400�4500 метрів і навіть
до 6400 метрів!

   І. Антахович:
— Лебеді, чаплі та журавлі літа�

ють на висоті 1000 —1500 метрів.
Із землі ми можемо побачити
лише маленькі цяточки або си�
луети. Є навіть спеціальні книж�
ки, у яких вчать за силуетом виз�
начати, птахи якого виду летять.
До слова, таке хобі нині дуже
популярне в Америці та Євро-пі,
називається бердвочинг (від
англ. “bird watching” — спосте�
реження за птахами). Організо�
вують навіть платні екскурсії зі
спеціальною оптикою.

— Чи міграція небезпечна
для птахів?

  В. Казанник:
— Найбільшою небезпекою є

негода — сильні вітри, циклони,
шторми, спека або ж холод. Пта�
хи можуть збитися з курсу та за�
гинути. З пернатих, які летять з
Європи на зимівлю в Африку,
майже третина не повертається.

Катерина БАРИЛО

За данини Київського міжнародного
інституту соціології, яний провів всеук�
раїнське опитування, 58% українців про�
тягом року пережили якусь стресову си�
туацію. Серед чоловіків таких 55%, серед
жінок – 60%.

“Найчастіше українці переживали стресові
ситуації восьми різновидів, – інформує Те�
тяна П’ясковська, асистент генерального

КОХАНА, НЕ ХВИЛЮЙСЯ
Соціологи з’ясували, які стреси українці переживають найчастіше

директора КМІС. – Зокрема, втратили віру в
людей чи зіткнулися з підлістю 14% опита�
них (у 2015 таких було 9%), важку хворобу
близьких пережили 13%, відчували свою без�
порадність 13%, важку хворобу й операцію
мали 11%. Без засобів до існування опини�
лися понад 9% опитаних (у 2015 таких було
6%), роботу втратили 6%. Пережити смерть
близьких довелося 9%, а 8% втратили віру у
свої сили”.

Люди віком понад 60 років частіше за інших
стикаються із хворобами чи потребою в опе�
рації (24%), хворобами чи смертю близьких
(15%), відчувають свою безпорадність (20%)
та залишаються без засобів до існування
(10%).

Цікаво, що кількість тих, хто не пережив
жодної стресової ситуації, збільшилася – у
2015 році таких було 34%, а стало 37%.

Марина МОРОЗ

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ  М.С. ЛЕШКО
Вже рік як пішла з життя чудова людина, високий про�

фесіонал, начальник відділу культури Мукачівської РДА
М.С. ЛЕШКО.

Пішла з життя людина, для якої культура району та її
розвиток – були сенсом життя. Ми втратили справжнь�
ого друга, чудову, щиру людину, якій притаманні по�
рядність, інтелігентність, мудрість і велика любов до
людей.

В серцях всіх хто її знав, назавжди залишаться добрі,
вдячні спогади.

Світла пам’ять про неї завжди житиме в наших сер�
цях.                                                                              КОЛЕГИ
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Êîùåè áåññìåðòíû, ïîêà Èâàíóøêè äóðà÷êè. (Ã. Ìàëêèí).Êîùåè áåññìåðòíû, ïîêà Èâàíóøêè äóðà÷êè. (Ã. Ìàëêèí).Êîùåè áåññìåðòíû, ïîêà Èâàíóøêè äóðà÷êè. (Ã. Ìàëêèí).Êîùåè áåññìåðòíû, ïîêà Èâàíóøêè äóðà÷êè. (Ã. Ìàëêèí).Êîùåè áåññìåðòíû, ïîêà Èâàíóøêè äóðà÷êè. (Ã. Ìàëêèí).

�

11.05, 17.40 Ò/ñ "Øóëåð" (16+).
12.05, 13.05 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.25 Õ/ô "Ñåðöå ³ äóø³". 15.35,
16.15 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
16.45, 21.25 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìà-
ã³ÿ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 23.15 Õ/ô "Â³ðóñ" (16+).
1.00 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-3" (16+).
2.25 Ñòîï-10. 4.35 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 4.40 Ñòóä³ÿ Âàøèí-
ãòîí. 4.45 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 9.55,
18.30 "Çà æèâå!". 11.15 "Ìàñ-
òåðØåô - 3". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô. Ä³òè - 2". 0.10 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 1.45
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.15 Ñüîãîäí³. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
4.00 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30 Ðå-
àëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí.
13.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð 2"
(12+). 15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð". 16.10, 5.20 Ò/ñ "Àäâî-
êàò" (16+). 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêî-
åìåñòî" 46 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Âåñíà ó ãðóäí³" 3, 4 ñ.
(16+). 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿ-
äîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+).
1.15 Õ/ô "Ìîðñüêèé á³é" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 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. 10.05 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü".
10.35 Ò/ñ "Áàôô³ - âèíèùóâà÷-
êà âàìï³ð³â" (16+). 11.25 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.25, 16.50, 0.35
Êàçêè Ó Ê³íî. 14.30, 21.00 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.55
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.55,
20.00, 4.30 Â³òàëüêà. 17.50
ËàâËàâÑar. 22.00, 2.50 Êðà¿íà
Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00
Ò/ñ "Îòæå" (18+). 1.30 Ò/ñ
"Ñïë³ò. Òàºìíèöÿ êðîâ³" (16+).
2.00 Òåîð³ÿ çðàäè

  «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
"×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
3.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.30 Çîíà íî÷³.  5.10, 18.00
Àáçàö. 6.03, 7.48 Kids Time.
6.05 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü
Äæóë³àí". 7.00 Ì/ñ "²ñòîð³¿
Òîìà ³ Äæåðð³". 7.50 Ò/ñ "Äðóç³".
10.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
15.50, 19.00 Ñåðöÿ òðüîõ.
21.00 Ò/ñ "Á³áë³îòåêàð³ 3"
(16+). 23.45 Õ/ô "Ë³ìá" (16+).
1.25 Õ/ô "Äðàêóëà 3" (18+)
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 9.00 Óêðà¿íà íà ñìàê. 9.25
Ëàéôõàê. 9.35 Ò/ñ "Àðèñòîê-
ðàòè". 10.30 Ä/ô "Äîáðîâî-
ëåöü Àíòîí" ³ç öèêëó "Ãåðîÿì
ñëàâà". 11.00 Çàñ³äàííÿ Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 13.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
13.15 Íàø³ ãðîø³. 14.05 Ä/ô
"Ñìàðàãäè äëÿ Âðóáåëÿ".
15.20 Ñâ³òëî. 16.00 Ïóò³âíèê
ïðî÷àíèíà. 16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ
çàõèñòó". 17.20 Õî÷ó áóòè.
17.40 Ì/ñ "Ãîí". 18.15, 1.20
Íîâèííèé áëîê. 18.50 Ùî òàì
ç ªâðîáà÷åííÿì?. 19.00, 1.55

Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô
"Àâãóñòèí Âîëîøèí. Ìåòåîðèò
íåçàëåæíîñò³ íàä Ñð³áíîþ
çåìëåþ" 1 ô.. 19.55 Ñë³äñòâî.
²íôî. 20.20, 4.40 Ïðî ãîëîâ-
íå. 21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò.
21.50 Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àí-
òèòåðîð". 22.40 Ìåãàëîò.
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè. 2.10 ×îëîâ³÷èé êëóá.
Ñïîðò. 3.25 ×îëîâ³÷èé êëóá.
3.55 Â³êíî â Àìåðèêó. 4.15 Óðÿä
íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.45 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
11.00, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 5".
14.45, 15.20 "Ñë³ïà". 15.45
"Ìîëüôàð". 17.15 Ìåëîäðàìà
"Êîõàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30,
5.00 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
21.00 Äðàìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèò-
òÿ". 22.00 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï
3". 23.30, 2.00 Äðàìà "Íà îä-
íîãî ìåíøå"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20,  14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.00,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 15.50,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
4.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 1.50, 4.50 "Ïîä-
ðîáèö³". 23.50 Ò/ñ "Ò³ëüêè íå
â³äïóñêàé ìåíå" (16+). 2.35 Ò/
ñ "Ïðàâäèâà ³ñòîð³ÿ ïðî ×åð-
âîí³ â³òðèëà"

ICTV
5.05, 4.55 Äèâèòèñü óñ³ì!. 5.55
Ç³ðêà YouTube. 6.30 Ðàíîê ó
âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Ãðîìà-
äÿíñüêà îáîðîíà. 11.05,
17.40 Ò/ñ "Øóëåð" (16+). 12.05,
13.10 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
13.25 Õ/ô "Â³ðóñ" (16+). 15.25,
16.20, 21.25 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìà-
ã³ÿ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð.  20.20 Ñåêðåòíèé
ôðîíò. 23.15 Õ/ô "Ç³òêíåííÿ
ç áåçîäíåþ" (16+). 1.30 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ-4" (16+).  2.55
Ñòîï-10. 4.30 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí. 4.35 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.45, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.45 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.30,
18.30 "Çà æèâå!". 12.00 "Ìàñ-
òåðØåô - 3". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô. Ä³òè - 2". 0.05 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà". 1.40
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

 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, 2.40 Ñüî-
ãîäí³. 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 9.15, 3.30 Çîðÿíèé
øëÿõ. 11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
Íîâèé ñåçîí. 13.30 Ò/ñ "×åð-
ãîâèé ë³êàð 2" (12+). 15.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð". 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñêîåìåñòî" 47 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Âåñíà ó ãðóäí³"
5, 6 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "Çàêîí
³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð"
(16+). 4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 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. 10.05 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü".
10.35 Ò/ñ "Áàôô³ - âèíèùóâà÷-
êà âàìï³ð³â" (16+). 11.25 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.25, 16.50, 0.35
Êàçêè Ó Ê³íî. 14.30, 21.00 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.55
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.55,
20.00, 4.30 Â³òàëüêà. 17.50
ËàâËàâÑar. 22.00, 2.50 Êðà¿íà
Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00
Ò/ñ "Îòæå" (18+). 1.30 Ò/ñ
"Ñïë³ò. Òàºìíèöÿ êðîâ³" (16+).
2.00 Òåîð³ÿ çðàäè

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-

 «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 êî-
ìåíòàð³â. 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". 20.45 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³.  4.00, 18.00
Àáçàö. 5.00 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 5.58, 6.15 Kids
Time. 6.20 Ì/ô "Ñåçîí ïîëþ-
âàííÿ 3". 8.00 Õ/ô "×îãî õî÷å
ä³â÷èíà". 10.00 Õ/ô "Áóäèíîê
âåëèêî¿ ìàòóñ³: ßêèé áàòüêî,
òàêèé ñèí" (16+). 12.00 Õ/ô
"Áóäèíîê âåëèêî¿ ìàòóñ³".
14.00 Õ/ô "Áóäèíîê âåëèêî¿
ìàòóñ³ 2" (16+). 16.00, 19.00
Ðåâ³çîð Ñïåøë. 21.00 Òàºìíèé
àãåíò. 22.15 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 0.00 Õ/ô "Äðàêóëà
3" (18+). 1.50 Õ/ô "Ñóñ³äêà"
(16+)
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8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òå-
ëåìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 9.25 Ëàéôõàê. 9.35 Ò/ñ
"Àðèñòîêðàòè". 10.30, 16.30 Ò/
ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó". 11.15 Çâè-
÷àéí³ ãåðî¿. Âîëîäèìèð
Ñòðàøêî. 11.20 Ä/ô "Þð³é Ëèò-
âèíñüêèé. Ìîíãîë" ç öèêëó "Ãå-
ðîÿì Ñëàâà". 11.35 Çâè÷àéí³
ãåðî¿. Æ³íêà-ñíàéïåð â ÀÒÎ.
11.40 Ëèöàð³ íåáåñíî¿ âàðòè.
Â³êòîð Õîäàê. 12.00 Îðåãîíñü-
êèé ïóò³âíèê. 12.25 Ñóñï³ëü-
íèé óí³âåðñèòåò. 13.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.15
Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè.
14.00 Êíèãà.ua. 14.30 Âåðå-
ñåíü. 15.20 Òåàòðàëüí³ ñåçî-
íè. 15.45 Ñïîãàäè. 16.10 Ìèñ-
òåöüê³ ³ñòîð³¿. 17.25 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 17.45 Ì/ñ "Ãîí". 18.15,
1.20 Íîâèííèé áëîê. 18.50 Ùî
òàì ç ªâðîáà÷åííÿì?. 19.00,
1.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.20
Âî¿íè ìèðó. Ðóñòàì Õàìðàºâ.
19.55 Íàø³ ãðîø³. 20.20, 4.40
Ïðî ãîëîâíå. 21.30, 5.35 Íî-
âèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "Íà
ìåæ³. Ãðóïà "Àíòèòåðîð".
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè. 2.10 Ä/ô "Êåíã³ð.
Ñîðîê äí³â ñâîáîäè". 3.30
Õóä.ò/ô "Äàëåêèé ãîëîñ çî-
çóëüêè" 2 ñ.

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".
11.00, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 5".
14.45, 15.20 "Ñë³ïà". 15.45
"Ìîëüôàð". 17.15 Ìåëîäðàìà
"Êîõàííÿ ïðîòè äîë³". 20.30,
4.45 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
21.00 Äðàìà "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèò-
òÿ". 22.00 "Íà íîæàõ". 23.35,
1.45 Äðàìà "Äîì ãåì³íãâåé".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.00,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 15.50,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
4.30 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 1.40, 5.10 "Ïîä-
ðîáèö³". 23.50 Ò/ñ "Íåõàé ãî-
âîðÿòü" (16+). 2.25 Ò/ñ "Êðàï-
ëèíà ñâ³òëà" (16+). 3.50 "Ãî-
òóºìî ðàçîì"

ICTV
5.10 Äèâèòèñü óñ³ì!. 5.55 Ç³ðêà
YouTube. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêî-
ìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ,  13 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
8 .35  Ïàñïîðòíèé  ñåðâ ³ñ .
8.45, 0.20 Òåëåìàãàçèí. 9.00
Á³àòëîí.  Êóáîê  ñâ ³òó.  Îäè-
íî÷íà  çì ³øàíà  åñòàôåòà .
10.00 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Çì ³øàíà  åñòàôåòà .  12 .00
Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê. 12.25
Ñóñï ³ëüíèé  óí ³âåðñèòåò.
13.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.15 Áîðõåñ. 14.00
Ì³é Øåâ÷åíêî. Ìèêîëà Æó-
ëèíñüêèé .  15 .20  Ôîëüê -
music. 16.30 Òâ³é ä³ì-2. 16.45
Ä/ñ  "Íàö ³îíàëüí ³  ïàðêè
Àìåðèêè" .  17 .45  Â ³ êíî  â
Àìåðèêó. 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé  áëîê .  18 .50  Ùî òàì ç
ªâðîáà÷åííÿì?. 19.00, 1.55
Íîâèíè .  Êóëüòóðà .  19 .20
Ïåðøà øïàëüòà. 19.50 Ç ïåð-
øèõ âóñò.  19 .55 Âåðåñåíü.
20 .20 ,  4 .40  Ïðî  ãîëîâíå .
21.30,  5.35 Íîâèíè.  Ñïîðò.
21 .50  Ò /ñ  "Íà  ìåæ ³ .  Ãðóïà
"Àíòèòåðîð" .  22 .55 ,  5 .50
Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè. 2.10
Ä/ñ  "Íàö ³îíàëüí ³  ïàðêè" .
3.00 Ä/ô "Áåç ïðàâà íà ñëà-
âó".  3.35 Õóä.ò/ô "Äàëåêèé
ãîëîñ çîçóëüêè" 1 ñ.

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 1.05 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
11.00, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 4".
14.45,  15.20 "Ñë³ïà".  15.45
"Ìîëüôàð". 17.15 Ìåëîäðà-
ìà "Êîõàííÿ ïðîòè äîë³" .
20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
21.00 Äðàìà "Æèòòÿ ï ³ñëÿ
æèòòÿ". 22.00, 4.15 "Ãðîø³".
23.15, 1.20 Ò/ñ "ßê óíèêíóòè
ïîêàðàííÿ çà óáèâñòâî".

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 14.00 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20 Õ/ô "Ëþá-
ëþ. 9 áåðåçíÿ". 10.50, 12.25,
21.00 Ò/ñ "Çàðàäè êîõàííÿ ÿ
âñå çìîæó!". 15.30 "Æäè ìåíÿ".
18.00, 19.00, 4.25 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 1.35,
5.10 "Ïîäðîáèö³". 23.50 Ò/ñ
"Íåõàé ãîâîðÿòü" (16+). 2.25 Ò/
ñ "Êðàïëèíà ñâ³òëà" (16+). 3.50
"Ãîòóºìî ðàçîì"

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.05 Äèâèòèñü óñ ³ì! .  5 .55,
19.20 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
6.40 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
10.10 Àíòèçîìá³. 11.05 Ñåê-
ðåòíèé ôðîíò.  Äàéäæåñò.
11.55,  13.10 Õ/ô "Ñåðöå ³
äóø³" .  12.45,  15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.20, 16.20 Õ/ô "Ïðè-
ìàðíèé ãîíùèê" (16+). 16.55
Õ/ô "Ïðèìàðíèé ãîíùèê-2.
Äóõ ïîìñòè"  (16+) .  18.45,
21.05 Ôàêòè.  Âå÷³ð.  20.20
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 21.25 Ò/ñ
"Ìàéîð ³ ìàã³ÿ" (16+). 22.20
Ñâîáîäà ñëîâà. 0.25 Õ/ô "8
ì³ë ³ìåòð³â"  (16+) .  2 .40 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ-3"  (16+) .  3 .20
Ñòîï-10. 4.50 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.15, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.15 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
10.15, 18.30 "Çà æèâå!". 11.45
Õ/ô "Âàì ³ íå ñíèëîñÿ". 13.35
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 16".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00, 22.35, 1.30 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè".  23.30
"Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ
3".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50, 7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 1.50 Ñüîãîäí³.
9.15, 2.40 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.00,
4.40 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.00 Õ/
ô "Òàì, äå º ùàñòÿ äëÿ ìåíå"
(16+). 13.50 Ò/ñ "Âèïðîáóâàííÿ
â³ðí³ñòþ" 1, 2 ñ. (16+). 15.30 Ò/
ñ "Âèïðîáóâàííÿ â³ðí³ñòþ"
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêîåìåñ-
òî" 45 ñ. (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Âåñíà ó ãðóäí³" 1, 2 ñ. (16+).
23.30 Õ/ô "Ìîðñüêèé á³é" (16+)

Ò Å Ò
 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ".
7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè".
8.00 Ìóëüòì³êñ. 10.05 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü".
10.35 Ò/ñ "Áàôô³ - âèíèùóâà÷-
êà âàìï³ð³â" (16+). 11.25 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 13.25, 16.50, 0.35
Êàçêè Ó Ê³íî. 14.30, 21.00 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.55
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.55,
20.00 Â³òàëüêà. 17.50
ËàâËàâÑar. 22.00 Êðà¿íà Ó.
23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Ò/
ñ "Îòæå" (18+). 1.00 Ïðîô³ëàê-
òèêà

Ã²ÏÅÐÒÎÍ²×ÍÀ ÕÂÎÐÎÁÀ
Àðòåð³àëüíîþ ã³ïåðòåíç³ºþ ââàæàºòüñÿ ñò³éêå ï³äâè-

ùåííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó ï³ä ÷àñ ïîâòîðíîãî âèì³-
ðþâàííÿ íå ìåíøå 2-3 ðàç³â ó ð³çí³ äí³ ïðîòÿãîì 4-õ
òèæí³â á³ëüøå 140/90.

Ïðè÷èíà âèíèêíåííÿ À/Ò äî öüîãî ÷àñó çàëèøàºòü-
ñÿ  íåâèÿñíåíîþ. Ïðîòå âñòàíîâëåíî ðÿä ôàêòîð³â,
ÿê³ ñïðèÿþòü âèíèêíåííþ À/Ò. Óìîâíî ¿õ ïîä³ëÿþòü íà
"êåðîâàí³", âïëèâ íà ÿê³ äàº ìîæëèâ³ñòü çìåíøèòè
ðèçèê ðîçâèòêó òà ïðîãðåñóâàííÿ ÀÒ ³ "íåêåðîâàí³".

1. Íåêåðîâàí³: â³ê, ñòàòü, îáòÿæåíà ñïàäêîâ³ñòü, ³øå-
ì³÷íà õâîðîáà ñåðöÿ.

2. Êåðîâàí³: êóð³ííÿ, âèñîêîêàëîð³éíà ¿æà ç ï³äâè-
ùåíèì âì³ñòîì æèð³â, çëîâæèâàííÿ àëêîãîëåì, íèçü-
êà ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü. Ïðîôåñ³ÿ  (âîä³é, ìåõàí³çà-
òîð, ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèê). Äåÿê³ ô³ç³îëîã³÷í³
õàðàêòåðèñòèêè: ³íäèâ³äóàëüíà – ä³àáåò, îæèð³ííÿ,
ñõèëüí³ñòü äî òðîìáîóòâîðåííÿ. Íàäì³ðíå âæèâàííÿ
êóõîííî¿ ñîë³ ìàº ïàòîãåíåòè÷íå çíà÷åííÿ. Äîâåäå-
íî, ùî îáìåæåííÿ êóõîííî¿ ñîë³ ïðèçâîäèòü äî çíè-
æåííÿ À/Ò íà 5-10 ìì.ðò.ñò. Ð³âåíü À/Ò äîñòîâ³ðíî
ïîâ'ÿçàíèé ç íàäëèøêîâîþ ìàñîþ ò³ëà. ² çìåíøåííÿ
íà îäèí ãðàì çìåíøóº À/Ò íà 3 ìì.ðò.ñò. Ðåãóëÿðí³
ô³çè÷í³ âïðàâè ñïðèÿþòü íå ò³ëüêè çíèæåííþ À/Ò, àëå
é ïîïåðåäæóþòü âèíèêíåííþ àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòîí³¿.
Êóð³ííÿ âèêëèêàº ï³äâèùåííÿ À/Ò, ïðèçâîäèòü äî ïðî-
ãðåñóâàííÿ àòåðîñêëåðîçó. Ïðè âèêóðþâàíí³ 10 ñèãà-
ðåò ðèçèê âèíèêíåííÿ À/Ò çîðîñòàº ó 2 ðàçè, 20 ñèãà-
ðåò ó 3 ðàçè. Íàäì³ðíå âæèâàííÿ àëêîãîëþ íå ò³ëüêè
ñïðèÿº ï³äâèùåííþ À/Ò, àëå é íåð³äêî âèêëèêàº ðå-
çèñòåíòí³ñòü äî àíòèã³ïåðòåíçèâíî¿ òåðàï³¿. Àðòåð³-
àëüíà ã³ïåðòåíç³ÿ òðèâàëî ïðîò³êàº áåçñèìïòîìíî.
²íîä³ õâîð³ ñêàðæàòüñÿ íà ãîëîâí³ áîë³, ãîëîâîêðóæ³í-
íÿ, øóì ó âóõàõ, ìèãîò³ííÿ ìóøîê ïåðåä  î÷èìà, á³ëü
â ä³ëÿíö³ ñåðöÿ.

ßêùî â÷àñíî íå ä³àãíîñòóâàòè À/Ò, íå ïðîâîäèòè
ë³êóâàííÿ â³äïîâ³äíî ñòàä³¿ çàõâîðþâàííÿ, âèíèêàþòü
óñêëàäíåííÿ â³ä ã³ïåðòîí³¿, à ñàìå: ã³ïåðòîí³÷í³ êðè-
çè, ðîçâèòîê çëîÿê³ñíî¿ ã³ïåðòåíç³¿, ãåìîðàã³÷í³ ³íñóëü-
òè, ³øåì³÷íèé ³íñóëüò, íåôðîñêëåðîç ³ íèðêîâà íåäî-
ñòàòí³ñòü, âñ³ ôîðìè ²ÕÑ/ñòåíîêàðä³¿, êàðä³îñêëåðîç,
ãîñòðèé ³íôàðêò, ãîñòðà òà õðîí³÷íà ñåðöåâà íåäî-
ñòàòí³ñòü. Ë³êóâàííÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ï³ñëÿ ï³äòâåðä-
æåííÿ ä³àãíîçó.

Íåìåäèêàìåíòîçíà òåðàï³ÿ: ïåðåäáà÷åíå çìåíøåí-
íÿ ìàñè ò³ëà ïðè íàäëèøêó, çá³ëüøåííÿ ô³çè÷íî¿ àê-
òèâíîñò³, çìåíøåííÿ âæèâàííÿ àëêîãîëþ, â³äìîâà â³ä
êóð³ííÿ, îáìåæåííÿ îæèâàííÿ êóõîííî¿ ñîë³, çìåíøåí-
íÿ âæèâàííÿ ãîñòðèõ ïðîäóêò³â. Ìåäèêàìåíòîçíå ë³êó-
âàííÿ ïðèçíà÷àþòü çàëåæíî â³ä  ñòàä³¿ çàõâîðþâàííÿ.

Ïðè ð³âí³ À/Ò 130/80-140/85 ìì.ðò.  õâîð³ íå âèìà-
ãàþòü ë³êóâàííÿ, àëå ï³äëÿãàþòü ñïîñòåðåæåííþ ç ïî-
âòîðíèì âèì³ðþâàííÿì  À/Ò. Ïðè âèÿâëåííþ ôàêòîð³â
ðèçèêó íåîáõ³äíà ¿õ êîðåêö³ÿ. Îñîáàì ç ð³âíåì À/Ò äî
140/90-150/90 ìì.ðò.ñò. ïðè íàÿâíîñò³ ôàêòîð³â ðè-
çèêó â³äñóòíîñò³ êë³í³êè âèðàæåíîãî ñåðöåâî-ñóäèí-
íîãî çàõâîðþâàííÿ ïðèçíà÷àþòü ìåäèêàìåíòîçíå
ë³êóâàííÿ íà òåðì³í äî 6 ì³ñÿö³â ç ïîâòîðíèì âèì³ðþ-
âàííÿì À/Ò. Ïðè íåàêòèâíîñò³ çàõîä³â äîäàþòü ìåäè-
êàìåíòîçíó òåðàï³þ. Ïðè ìåäèêàìåíòîçí³é òåðàï³¿
ïåðåâàãó ñë³ä â³ääàâàòè ïðåïàðàòàì, ÿê³ íå ò³ëüêè
çíèæóþòü À/Ò, àëå é ñïðèÿþòü çíèæåííþ ñìåðòíîñò³
òà çàõâîðþâàíîñò³, ïîïåðåäæóþòü ðîçâèòîê óñêëàä-
íåíü. Äî íèõ íàëåæàòü: Â – àäðåíîáëîêàòîðè, ä³óðå-
òèíè, àíòàãîí³ñòè Ñà, ³íã³á³òîðè ÀÏÔ, áëîêàòîðè ðå-
öåïòîð³â àíã³îòåíçèí 2.

Ã³ïîòåíçèâíó òåðàï³þ ñë³ä ïðèçíà÷àòè íà òðèâàëèé
òåðì³í òà ³íäèâ³äóàëüíî. Òîìó ðåêîìåíäóþ õâîðèì íå
çàéìàòèñÿ ñàìîë³êóâàííÿì.

Íàä³ÿ ÊÎÁÈËÜÍÈÊ,
ë³êàð-òåðàïåâò Ìóêà÷³âñüêà ÖÐË
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ñò.

(13.03.2017 - 19.03.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.40 - Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17.05 -
Ìóëüòñåð³àë. 18:00 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
18:05 -  Òåëåñåð³àë. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -  ïðî-
ãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà   . 20.00 - Òåëåñåð³àë.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 22.00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë.
1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.15 Çîíà íî÷³. 5.10, 18.00
Àáçàö. 6.03, 7.55 Kids Time.
6.05 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü
Äæóë³àí".  7.00 Ì/ñ " ²ñòîð³ ¿
Òîìà ³  Äæåðð³" .  8.00 Ò/ñ
"Äðóç³". 10.45 Ò/ñ "ÑàøàÒàíÿ"
(16+). 15.20, 19.00 Â³ä ïàöàí-
êè äî ïàíÿíêè.  21.10 Ò/ñ
"Á³áë³îòåêàð³ 3" (16+). 23.00
Õ/ô "Ç òåìðÿâè" (16+). 1.00 Õ/
ô "Ë³ìá" (16+). 2.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 16 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 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 Ëàéôõàê. 9.35 Ò/ñ
"Àðèñòîêðàòè". 10.30, 16.30
Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó". 11.20 Ä/ô
"Àâãóñòèí Âîëîøèí. Ìåòåî-
ðèò íåçàëåæíîñò³  íàä
Ñð³áíîþ çåìëåþ" 1 ô.. 11.45
Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê. 12.10
Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò.
12.40, 21.30, 5.35 Íîâèíè.
Ñïîðò. 13.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).  13.15
Ñë³äñòâî. ²íôî. 14.00 Ä/ô
"Ñåðã³é Äàí÷åíêî ³  ñòî ëè-
öàð³â íàâêîëî êðóãëîãî ñòî-
ëó". 15.20 Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³.
16.15 Íà ïàì'ÿòü. 17.25 Êàçêè
Ë³ðíèêà Ñàøêà. 17.45 Øêîëà
Ìåð³ Ïîïï³íñ. 18.05 Voxcheck.
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà÷åí-
íÿì?. 19.00, 1.55 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô "Àâãóñ-
òèí Âîëîøèí. Ìåòåîðèò íå-
çàëåæíîñò³ íàä Ñð³áíîþ çåì-
ëåþ" 2 ô.. 19.55 "Ñõåìè" ç
Íàòàë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 20.20,
4.40 Ïðî ãîëîâíå. 21.50 Ò/ñ
"Íà ìåæ³. Ãðóïà "Àíòèòåðîð".
22.55, 5.50 Â³÷íå. 23.15
Ï³äñóìêè. 2.10 Ä/ô "Ïðîìåí³
òåìíîãî ïðîñòîðó".  2.40
Ñâ³òëî. 3.20 Ä/ô "Àëüòåðíà-
òèâà Îëåãà Ëàâðåíòüºâà"

     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".
11.00, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 5".
14.45 "Ìîëüôàð". 15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 6". 17.15
Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè
äîë³". 20.30, 2.10 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Äðàìà "Æèò-
òÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 22.00 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ 6". 23.00 "Ïðàâî íà
âëàäó 2017". 0.45, 2.50 Äðàìà
"Ðîçìîâà"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô.  6 .20,  14.15
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ". 11.00,
12.25, 21.00 Ò/ñ "Çàðàäè êî-
õàííÿ ÿ âñå çìîæó!". 15.50,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
4.25 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 1.40, 5.10
"Ïîäðîáèö³" .  23.50 Ò/ñ
"Ò³ëüêè íå â³äïóñêàé ìåíå"
(16+).  2.25 Ò/ñ "Ïðàâäèâà
³ñòîð³ÿ ïðî ×åðâîí³ â³òðèëà".
3.55 "Ãîòóºìî ðàçîì"

ICTV
5.55 Ç³ðêà YouTube. 6.30 Ðà-
íîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.  8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 9.50 Ñåêðåò-
íèé ôðîíò. 10.45 Ò/ñ "Øóëåð"
(16+). 11.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.05 Õ/ô "Ç³òêíåííÿ ç
áåçîäíåþ" (16+). 15.30, 16.20,
21.25 Ò/ñ "Ìàéîð ³  ìàã³ÿ"
(16+). 17.45 Ò/ñ "Ñïåöçàã³í

"Øòîðì" (16+). 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
23.15 Õ/ô "Ñôåðà" (16+). 1.45
Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-4" (16+). 3.10
Ñòîï-10. 4.35 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.40 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.45 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.05 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.05,
18.30 "Çà æèâå!". 11.20 "Ìàñ-
òåðØåô - 3". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà 4". 0.00
"Îäèí çà âñ³õ". 1.10 "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, 2.40 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 3.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé ñå-
çîí. 13.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð
2" (12+). 15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ë³êàð". 18.00 Ò/ñ "Ðàéñêîåìå-
ñòî" 48 ñ. (16+). 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Âåñíà ó ãðóäí³" (16+). 23.30
Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èí-
íèé íàì³ð" (16+). 4.30 Ðåàëü-
íà ì³ñòèêà.

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 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. 10.05 Ì/
ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.35 Ò/ñ "Áàôô³ - âè-
íèùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+).
11.25 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.25,
16.50, 0.35 Êàçêè Ó Ê³íî. 14.30,
21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò".  15.55, 20.00, 4.30
Â³òàëüêà. 17.50 ËàâËàâÑar.
22.00, 2.50 Êðà¿íà Ó.  23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà.  0.00 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 1.30 Ò/ñ "Ñïë³ò.
Òàºìíèöÿ êðîâ³" (16+). 2.00
Òåîð³ÿ çðàäè

«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
"×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" êîðîòêèé
âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â..  17:05 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëåñå-
ð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:00 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î.
23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ". 00:15 -
Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.20 Çîíà íî÷³ .  5.10,
18.00 Àáçàö. 6.03, 7.55 Kids
Time. 6.05 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí".  7.00 Ì/ñ
"²ñòîð³¿ Òîìà ³ Äæåðð³". 8.00
Ò/ñ "Äðóç³". 10.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì".  19.00 Õòî çâåðõó?.
21.00 Ò/ñ "Á³áë³îòåêàð³  3"
(16+). 22.30 Õ/ô "13 ïðèâèä³â"
(18+). 0.20 Õ/ô "Ç òåìðÿâè"
(16+). 2.15 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 17 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 21.00, 5.10
Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10 Ñïîðò.
6.15, 8.15 ÀãðîÅðà. 6.25 Æèò-
òºëþá. 6.45, 7.45, 8.25 Ñìàêî-
òà. 7.20, 23.35 Íà ñëóõó. 8.35
Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 8.40
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëåìà-
ãàçèí. 9.00 Ä/ñ "Ëåãåíäè òîôó".
9.35 Ò/ñ "Àðèñòîêðàòè". 10.30,
16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó". 11.20
Ä/ô "Àâãóñòèí Âîëîøèí. Ìå-
òåîðèò íåçàëåæíîñò³ íàä
Ñð³áíîþ çåìëåþ" 2 ô.. 11.45
Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê. 12.10
Ñóñï³ëüíèé óí³âåðñèòåò. 12.40,
21.30, 5.35 Íîâèíè. Ñïîðò.
12.55 Voxcheck. 13.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.15
Ñõåìè. 13.55 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþ-
áîâ. 14.55, 3.15 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. ²Õ åòàï. Ñïðèíò 7, 5êì.
(æ³íêè). 17.25 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. ²Õ åòàï. Ñïðèíò 10êì.
(÷îëîâ³êè). 18.55 Ùî òàì ç ªâðî-
áà÷åííÿì?. 19.00, 1.55 Íîâè-
íè. Êóëüòóðà. 19.30 Â³éíà ³

ìèð. 20.20, 4.40 Ïðî ãîëîâíå.
21.50 Ä/ô "Óêðà¿íñüêà ðåâî-
ëþö³ÿ". 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.00 Çîëîòèé ãóñàê. 23.15
Ï³äñóìêè. 1.20 Íîâèííèé
áëîê. 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". 10.55,
12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 5". 14.45
"Ìîëüôàð".  15.45 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 6". 17.15 Ìåëîä-
ðàìà "Êîõàííÿ ïðîòè äîë³".
20.15 "Ðîçñì³øè êîì³êà. Ä³òè
2". 22.10 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
0.05 Êîìåä³ÿ "Ãàìá³ò". 1.50 Õ/
ô "Ô³ëîñîô³ÿ. Îêñàìèòîâèé
ñåçîí". 2.05 Õ/ô "Ä³ä ë³âîãî
êðàéíüîãî". 3.15 Ìåëîäðàìà
"Ëþáîâí³  ðàíè".  5.55 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 14.15

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ". 11.00, 12.25
Ò/ñ "Çàðàäè êîõàííÿ ÿ âñå
çìîæó!". 15.50, 16.45 "Ðå÷äîê".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 2.10 "Ïîäðî-
áèö³". 21.00 "×îðíå äçåðêàëî".
23.00 Õ/ô "Äèòèíà íà ëèñòî-
ïàä". 1.00 Õ/ô "Äåíü ïåðøèé,
äåíü îñòàíí³é". 3.00 Äîê.ïðî-
åêò "Âîëîäèìèð ²âàñþê. ²äå-
àëüíå âáèâñòâî". 3.50 "Æäè
ìåíÿ"

ICTV
5.05 Äèâèòèñü óñ³ì! .  5.55
Ç³ðêà YouTube. 6.30 Ðàíîê ó
âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 9.45 ²íñàéäåð.
10.40, 17.50 Ò/ñ "Ñïåöçàã³í
"Øòîðì" (16+).  11.40 Ò/ñ
"Â³ää³ë 44" (16+). 12.35, 13.05
Õ/ô "Ñôåðà" (16+).  12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü. 15.35,
16.15 Ò/ñ "Ìàéîð ³  ìàã ³ÿ"
(16+).  18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³. 21.25
Äèçåëü-øîó. 23.40 Õ/ô "Äæàí-
ãî â³ëüíèé" (18+). 2.45 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ-4" (16+). 4.25 Ôàê-
òè. 4.45 Õ/ô "Ëþäèíà ç çîëî-
òèì ï³ñòîëåòîì"

ÑÒÁ
7.20 Õ/ô "Øâèäêèé ïî¿çä". 9.15
Õ/ô "Àâàð³ÿ - äî÷êà ìåíòà".
11.15 Õ/ô "Ìàòè é ìà÷óõà".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
18.30 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà".
20.00, 22.45 "Õîëîñòÿê - 7".
1.10 00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (16+). 7.00,
8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00,
3.15 Ñüîãîäí³. 7.15, 8.15 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15, 5.30 Çî-
ðÿíèé øëÿõ. 11.30 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. Íîâèé ñåçîí. 13.30 Ò/
ñ "×åðãîâèé ë³êàð 2" (12+).
15.30 Ò/ñ "×åðãîâèé ë³êàð".
16.15 Õ/ô "×åòâåð 12". 18.00
Ò/ñ "Ðàéñêîåìåñòî" 49 ñ.
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ïîãîâîðè
ç³ ìíîþ ïðî êîõàííÿ" 1, 2 ñ..
23.30 Ò/ñ "Ïîãîâîðè ç³ ìíîþ
ïðî êîõàííÿ". 1.10 Ò/ñ "Çàêîí
³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð"
(16+). 4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 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. 9.35 Ì/ñ
"Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.05 Õ/ô "ß òâ³é ãå-
ðîé". 12.25 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
13.25, 16.50 Êàçêè Ó Ê³íî.
14.30 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòà-
âîþ. 14.55 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 15.55, 4.15 Â³òàëüêà.
17.50 ËàâËàâÑar. 20.00 Õ/ô
"Òðè ãîð³øêè äëÿ Ïîïåëþøêè".
21.30 Õ/ô "ßê âèéòè çàì³æ çà
ì³ëüÿðäåðà". 23.20 Õ/ô "Òðè-
íàäöÿòèé âî¿í". 1.10 Õ/ô "Íà-
çàð Ñòîäîëÿ". 2.35 Êðà¿íà Ó.

«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 - Ïðî-
ãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:30 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.45
- ïðîãðàìà "Ìóçè÷íèé ôàº-
òîí". 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 - Òåëåñå-
ð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.25 Çîíà íî÷³. 5.00, 18.00
Àáçàö. 5.55, 7.45 Kids Time.
6.00 Ì/ñ "Õàé æèâå êîðîëü Äæó-
ë³àí". 6.50 Ì/ñ "²ñòîð³¿ Òîìà ³
Äæåðð³". 7.50 Ò/ñ "Äðóç³". 14.00
Ñåðöÿ òðüîõ. 16.00, 19.00 Ì/ñ
"Êóõíÿ" (16+). 21.00 Ò/ñ "Á³áë³î-
òåêàð³ 3" (16+). 23.30 Õ/ô "Áà-
áàäóê" (18+). 1.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 18 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ó ïðîñòîð³ áóòòÿ. 6.35
Ï³äñóìêè. 7.05 ÀãðîÅðà.
Ï³äñóìêè. 7.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 8.05 Ñìàêîòà. 8.30, 0.00
Çîëîòèé ãóñàê. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 9.55 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.15 Õî÷ó áóòè. 11.00
Ôîëüê-music. 12.15 Êíèãà.ua.
12.40, 14.40 Ò/ñ "Áåðêë³-ñêâåð".
13.40 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. ²Õ
åòàï. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ
10êì. (æ³íêè). 15.55 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó. ²Õ åòàï. Ãîíêà
ïåðåñë³äóâàííÿ 12, 5êì.
(÷îëîâ³êè). 16.50 ×îëîâ³÷èé
êëóá. Ñïîðò. 18.05 ×îëîâ³÷èé
êëóá. 18.45 Ä/ô "Ëåã³îí.
Õðîí³êà Óêðà¿íñüêî¿ Ãàëèöüêî¿
Àðì³¿ 1918-1919". 19.50
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Ï.Ç³áðîâ
"Ó íàñ º âñå". 21.00, 5.35
Íîâèíè. 21.30 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà Ïàâëà Ç³áðîâà "Ó íàñ
º âñå" (ïðîäîâæåííÿ). 22.15 Ä/
ô "Áóòè ñàìà ñîá³ ö³ëëþ. Îëüãà
Êîáèëÿíñüêà". 22.40 Ìåãàëîò.
23.00 Ñâ³ò on l ine. 23.25
Æèòòºëþá. 1.20 Ìóçè÷íå òóðíå.
2.20 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. ²Õ
åòàï. Ñïðèíò 10êì. (÷îëîâ³êè).
3.50 Ä/ô "Àâãóñòèí Âîëîøèí.
Ìåòåîðèò íåçàëåæíîñò³ íàä
Ñð³áíîþ çåìëåþ". 4.40
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³

Êàíàë «1+1»
6.45 "Ãðîø³". 8.00 "Ñí³äàíîê.
Âèõ³äíèé". 10.00, 19.30 ÒÑÍ.
11.00, 23.20 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
12.00 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï 3".
13.30 "Ãîëîñ êðà¿íè 7". 15.40,
21.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 17.35
"Ðîçñì³øè êîì³êà. Ä³òè 2". 20.15
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 0.20
"Âå÷³ðí³é êè¿â". 2.30 Äðàìà
"Êèñíåâèé ãîëîä". 4.10 Êîìåä³ÿ
"Ãàìá³ò"

IÍÒÅÐ
5.40, 20.00, 2.25 "Ïîäðîáèö³".
6.20 Ì/ô. 7.10 Õ/ô "Áóäüòå
ìî¿ì ÷îëîâ³êîì". 9.00 "Óêðà¿-
íà âðàæàº". 10.00 Ä/ï "Ñåðã³é
Þðñüêèé. ß ïðèéøîâ â ê³íî ÿê
êëîóí". 11.00 Õ/ô "Ëþäèíà
íåçâ³äêè". 12.45, 2.55 Õ/ô "Çî-
ëîòå òåëÿ". 16.15 Õ/ô "Ïîë³ò
ôàíòàç³¿" (16+). 18.15, 20.30
Ò/ñ "Ïîâåðíåøñÿ - ïîãîâîðè-
ìî". 22.30 Õ/ô "Ëþáîâ íà àñ-
ôàëüò³" (16+). 0.25 Õ/ô "Äðó-
ãèé øàíñ" (16+)

ICTV
6.50 Äèâèòèñü óñ³ì!. 7.50 Ì ³
Æ. 8.45 ß çíÿâ!. 9.40 Äèçåëü-
øîó. Äàéäæåñò. 10.50, 11.50
Îñîáëèâîñò³  íàö³îíàëüíî¿
ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Ò/ñ "Íà òðüîõ" (16+).
13.25 Õ/ô "Îäèñåÿ" (16+).
16.50 Õ/ô "Ïîäâ³éíèé ôîð-
ñàæ" (16+). 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô "Ôîðñàæ-
5.  Øàëåíà ï 'ÿò ³ðêà" (16+).
22.35 Õ/ô "Áåçñëàâí³ âèðîä-
êè" (16+). 1.25 Õ/ô "Äæàíãî
â³ëüíèé" (18+). 4.35 Ôàêòè

ÑÒÁ
5.55 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 7.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 7.55,
9.55 "Õîëîñòÿê - 7". 9.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 12.05 "Ìàñòåð-
Øåô. Ä³òè - 2". 19.00 "Óêðà¿íà
ìàº òàëàíò! Ä³òè" 2. 22.05 Ò/ñ
"Êîëè ìè âäîìà". 23.35 "Äàâàé

ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3". 1.35
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 1.10 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 4.50 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.30 Ò/ñ "Âåñíà ó ãðóäí³"
1, 6 ñ. (16+). 15.20 Ò/ñ "Âåñ-
íà ó ãðóäí³" (16+). 17.00 Ò/ñ
"Êíÿæíà ç õðóùîâêè" 1, 2 ñ.
(16+). 19.40 Ò/ñ "Êíÿæíà ç
õðóùîâêè" (16+). 21.20 Õ/ô
"×åòâåð 12". 23.10 Ðåàëüíà
ì³ñòèêà. 2.00 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïî-
ðÿäîê: Çëî÷èííèé íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.15 Ì/ñ "Äîðà-ìàíäð³â-
íèöÿ". 7.40 Ì/ñ "Åëâ³í ³ áó-
ðóíäóêè" .  8 .00 Ìóëüòì³êñ .
8.20 Ì/ñ "Áàðá³ Äð³ìòîï³ÿ".
9.35 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 10.50 Ì/
ô "²ãîð". 12.25, 18.45 Êàçêè Ó
Ê³íî.  15.15 Õ/ô "ßê âèéòè
çàì³æ çà ì³ëüÿðäåðà". 17.05
Õ/ô "Òðè ãîð³øêè äëÿ Ïîïå-
ëþøêè". 20.50, 0.35 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 22.00, 2.50 Êðà¿íà
Ó. 0.00 Ò/ñ "Îòæå" (18+). 2.00
Òåîð³ÿ çðàäè. 4.30 Â³òàëüêà

«Ì-ñòóä³î»
7:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:10  -
Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íîâèíè
"×àñ". 10:55 -  ïðîãðàìà "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðàìà "Ãðî-
ìàäñüêèé êîíòðîëü" (ïîâòîð).
11.35 - ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 11:45 - ïðîãðàìà "Ìó-
çè÷íèé ôàºòîí". 12:30 -  Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 - Ãîðîñ-
êîï. 13.00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 -  Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:35
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:45-  Âå÷³-
ðíÿ 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, 2.05 Çîíà íî÷³. 4.55, 6.10
Kids Time. 5.00 Ì/ñ "Õàé æèâå
êîðîëü Äæóë³àí". 6.15 Õ/ô
"Ñ³ìåéêà âàìï³ð³â". 8.10 Ðåâ³-
çîð Ñïåøë. 10.00 Òàºìíèé
àãåíò. 11.20 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 13.10 Â³ä ïàöàíêè
äî ïàíÿíêè. 15.20 Õòî çâåðõó?.
17.20 Ì/ô "Øðåê 3". 19.10 Õ/
ô "Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ 5:
Îïåðàö³ÿ Ìàÿì³ Á³÷" (16+).
21.00 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêà àêà-
äåì³ÿ 6" (16+). 22.45 Õ/ô "Ïîë-
³öåéñüêà àêàäåì³ÿ 7" (16+).

0.15 Õ/ô "13 ïðèâèä³â" (18+)

ÍÅÄ²Ëß, 19 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.35 Íà
ñëóõó. 7.05, 23.30 Çîëîòèé
ãóñàê. 7.25 Æèòòºëþá. 8.10
Ñìàêîòà. 8.35 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 8.45, 0.20 Òåëåìàãà-
çèí.  9 .00 Õ/ô "Àíòîí³î
Â³âàëüä³ :  Ïðèíö Âåíåö³ ¿ " .
11.05 Ñïîãàäè. 11.40 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 12.10 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. ²Õ åòàï. Ìàñ-
ñòàðò 12, 5êì. (æ³íêè). 13.15
Ôîëüê-music. 14.25 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó.  ²Õ åòàï.  Ìàñ-
ñòàðò 15êì. (÷îëîâ³êè). 15.40
Òâ³é ä³ì-2. 15.55 Ä/ô "Øòåï-
ñåëü ³ Òàðàïóíüêà. Ñëàâà - íà
âèñíàæåííÿ". 16.35 Ò/ñ "Íà
ìåæ³ .  Ãðóïà "Àíòèòåðîð" .
20.30 Ïåðøà øïàëüòà. 21.00,
5.35 Íîâèíè. 21.25 Ä/ô "SOS
áîí³òî". 21.50 Ùî òàì ç ªâðî-
áà÷åííÿì?. 22.30 Àðò-Êëóá
38. 23.00 Ñâ³ò on line. 23.20
Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 1.20 Ìóçè÷-
íå òóðíå. 2.20 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. ²Õ åòàï. Ãîíêà ïåðå-
ñë³äóâàííÿ 10êì. (æ³íêè). 3.15
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. ²Õ åòàï.
Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ 12,
5êì.  (÷îëîâ³êè) .  4 .10 Ä/ô
"Ì³ñòåð³ÿ Ìàð³¿ Ïðèéìà÷åí-
êî". 4.40 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ

 Êàíàë «1+1»
7.00 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".

8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
9.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà".
9.40 Ì/ô "ÌÀØÀ ² ÂÅÄÌ²ÄÜ".
10.10 "Íà íîæàõ". 11.45,
13.15, 14.15 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -

3: Òàíçàí³ÿ". 15.40 Äðàìà
"Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 19.30,
5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 7". 23.15, 2.15
Êîìåä³ÿ "Ìè êóïèëè çîîïàðê".
1.35 "Àðãóìåíò êiíî"

IÍÒÅÐ
5.40 "Ïîäðîáèö³". 6.10 Ì/ô.
6.30 Õ/ô "Ëþäèíà íåçâ³äêè".
8.10 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 9.00
"Ãîòóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë
³ ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ". 12.00 Õ/ô "Ïîë³ò ôàí-
òàç³¿" (16+). 14.10 Ò/ñ "Ïîâåð-
íåøñÿ - ïîãîâîðèìî". 17.50 Õ/
ô "Íàâìèñíî íå ïðèäóìàºø"
(16+). 20.00, 4.40 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 21.30 Õ/ô "Á³äíà Liz"
(16+). 23.20 Õ/ô "Ä³äüêà ëè-
ñèãî" (16+). 1.10 Õ/ô "Ëþáîâ
íà àñôàëüò³" (16+). 3.00 Õ/ô
"Äðóãèé øàíñ" (16+)

 ICTV
5.05 Õ/ô "Øïèãóí, ÿêèé êîõàâ
ìåíå". 7.10 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 9.55 Íüþçìåéêåð: Àíäð³é
Ïàðóá³é. 10.50, 13.00 Õ/ô "Îäè-
ñåÿ" (16+). 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.20 Õ/ô "Ïîäâ³éíèé ôîðñàæ"
(16+). 16.15 Õ/ô "Ôîðñàæ-5.
Øàëåíà ï'ÿò³ðêà" (16+). 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.30
Õ/ô "Ôîðñàæ-6" (16+). 23.05 Õ/
ô "Ìåðçåííà â³ñ³ìêà" (18+).
2.15 Õ/ô "Áåçñëàâí³ âèðîäêè"
(16+)

ÑÒÁ
5.50 "Âñå áóäå äîáðå!". 7.45
"Õîëîñòÿê - 7". 9.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 9.55 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 10.50 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 12.50 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè". 16.00, 23.05 "ß
ñîðîìëþñü ñâîãî ò ³ëà 4".
18.00, 22.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 20.55 "Îäèí çà
âñ³õ". 0.20 00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.20 Ò/ñ "Ïîãîâîðè ç³
ìíîþ ïðî êîõàííÿ". 13.00 Ò/ñ
"Êíÿæíà ç õðóùîâêè" (16+).
16.40 Ò/ñ "Áåðåã íàä³¿" 1, 2 ñ.
(16+). 19.00, 5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00 Ò/ñ
"Áåðåã íàä³¿" (16+). 21.30 Õ/ô
"Ñð³áëÿñòèé äçâ³í ñòðóìêà"
(16+). 23.25 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
2.00 Ò/ñ "Ðàéñêîåìåñòî" 45,
49 ñ. (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè 2.
6.20 Êàçêà ç òàòîì 2. 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. 9.35 Ì/ô
"²ãîð". 11.00 Õ/ô "Êðàñóíÿ é
÷óäîâèñüêî". 12.50 Õ/ô
"Áðóäí³ òàíö³ 2". 14.30, 4.30
Â³òàëüêà. 16.35 Êàçêè Ó Ê³íî.
20.50, 0.35 Òàíüêà ³ Âîëîäü-
êà. 22.00, 3.15 Êðà¿íà Ó. 23.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.00 Ò/ñ
"Îòæå" (18+). 2.00 Õ/ô "Íàçàð
Ñòîäîëÿ"

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30 - Êàçêîâèé ÷àñ.
10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðà-
ìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:05 -
ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 12:55 -
Ãîðîñêîï. 13:00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî" ( ïîâòîð).
13:45 - Ìóëüòñåð³àë. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 14:55 -
Ãîðîñêîï. 15:00 - Ìóëüòô³ëüì.
16.25 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:05 - Ìóëüòô³ëüì. 18:30 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé
âèïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 21:15 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 1.40 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 5.30, 7.13 Kids
Time. 5.35 Ì/ñ "Õàé æèâå êî-
ðîëü Äæóë³àí". 7.15 Ò/ñ
"Á³áë³îòåêàð³ 3" (16+). 11.45
Ì/ô "Øðåê 3". 13.25 Õ/ô "Ïîë-
³öåéñüêà àêàäåì³ÿ 5: Îïåðàö³ÿ
Ìàÿì³ Á³÷" (16+). 15.15 Õ/ô
"Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ 6"
(16+). 17.00 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêà
àêàäåì³ÿ 7" (16+). 18.50 Õ/ô
"Ìè - Ì³ëëåðè" (16+). 21.00 Õ/
ô "Äóæå ïîãàí³ ìàòóñ³" (16+).
23.00 Õ/ô "Ñóñ³äêà" (16+). 1.05
Õ/ô "Áàáàäóê" (18+)
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
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. №

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 27
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 12
     äiâ÷àòîê – 15
     îäðóæèëîñÿ –

5 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè.
ïîìåðëî – 16 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
13.02.2017 – 19.03.2017

ОВЕН (21.03�20.04).
Ви можете реалізува�
ти найзухваліші пла�
ни, створити гарний

заділ на майбутнє, поліпши�
ти своє матеріальне стано�
вище. Удача буде супровод�
жувати вам у різних починан�
нях. Постарайтеся поменше
напружуватися на роботі.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Ви можете за�
надто захопитися по�
будовою стратегіч�

них планів, куди краще зай�
нятися вирішенням насущ�
них проблем. Зараз не най�
кращий час, щоб намагати�
ся прискорювати вирішення
питань.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Досить на�
пружений, але ціка�
вий та плідний час.
Великий шанс знай�

ти засоби для реалізації
своїх ідей. Ви будете відчува�
ти підтримку навколишніх у
своїх починаннях.

РАК (22.06�23.07).
Тривог і хвилювань не
уникнути. Постарай�
теся відгородити
себе від небажаних

контактів і заздрих людей.
Бажано бути обережнішими
при спілкуванні з колегами та
друзями.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Захопленість робо�
тою завжди похваль�
на, тільки не доводь�

те себе до виснаження.
Не забувайте про домашні
справи. Постарайтеся вияви�
ти поблажливість до колег на
роботі, вони абсолютно
відверті у своїх оманах.

ДІВА (24.08�23.09).
Ви можете успішно
впоратися зі складни�
ми справами. Не
відмовляйтеся від по�

їздок. Вони можуть принес�
ти вам прибуток, а заодно �
допоможуть відволіктися від
смутних думок.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Вам краще
займатися дрібними
повсякденними спра�
вами і не будувати

грандіозних планів. Якщо є
можливість, спробуйте уни�
кати контактів і зіткнень з на�
чальством. Намагайтеся
спілкуватися тільки з близь�
кими та потрібними людьми.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ви зможете
поліпшити своє по�
ложення в про�

фесійній і особистої сферах.
Для цього важливо стать
більш мудрим і терплячим. Ви
зможете вміло обійти мережі
інтриг, зберегти свій статус і
гарний настрій.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Вітер змін
буде досить сильний.
З'явиться можливість
повністю поміняти і

місце, і спосіб життя. Ваші
бажання та реальні дії мо�
жуть прийти в деякий дисо�
нанс.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Вам може зда�
тися, що оточуючі
люди вас просто вико�

ристовують, нічого не даючи
замість. Швидше за все, це не
зовсім так, тому не варто вго�
лос висловлюватися з цього
приводу.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Необхідно
зібратися з силами і
не дозволяти собі

розслаблюватися та засму�
чуватися. Обміркуйте все, не
випускайте з уваги дрібниць і
тоді у вас усе обов'язково
вийде.

РИБИ (20.02�20.03).
Не виключено, що всі
події сприяють вашо�
му професійному рос�

ту. Постарайтеся поменше
уваги звертати на критиків:
впевнено йдіть до своєї
мети.

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

«Щоб пізнати поета – треба піти
у його країну» – так говорив Йо�
ганн�Вольфганг Гете.  Пізнати по�
ета, поговорити про його
творчість, спробувати  трішечки
зазирнути  в його країну  спробу�
вала  міська бібліотека імені О.
Духновича  – в останній день зими
2017 року. Зібравши  шануваль�
ників творчості  прекрасного
письменника Срібної Землі  на ве�
чорі – вшануванні пам’яті – Ми�
коли (Дионизія) Омельяновича
Матоли, якому б виповнилось в
цьому  році – 65 літ.

«Отак,сини. Це  не кінець доро�
ги». Під такою промовистою на�
звою  B  читальній залі нашої
бібліотеки пройшов вечір  пам’�
яті поета.  Гостей прийшло чима�
ло: члени його родини, одно�
класники, друзі поета,  члени літе�
ратурного   об’єднання  «Рідне
слово», курсанти військового
ліцею, студенти торгівельно�еко�
номічного коледжу.  На зустріч з
високою поезією з Ужгороду при�
був Голова Спілки письменників
Закарпаття Василь Густі, знані
письменники Мукачева:Тетяна
Рибар, Віктор Дворниченко,  а
делегацію із ЗОШ № 2 ім  Т.Г.
Шевченка очолив директор зак�
ладу, депутат міської ради Михай�
ло Лабош – адже Микола Матола
– випускник цієї школи..

Мирослав Дочинець – сьогод�
нішня літературна візитівка нашо�
го міста, Почесний громадянин
Мукачева, лауреат Національної
літературної премії ім. Т. Г. Шев�
ченка та лауреат інших премій,

«Îòàê, ñèíè. Öå íå ê³íåöü äîðîãè».
Âå÷³ð-âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ Ìèêîëè Ìàòîëè

розповідав про
у ж г о р о д с ь к і
зустрічі з поетом,
який так рано
відійшов у вічність.

Василь Густі та
Віктор Дворнічен�
ко – згадували
роки, проведені в
поетичних баталі�
ях та ту систему,
яка забороняла
творчим людям
бути самим со�
бою. Тетяна Рибар
згадала хорошим словом пись�
менника, побажала молоді   чи�
тати і досліджувати творчий спа�
док письменників Закарпаття, а
в завершенні свого виступу по�
читала поезію Миколи Матоли –
«Біле тіло твоє».

Сестра поета Емілія згадувала
дитинство, перші поетичні спро�
би зоряного брата і щасливі часи
проведені в дружній люблячій
родині.

Однокласники поета Любов
Лазар, Катерина Мартинузі,
Ольга Стадник, Віра Медвідь,
згадували різні пригоди –
шкільні й поза школою.

Книжкова виставка “Таїна сло�
ва – смисл буття” ознайомила
відвідувачів бібліотеки з твора�
ми поета виданими у різні роки
(«За білими веснами», «По�
гідний ранок», «Не сміємо не
бути», «Структура голосу») та
висловами відомих літературоз�
навців про його творчість.

На  Барвінківському  кладо�

вищі під Ужгородом  доглянута
могила, де в камені висічено
філософські рядки епітафії, напи�
саної собі  самим поетом: ”Отак,
сини. Це не кінець дороги. Це
тільки камінь з надписом –
ім’ям....”

Література і епоха…поняття
невіддільні. Щоб пізнати суть
епохи, потрібно осмислити ду�
ховні набутки, створені нею. Літе�
ратура реагує на зміни у суспіль�
ному  житті, аналізує пройдений
народом шлях, показує перспек�
тиви розвитку, застерігає від по�
разок і невдач… Потрібно лише
вміти уважно читати, думати…
Так, Микола у своєму часі до кінця
не був прочитаний. Сьогодні по�
чинаємо його читати по�новому
– дивуємось,  радіємо, збагачує�
мось  Словом. Бо ж не хлібом
єдиним ….

О. КОВАЛЕНКО,
завідувачка відділу обслуго%
вування центральної   міської
бібліотеки  ім. О. Духновича

КУПЛЮ ЧАВУННУ ПІЧ “ПЕРЕМОГА”
 В РОБОЧОМУ СТАНІ. Т. 050 550 1100

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÀ
Ì²ÑÖÅÂÀ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
²ÍÔÎÐÌÓª:

Заступник прокурора
області проведе у Мука�
чеві   виїзний особис�
тий прийом громадян.

10 березня 2017
року з 11.00 до 13.00
у приміщенні Мукачівсь�
кої місцевої прокурату�
ри (за адресою

м. Мукачево, вул.
Л.Толстого, 15)  заступ�
ник прокурора Закар�
патської області Мань%
кут Андрій Юрійович
проведе особистий
прийом громадян.

Громадянам, які ма�
ють намір потрапити на
особистий прийом, не�
обхідно мати при собі
належним чином офор�
млені письмові звер�
нення.

Попередній запис на
особистий прийом до
заступника прокурора
Закарпатської області
Манькут А.Ю. прово�
диться у Мукачівській
місцевій прокуратурі.
Більш детальну інфор�
мацію щодо  його про�
ведення можна отрима�
ти за телефонами
(03131) 2%24%48   та
(03131) 5%42%77.

Сьогодні на засіданні міськви�
конкому прийнято рішення про
реєстрацію дітей, яких батьки
покинули в обласній дитлікарні.
Опісля їх тимчасового влаштують
до обласного будинку дитини в
Сваляві

Нагадаємо, що два тижні тому
до служби у справах дітей вико�
навчого комітету Мукачівської
міської ради надійшло повідом�
лення стосовно двох немовлят,
які тривалий час перебували в
обласній дитячий лікарні. Чоти�
римісячних діток на лікуванні в
інфекційному відділенні батьки

ПОКИНУТИХ В ЛІКАРНІ ДІТЕЙ ВЛАШТУЮТЬ
ДО ОБЛАСНОГО БУДИНКУ ДИТИНИ

залишили в грудні минулого року.
Лікарі марно шукали матерів, які,
влаштувавши малечу на лікуван�
ня, більше не з’являлися. З’ясу�
валось, що діти на території міста
не народжувались, реєстрація їх
народження також не проводи�
лась. Відомості про батьків вза�
галі відсутні.

Водночас на виконкомі запро�
понували розробити механізм
подачі батьками документів в
тих випадках, коли їх  дітей
оформляють на лікування  в ста�
ціонарне відділення лікарень
міста.

ВАЖКОХВОРІ МУКАЧІВЦІ
ОТРИМАЛИ 464 ТИС. ГРН.

НА ЛІКУВАННЯ
Міський голова Андрій Балога

підписав розпорядження про надан�
ня матеріальної допомоги мешкан�
цям міста в розмірі 464 тисяч гри�
вень за рахунок програми «Додатко�
вого соціально�медичного захисту
мукачівців».

Допомогу отримають 22 містян
для проведення дороговартісного
лікування. Кошти також передбачи�
ли містянам, які опинилися у важких
життєвих обставинах, на придбання
підгузок дітям з особливими потре�
бами.

ЗДІЙСНЮЮ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ПАСАЖИРІВ
у Чехію (середа) –

Тел. +420775063600 і

з Чехії (субота) –
Тел.+ 380961865753. –

(Міша).
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