
12 (1165)
30  ÁÅÐÅÇÍß 2017 ðîêó

       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

       (Ò.:  3-15-57; 3-15-34; 3-15-36).

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

ÕÀÉ  ÂÀÌ  ÙÀÑÒÈÒÜ!

Äóæå ìèëó, æèòòºðàä³ñíó òà  ÷àð³âíó, òàëàíî-
âèòó Íàðîäíó  àðòèñòêó Óêðà¿íè, Ïî÷åñíîãî
ãðîìàäÿíèíà Ìóêà÷åâà
Ë³ä³þ  Âîëîäèìèð³âíó  ÏÈÐÎÃÎÂÓ
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Áà-
æàºìî é íàäàë³ çàëèøàòèñÿ òàêîþ åíåðã³éíîþ,
ùåäðîþ íà äîáðî, ëþäÿíîþ ³ ìóäðîþ æ³íêîþ.
Õàé Âàøà, äîðîãà ³ìåíèííèöå,  íåñê³í÷åíà äîá-
ðîòà ³ ëþáîâ äî ëþäåé, çàðàäè ÿêèõ æèâåòå,
òâîðèòå íå çíàº âòîìè, êðàñà äóø³ áóäå íå-
ï³äâëàäíà ðîêàì!
    Â³ä ³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà  –

 ªâãåí ÔÅÄ²Â, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ðàäè
"Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà".

Ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ³ ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

ПРЕЗИДЕНТ США Дональд Трамп вручив  канцлеру
Німеччини Ангелі Меркель рахунок  по НАТО на 375
мільярдів доларів. В таку суму президент США  оці#
нив борг Берліна  перед Вашінгтоном  по НАТО.

АГРАРНА партія ініціювала  збір підписів з вимо#
гою не допустити "дикої" торгівлі  українськими чор#
ноземами.

"УКРПОШТА" повідомила про схвалений проект
рішення про збільшення тарифів на пересилку пошто#
вих  переказів#карток, листів, бандеролей більш ніж
на 50 відсотків.

Щовесни  працівниками Мукачі#
вського міського осередку Товари#
ства Червоного Хреста України, у
відповідності із Постановою Пре#
зидії Правління Закарпатської об#
ласної організації Товариства Чер#
воного Хреста України, беруть ак#
тивну участь у  Всеукраїнському
місячнику Червоного Хреста. У
цьому році цей важливий захід роз#
почався  20 березня. І триватиме
він до 20 квітня.  Цей захід мило#
сердя проходить під гаслом: «За)
безпечуючи найголовніше». Він
спрямований на привернення ува#
ги суспільства до проблем пере#
міщених осіб, сімей, які втратили
годувальника в зоні АТО та
найбільш незахищених верств на#
селення.

Уже проведено підготовчу робо#
ту серед мукачівців, в трудових ко#
лективах, бізнесових структурах,
серед учнів і студентів навчальних
закладів, небайдужих до чужої біди
громадських, релігійних організа#
ціях де в основному  формується
громадська думка  про корисність
та важливість акцій милосердя.

ÄÎÏÎÌÀÃÀÒÈ  ÍÓÆÄÅÍÍÈÌ
ËÞÄßÌ  –  ÍÀØ  ÎÁÎÂ’ßÇÎÊ

Уже на другий день після публі#
кації оголошення про місячник, по#
відомлення про цю важливу подію
по радіо й телебаченню до нас по#
чали звертатися волонтери, які
приносили одяг, взуття, предмети
хатнього вжитку, медикаменти,
речі для сімей внутрішньо пере#
міщених осіб, немічних, особливо
тих, хто не може самостійно пере#
суватися. Найбільше надійшло по#
дарунків від школярів, студентів,
робітничих колективів. Визначати
тих, хто виявив найбільше мило#
сердя, сьогодні ще передчасно.
Підсумки будуть оголошені після
20 квітня. Ось тоді й буде названо
наймилосердніші колективи Мука#
чева, прізвища найкращих волон#
терів.

Але вже сьогодні щиро дякуємо
тим милосердним людям, які при#
ходять до нас, на вулицю Стуса, 3,
у міське Товариство  Червоного
Хреста, щоб поділитися з нужден#
ними.

Іванна  ТАРАСОВИЧ,
голова міського Товариства

Червоного Хреста

Центр надання адміністративних
послуг Мукачево повідомляє, що 3
квітня розпочинається прийом заяв
про зарахування дітей до дошкільно#
го навчального закладу та 1#го класу
загальноосвітнього навчального зак#
ладу.

Для проведення реєстрації дитини
необхідно звернутися до Центру на#
дання адміністративних послуг Мука#
чево, пл.Духновича Олександра, 2 (Ра#
туша) та мати з собою такі документи:

# паспорт одного з батьків дитини
(оригінал документа);

# свідоцтво про народження дити#
ни (оригінал та копія документа);

# довідка про реєстрацію місця про#
живання дитини (в разі наявності).

Телефон для довідок:
5)44)68, 2)31)39, 2)10)67

Ç êâ³òíÿ â ÖÍÀÏ³ Ìóêà÷åâà
ðåºñòðóâàòèìóòü ä³òåé
â ñàäî÷êè òà øêîëè

ÙÈÐÎ  ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
31 áåðåçíÿ çóñòð³÷àº ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ ëþáèìèé

áàòüêî òà íàéêðàùèé ä³äóñü
Ê²Ø Âàñèëü Âàñèëüîâè÷.

Òàòó ð³äíèé, ëþáèé íàø ä³äóñþ,
Âè â íàñ º – ³ ìèëèé íàì öåé ñâ³ò.
Õàé âàì ñìóòîê íå ñïàäå íà äóìêó,
Âè æèâ³òü íà ðàä³ñòü íàì ñòî ë³ò.
Õàé í³êîëè íå áîëÿòü Âàì ðóêè,
Ñòàð³ñòü õàé îáõîäèòü ïîâñÿê÷àñ,
Ò³ëüêè ðàä³ñòü õàé ïðèíîñÿòü âíóêè
² âñ³ ëþäè ïîâàæàþòü Âàñ!

Ëþáëÿ÷³ òåáå ñèíè ç äðóæèíàìè òà îíóêè.



Ïîâåëåâàòü ñîáîþ – âåëè÷àéøàÿ âëàñòü. (Ñåíåêà).Ïîâåëåâàòü ñîáîþ – âåëè÷àéøàÿ âëàñòü. (Ñåíåêà).Ïîâåëåâàòü ñîáîþ – âåëè÷àéøàÿ âëàñòü. (Ñåíåêà).Ïîâåëåâàòü ñîáîþ – âåëè÷àéøàÿ âëàñòü. (Ñåíåêà).Ïîâåëåâàòü ñîáîþ – âåëè÷àéøàÿ âëàñòü. (Ñåíåêà). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 30  áåðåçíÿ 2017ð.
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Ã²ÄÍÈÉ  ÞÂ²ËÅÉ

Òðèäöÿòèë³òí³é øëÿõ ä³ÿëüíîñò³ ïðîéøëà Ìóêà÷³-
âñüêà ðàéîííà îðãàí³çàö³ÿ âåòåðàí³â. Þâ³ëåé âåòå-
ðàíñüêîãî ðóõó â³äçíà÷àþòü íà Ìóêà÷³âùèí³ øèðî-
êèì öèêëîì çàõîä³â: òåìàòè÷íèìè çóñòð³÷àìè â
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, óñòàíîâàõ êóëüòó-
ðè, âèñòàâêàìè, êîíöåðòàìè òà ïóáë³êàö³ÿìè â ÇÌ²,
ï³äãîòîâêîþ äî ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòîãî ïëåíóìó
ðàäè âåòåðàí³â.

Íàïåðåäîäí³ â³äáóëèñÿ çóñòð³÷³ âåòåðàí³â ó íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ, íà áàç³ ÿêèõ ä³þòü âåòåðàíñüê³
îñåðåäêè, çîêðåìà, ó  ÂÏ ÍÓÁ²Ï «Ìóêà÷³âñüêîìó
àãàðíîìó êîëåäæ³» òà ÄÏÒÍÇ «Ìóêà÷³âñüêîìó ïðî-
ôåñ³éíîìó àãðàðíîìó ë³öå¿» ³ì. Ì. Äàíêàíè÷à.

Òàê, çóñòð³÷ ç âåòåðàíàìè â Ìóêà÷³âñüêîìó àã-
ðàðíîìó êîëåäæ³ â³äêðèâ êåð³âíèê íàâ÷àëüíîãî çàê-
ëàäó Þð³é Ñàäâàð³.

×ëåíàìè Ïðåçèä³¿ Ðàäè âåòåðàí³â Ìóêà÷³âñüêîãî
ðàéîíó áóëè: Ê³í÷ Ôåä³ð Âàñèëüîâè÷, Ãîíàê Âà-
ñèëü Âàñèëüîâè÷, ×îâð³ Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî ïðèñóòí³õ çâåðíóâñÿ çàñ-
òóïíèê ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð Áîã³â.

Çóñòð³÷ ïðîéøëà â äðóæí³é àòìîñôåð³, âåòåðàíè
ä³ëèëèñÿ ç³ ñòóäåíòàìè ñâî¿ìè ñïîãàäàìè ïðî íà-
â÷àííÿ â êîëåäæ³ òà ö³êàâèìè âèïàäêàìè. Â õîä³
çóñòð³÷³ áóëî ïðîäåìîíñòðîâàíî â³äåîðîëèê ïðî ³ñòî-
ð³þ íà÷àëüíîãî çàêëàäó, çíà÷íå ì³ñöå â òâîðåíí³ ÿêî¿
çàéìàëè ñàìå âåòåðàíè, áàãàòî õòî ç íèõ ïðîâàäèâ
ó ñò³íàõ êîëåäæó âèêëàäàöüêó ä³ÿëüí³ñòü. Ïðàöþ-
âàâ òóò íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç íàâ÷àëü-
íî¿ ÷àñòèíè ³ êåð³âíèê âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ –
â³äì³ííèê îñâ³òè ²âàí Äìèòðîâè÷ Êà÷óð.

ÄÏÒÍÇ «Ìóêà÷³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé àãðàðíèé
ë³öåé» ³ì. Ì. Äàíêàíè÷à, – ùå îäèí íàâ÷àëüíèé çàê-
ëàä, íà áàç³ ÿêîãî àêòèâíî ïðàöþº âåòåðàíñüêèé
îñåðåäîê.

Çóñòð³÷, ÿêó â³äêðèâ äèðåêòîð çàêëàäó Âàñèëü
Êîâáàñêî, ïðîéøëà ó ôîðìàò³ æèâîãî ñï³ëêóâàííÿ
ç ñòóäåíòàìè, âåòåðàíè ðîçïîâ³äàëè ïðî ³ñòîðè÷í³
ïîä³¿, ÿê³ ìàëè ì³ñöå íà Çàêàðïàòò³ òà Ìóêà÷³âùèí³,
òîðêàëèñÿ âèçíà÷íèõ ñòîð³íîê ë³òîïèñó íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ äî ïðèñóòí³õ çâåðíóâñÿ
çàñòóïíèê ãîëîâè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð
Áîã³â, ÿêèé ïîäÿêóâàâ âåòåðàíàì çà ¿õíþ àêòèâíó
ïîçèö³þ ùîäî âèõîâàííÿ ìîëîä³.

Íå çàëèøèëèñÿ ïîçà óâàãîþ âåòåðàíè, ÿê³ ó çâ’ÿç-
êó ç³ ñòàíîì çäîðîâ’ÿ íå çìîãëè â³äâ³äàòè òåìàòè÷í³
çàõîäè. Ñâÿòêîâèé êîíöåðò âëàøòóâàëè  øêîëÿð³
Êîëü÷èíñüêî¿ ÇÎØ äëÿ âåòåðàí³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
ó Ìóêà÷³âñüêîìó ðàéîííîìó òåðèòîð³àëüíîìó öåíòð³
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Ïðèâ³òàâ âåòåðàí³â òà
ïîáàæàâ ¿ì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ çàñòóïíèê ãîëîâè Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð Áîã³â, à ó÷í³ ïîäàðó-
âàëè íåçàáóòí³ âðàæåííÿ â³ä íîìåð³â, ÿê³ ðåòåëüíî
ãîòóâàëè ðàçîì ç³ ñâî¿ìè âèêëàäà÷àìè.

КРАЙ  ВЕЛИЧНОЇ  ІСТОРІЇ  ТА  ЗНАЧНИХ  ПЕРСПЕКТИВ

ÒÂÎÐ×ÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Öèìè äíÿìè ñâ³é
Äåíü íàðîäæåííÿ

 ñâÿòêóº
²âàí

Äìèòðîâè÷
ÊÀ×ÓÐ,

ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
 ðàéîííî¿ ðàäè

âåòåðàí³â Óêðà¿íè
Øàíîâíèé  ³ìåíèííèêó!
Ïðèéì³òü ìî¿ ùèð³ â³òàííÿ ç Äíåì íàðîäæåííÿ.

Áàæàþ Âàì çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, óñï³õó òà íàòõíåííÿ
ó ñïðàâàõ. Íåõàé ð³äí³ çàâæäè îòî÷óþòü Âàñ ëþ-
áîâ'þ òà ðîçóì³ííÿì, à êîëåãè – ïîâàãîþ. Ìèðó
òà çëàãîäè Âàì ³ Âàø³é ðîäèí³, íàñíàãè òà íàòõ-
íåííÿ, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ ó ì³öíîìó ðîäèííîìó
êîë³ òà ñåðåä â³ðíèõ äðóç³â.

Ç ïîâàãîþ Ñ. ÃÀÉÄÀÉ,  ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêî¿  ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Öèìè äíÿìè ñâ³é Äåíü
íàðîäæåííÿ ñâÿòêóº

Àíäð³é
Àíäð³éîâè÷

ÄÀÍÊÀÍÈ×,
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Øàíîâíèé  ³ìåíèííèêó!
Äîçâîëüòå ñåðäå÷íî ïðèâ³òàòè Âàñ ç äíåì íàðîä-

æåííÿ.
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, óñï³õ³â, ìèðó, íå-

âãàñíî¿ åíåðã³¿ òà íåâòîìíîñò³ ó Âàø³é ùîäåíí³é
ïðàö³. Ùèðî çè÷èìî ñïîâíåííÿ âñ³õ Âàøèõ ìð³é òà
ïîáàæàíü, ðåàë³çàö³¿ æèòòºâèõ ïëàí³â òà ñïîä³âàíü.
Õàé í³êîëè íå ïîêèäàþòü Âàñ Áîæà áëàãîäàòü, íà-
ñíàãà, äðóæíÿ ï³äòðèìêà, ïîâàãà òà ëþáîâ Âàøèõ
ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ.

Íåõàé Âàø ïðîôåñ³îíàë³çì òà æèòòºâèé äîñâ³ä ³
íàäàë³ ñëóæàòü íà áëàãî ð³äíî¿ Ìóêà÷³âùèíè.
Ç ïîâàãîþ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿  ÐÄÀ Ñ. ÃÀÉÄÀÉ

òà êîëåêòèâ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Öèêë çàõîä³â ïî â³äçíà-
÷åííþ 30-ð³÷÷ÿ  âåòå-
ðàíñüêîãî ðóõó Ìóêà÷³â-
ùèíè çàâåðøèâñÿ ïðîâå-
äåííÿì óðî÷èñòîãî ïëå-
íóìó Ìóêà÷³âñüêî¿  ðàé-
îííî¿ ðàäè âåòåðàí³â Óê-
ðà¿íè

Íà çàõîä³ áóëè ïðèñóòí³:
êåð³âíèê Ìóêà÷³âñüêî¿
ÐÄÀ Ñåðã³é Ãàéäàé, ãî-
ëîâà ðàéðàäè ²âàí Ìè-
õàéëî, çàñòóïíèê ãîëîâè
àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð
Áîã³â, ãîëîâà Àñîö³àö³¿
ñåëèù òà ñ³ë ðàéîíó,
Êîëü÷èíñüêèé ñåëèùíèé
ãîëîâà Ìèêîëà Äóá, ³
çâ³ñíî æ, ñàì³ «âèíó-
âàòö³» ñâÿòà – ïðåäñòàâ-
íèêè âåòåðàíñüêîãî ðóõó
Ìóêà÷³âùèíè.

Â³äêðèâ óðî÷èñòå
ç³áðàííÿ ãîëîâà Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè âå-
òåðàí³â Óêðà¿íè ²âàí
Äìèòðîâè÷ Êà÷óð. Ó
ñâîºìó âèñòóï³ ²âàí
Äìèòðîâè÷ çãàäàâ ³ñòî-
ð³þ ñòàíîâëåííÿ âåòå-
ðàíñüêîãî ðóõó íà Ìóêà-
÷³âùèí³, âèäàòíèõ îñîáè-
ñòîñòåé, ÿê³ òâîðèëè öþ
³ñòîð³þ, çàçíà÷èâ, ùî âå-
òåðàíñüêèé ðóõ íå ïî-
ñëàáëþº àêòèâíîñò³ é ïî-
íèí³.

ßê çàçíà÷èâ ²âàí
Äìèòðîâè÷, 28 áåðåçíÿ
1987 ðîêó â Êèºâ³ â³äáó-
ëàñÿ Ïåðøà Óñòàíîâ÷à
êîíôåðåíö³ÿ âåòåðàí³â
â³éíè òà ïðàö³ Óêðà¿íè.
Âåòåðàíñüêèé ðóõ ó êðà¿í³
ç ö³º¿ äàòè íàáóâàº âïîðÿä-

ª  ÏÐÎ  ÙÎ  ÇÂ²ÒÓÂÀÒÈ
êîâàíèõ, ñòðóêòóðíèõ,
îðãàí³çîâàíèõ ôîðì, âå-
äåòüñÿ â³äë³ê ä³ÿëüíîñò³
âåòåðàíñüêèõ îñåðåäê³â.

Äî Ïåðøî¿ âñåóêðà¿-

íñüêî¿ Óñòàíîâ÷î¿ êîíôå-
ðåíö³¿ âåòåðàí³â â³éíè ³
ïðàö³ óñòàíîâ÷³ âåòå-
ðàíñüê³ êîíôåðåíö³¿ ïðîé-
øëè â ì³ñòàõ, ðàéîíàõ,
îáëàñòÿõ óñ³º¿ êðà¿íè.

ßê ï³äðîçä³ë óêðà¿íñü-
êî¿ ðåñïóáë³êàíñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â â³éíè
³ ïðàö³ êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ
Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà
Îðãàí³çàö³ÿ, äå-þðå, áóëà
óòâîðåíà íà ðàéîíí³é óñ-
òàíîâ÷³é êîíôåðåíö³¿ 14
ëþòîãî 1987 ðîêó. Â ¿¿ ðî-
áîò³ áðàëè ó÷àñòü 25 äå-
ëåãàò³â.

Ôàêòè÷íî æ, âåòåðàíñü-
êèé ðóõ íà Ìóêà÷³âùèí³
çàðîäèâñÿ îäðàçó æ ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè.

Ñïðàâæíüî¿ ìàñîâîñò³
âåòåðàíñüêèé ðóõ ó ðàéîí³

íàáóâ óæå â íåçàëåæí³é
Óêðà¿í³, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ
3 âåðåñíÿ 1996 ðîêó äðó-
ãî¿ ðàéîííî¿ êîíôåðåíö³¿
Îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óê-

ðà¿íè. Ïðèíàã³äíî çàçíà-
÷èìî, ùî ó â³äïîâ³äíîñò³
äî ð³øåíü ïåðøîãî ç’¿çäó
âåòåðàí³â Óêðà¿íè â³ä
19.11.1991 ðîêó îðãàí³çà-
ö³ÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³
áóëà ðåîðãàí³çîâàíà â
Îðãàí³çàö³þ âåòåðàí³â Óê-
ðà¿íè. Îäíàê, ñòàòóñ þðè-
äè÷íî¿ îñîáè Ìóêà÷³âñü-
êà ðàéîííà ðàäà Âåòåðàí³â
Óêðà¿íè íàáóëà ò³ëüêè 27
òðàâíÿ 1996 ðîêó, çã³äíî
ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 288
Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Íà ïî÷àòîê 2017 ðîêó
Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà âå-
òåðàí³â Óêðà¿íè  íàë³÷óº
21780 îñ³á, â òîìó ÷èñë³:

- Ãåðî¿â ñîö³àë³ñòè÷íî¿
ïðàö³ – 1

- ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é
– 234;

- ³íâàë³ä³â â³éíè – 122;
- âåòåðàí³â â³éñüêîâî¿

ñëóæáè òà ³íøèõ ñèëîâèõ
ñòðóêòóð – 160;

Ñòàòóñ «âåòåðàí ïðàö³»
ìàþòü 3829 ÷îëîâ³ê, «âå-
òåðàí ïðàö³-ä³òè â³éíè» -
6985, íå ìàþòü ñòàòóñó –
11626 îñ³á.

Â³äòàê, íàéàêòèâí³øèõ
ïðåäñòàâíèê³â âåòåðàíñü-
êîãî ðóõó áóëî íàãîðîä-
æåíü Ãðàìîòàìè Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÐÄÀ. Íàãîðîäè
âðó÷àëè ãîëîâà Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÐÄÀ  Ñåðã³é Ãàé-
äàé òà ãîëîâà ðàéîííî¿
ðàäè ²âàí Ìèõàéëî.

Ç³ ñëîâàìè â³òàííÿ òà
ïîäÿêè çâåðíóâñÿ äî âå-
òåðàí³â ãîëîâà Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ÐÄÀ Ñåðã³é Ãàé-
äàé.

Î÷³ëüíèê ðàéîíó ùèðî
ïîäÿêóâàâ âåòåðàíàì çà
àêòèâíó æèòòºâó ïîçèö³þ,
ÿêà º íåçàì³ííîþ îïîðîþ
ñó÷àñíîìó ïîêîë³ííþ òà
ïðèêëàäîì äëÿ ìîëîä³.
Òàêîæ êåð³âíèê ðàéîíó
ïîáàæàâ âåòåðàíàì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ äî äîá-
ðîáóòó â ðîäèíàõ, òà çà-
ïåâíèâ ³ â ïîäàëüø³é
âñåá³÷í³é ï³äòðèìö³ ä³ÿëü-
íîñò³ âåòåðàíñüêîãî ðóõó
íà Ìóêà÷³âùèí³.

Íà çâåðøåííÿ  ïëåíóìó
âîêàëüíèé äóåò ó ñêëàä³
Ë³ë³¿ Íåìåø òà Îëüãè Ïðî-
êîï ïîäàðóâàâ ó÷àñíèêàì
çàõîäó ÷óäîâ³ çàêàð-
ïàòñüê³ ï³ñåíí³ êîìïî-
çèö³¿.



Õîðîøåìó íðâàâó ó÷èñü íà ïðèìåðå áåçíðàâñòâåííîãî.Õîðîøåìó íðâàâó ó÷èñü íà ïðèìåðå áåçíðàâñòâåííîãî.Õîðîøåìó íðâàâó ó÷èñü íà ïðèìåðå áåçíðàâñòâåííîãî.Õîðîøåìó íðâàâó ó÷èñü íà ïðèìåðå áåçíðàâñòâåííîãî.Õîðîøåìó íðâàâó ó÷èñü íà ïðèìåðå áåçíðàâñòâåííîãî.
(Àçåðáàéäæàíñêà ïîñëîâèöà)(Àçåðáàéäæàíñêà ïîñëîâèöà)(Àçåðáàéäæàíñêà ïîñëîâèöà)(Àçåðáàéäæàíñêà ïîñëîâèöà)(Àçåðáàéäæàíñêà ïîñëîâèöà)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ

ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333330  áåðåçíÿ 2017 ð.
12 (1165)12 (1165)12 (1165)12 (1165)12 (1165)

ñò.

У жовтні цього року ви�
повниться двадцять років
з часу відродження  запо�
чаткованої в позаминулі
століття  традиції присво�
ювати найвизначнішим
громадянам Мукачева
звання  – Почесний гро�
мадянин міста  Мукаче�
ва.

22 жовтня 1997 року на
дванадцятій сесії Мукачі�
вської міської ради ХХІІ
скликання, уперше після
возз’єднання Закарпаття
з своєю матір’ю – Украї�
ною, звання Почесних
громадян міста Мукачево
були удостоєні  меценат
міста над Латорицею,
графиня Крістина Шен�
борн�Бухгейм, заслуже�
ний будівельник УРСР
Андрій Ількович Береш,
який за сорок з лишком
років спорудив у Мукачеві
десятки шкіл, дитсадків,
лікарняних закладів, жи�
лих будинків. Третім ном�
інантом цього високого
звання став  уродженець
Мукачева, талановитий
футболіст, переможець у
складі збірної олімпійсь�
кої команди нашої країни
на  олімпійських іграх  у
Мельбурні в 1956 році,
володар золотої медалі
Йосип Йосипович Беца. У
1990 році він повернувся
в Мукачево,  де присвятив
себе вихованню юних
футболістів.

   Про це говорилося на

ÎÑÅÐÅÄÎÊ ÓÂÀÃÈ, ÄÎÁÐÎÒÈ ² ÏÎÂÀÃÈ

недавніх  загальних збо�
рах членів «Ради почес�
них громадян міста Мука�
чева». Їх відкрив  голова
Ради Є.Т.Федів. Збори од�
ноголосно затвердили
порядок дня: «Про нову
редакцію статуту  ГО
«Ради почесних громадян
міста Мукачева», «Звіт
голови правління «Ради
почесних громадян міста
Мукачева» про роботу за
2016 рік», «Про план ро�
боти «Ради почесних гро�
мадян міста Мукачева» на
2017 рік». З названих вище
питань порядку дня звіти
зробив Є.Т.Федів. З обго�
воренням їх висловились
і запропонували слушні
пропозиції,  спрямовані
на поліпшення роботи
Ради, почесні громадяни
В.С.Цигак, О.Й.Чулей,

В.І.Шпеник, Л.В.Пирого�
ва, І.В.Данканич, В.Ю.
Маркулін, Є.М.Деркач…

Секретарем Ради одно�
голосно було обрано
Д.М.Щербана.

   Глибокої поваги заслу�
говує діяльність «Ради
почесних громадян міста
Мукачева», яка турбуєть�

ся питаннями  розвитку
освіти, культури, охорони
здоров’я  у місті над Ла�
торицею.  Зокрема на об�
говорення зборів Почес�
них громадян були вине�
сені питання про забезпе�
чення учнів початкових
класів шкіл Мукачева ре�
зервним комплектом
підручників, які будуть
зберігатися в навчальних
класах. Одностайно учас�
ники зборів схвалили  ідею
заснування в Мукачеві
літературно�мистецького
музею. Було розглянуто

питання про закінчення
будівництва міського Па�
лацу культури, Будинку
школяра, Будинку вчите�
ля – у якому розмістять�
ся громадські організації.
Слушним був розгляд пи�
тань про пасажирський
автопарк, перебазування
на територію ЦРЛ  жіночої

консультації…
Почесні громадяни Му�

качева ще в жовтні мину�
лого року критично поста�
вилися до роботи по
підготовці до зими і  бла�
гоустрою вулиць і площ
Мукачева. Тому запропо�
новано у цьому році
підійти до наболілого пи�
тання більш рішуче.

На зборах Ради почес�
них громадян було розг�
лянуто питання «Про ро�
боту над новим статутом
Почесних громадян міста
Мукачева».

Виконавчий комітет Мукачівської
міської ради у відповідності до
рішення виконкому  від 28.03.2017
року «Про проведення конкурсу з
визначення розробника містобуді�
вної документації «Детальний план
територій вулиці Береста Олексія,
97 в місті Мукачево»  оголошує кон�
курс з визначення претендента на
розробку містобудівної докумен�
тації, а саме території по вулиці Бе�
реста Олексія, 97  м.Мукачева, на
землях комунальної власності, ор�
ієнтовною площею – 5,2 га., з ме�
тою зміни цільового призначення
зазначеної земельної ділянки і пе�
реводом її в категорію земель жит�
лової та громадської забудови  (для

ДО УВАГИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ�ПІДРИЄМЦІВ
ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ!

будівництва і обслуговування  ба�
гатоквартирних житлових будинків,
код КВЦП 02.03).

Для участі в конкурсі претенден�
ти надають таку конкурсну доку�
ментацію:

� заяву на ім’я міського голови
для участі у конкурсі;

�  копії установчих документів
претендента;

� копії сертифікатів та ліцензій на
право виконання  робіт з розробки
містобудівної документації;

Конкурсні пропозиції претен�
дентів подаються в запечатаних
конвертах і мають містити :

� термін виконання робіт.
� пропозиції щодо вартості вико�

наних робіт;
Термін подання заяв на конкурс

— до 12 квітня 2017 року включно.
Конкурс відбудеться на наступ�

ний робочий день після закінчення
терміну подання заяв  на участь у
конкурсі та конкурсних пропозицій
в малому залі Мукачівського
міськвиконкому.

За роз’ясненнями щодо оформ�
лення документів для участі в кон�
курсі або умов проведення конкур�
су  звертатися до виконкому міської
ради або секретаря конкурсної
комісії (м.Мукачево, пл.Духновича
Олександра,2, відділ архітектури та
містобудування, телефон для дов�
ідок 2�23�74 ).

Â Ìóêà÷åâ³ ÎÑÁÁ îòðèìàþòü
äîïîìîãó ç ì³ñüêîãî áþäæåòó

Про це пообіцяв міський голова Андрій Балога в ході
зустрічі з представниками асоціації ОСББ Мукачева.
Загалом на початок року в Мукачеві створено та діють
40 об’єднань співвласників багатоквартирних бу�
динків, ще 6 � в стадії створення та реєстрації. Для
підтримки цих структур на сесії буде прийнята про�
грама за рахунок чого будуть співфінансувати ремонт
дахів, мереж . Фінансовий ресурс програми, заходи
програми – все це за дорученням міського голови вже
розробляють фахівці управління міського господар�
ства, враховуючи пропозиції ОСББ.

Окрім того, влада міста надаватиме посильну до�
помогу ОСББ для оформлення права постійного ко�
ристування земельними ділянками під багатоповерх�
івками.

Також представникам ОСББ в ході зустрічі пропону�
валося користуватися програмою відшкодування ча�
стини кредитів на впровадження заходів з енергозбе�
реження багатоквартирних будинків. Минулоріч такою
можливістю скористалося ОСББ міста для ремонту
дахів та іншої інфраструктури. Всього використано
186,5 тис.грн. Місто гарантує повернення 55% цього
кредиту коштом програми.

Мукачівська міськрада

Учора ввечері на Закарпатті українець, намагаючись
перетнути кордон автівкою, почав погрожувати при�
кордонникам Мукачівського загону.

Чоловік спрямував в Україну за кермом автомобіля�
«Мітсубісі» польської реєстрації через пункт пропус�

ку «Косино», що на кордоні з Угорщиною, разом з па�
сажирами. Під час здійснення контрольних заходів 21�
річний водій, який керував автівкою за дорученням,
категорично відмовився надавати транспортний засіб
для огляду та почав висловлюватись нецензурною
лайкою в бік прикордонників. Через це на кермуваль�
ника, який виявився жителем Мукачевого, були скла�
дені документи про адміністративне правопорушен�

НА ЗАКАРПАТТІ УКРАЇНЕЦЬ, НАМАГАЮЧИСЬ ПЕРЕТНУТИ КОРДОН
АВТІВКОЮ ПОГРОЖУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ

ня за ч. 10 ст. 185 та ст. 202 КУпАП.
Під час складання протоколів, чоловік продовжував

вести себе зухвало, погрожуючи прикордонникам
фізичною розправою. За даним фактом було про�
інформовано співробітників Нацполіції.

Після прибуття представників поліції, чоловік по�
скаржився на погане самопочуття, але від огляду вик�
ликаного до нього лікаря швидкої допомоги відмовив�
ся.

Варто зауважити, що українець не мав законних
підстав на ввезення даного авто на територію Украї�
ни, оскільки надане ним доручення було видане на
чуже ім’я. Дане авто через кордон не пропущене.

Âëàäà ì³ñòà âèä³ëèëà 15 ìëí. ãðí. íà
êàïðåìîíò äàõ³â 24 áàãàòîïîâåðõ³âîê

На капітальний ремонт покрівель 24 багатоповерх�
івок міста вже виділено з міського бюджету 15 млн.
447 тис. Вартість ремонтних робіт одного даху ста�
новлять  від 202 тис. до 1 млн. гривень.

Так, цьогоріч капітально ремонтуватимуть покрівлі
багатоповерхівок за адресами:

Лисенка 8,10
Росвигівська,2
Берегівська�об’їзна, 1б
Данила Апостола 5а,7а
Ілони Зріні 176,113,174
Митрополита Володимира,40
Окружна 24,28,32,22
П. Набережна,11,13
Підопригори,7
Сороча,108
Івана�Франка�бічна 1б, 1а
Космонавтів, 33
Недецеї, 9
Підгорянська, 4
Береста Олексія, 32

Íà êàïðåìîíò ï’ÿòè âóëèöü òà ðåêîíñòðóêö³¿
ïåðåõðåñòÿ âèä³ëèëè ìàéæå 15 ìëí. ãðí.

Загалом місто планує у 2017 році виділити 14 млн.
736 тис. гривень на капітальний ремонт вулиць та пе�
рехресть міста. Зокрема, буде продовжено капіталь�
ний ремонт дорожнього покриття вулиці Пряшівської,
реконструкція перехресть вулиць Данила Галицько�
го�Росвигівська�Грабаря�Грабовського, реконструкція
вулиці Зелена (від вул. Лебедєва до вул. Мирного),
реконструкція вулиці Руська, капремонт вулиць Ста�
ра та Римського�Корсакова.

Ще 20 млн. виділено на поточний ремонт 156 об’єктів
дорожнього господарства – вулиць, тротуарів, проїздів,
перехресть.

Â  Ìóêà÷åâ³ áóäå êâ³òíóòè íàéäîâøà
àëåÿ ñàêóð íà Çàêàðïàòò³

Íàéäîâøà àëåÿ ñà-
êóð â Çàêàðïàòò³ çíà-
õîäèòüñÿ â ì³ñò³ Ìó-
êà÷åâî íà âóëèö³ Óæ-
ãîðîäñüê³é – 1371
ìåòð³â.

Çàãàëîì äîâæèíà
âóëèöü ç ñàêóðàìè â

Ìóêà÷åâ³ á³ëüøå 4 êì! ² ç êîæíèì ðîêîì ñàêóð â
ì³ñò³ ñòàº á³ëüøå ³ á³ëüøå. Â îñòàíí³ ðîêè â ì³ñò³
âæå âèñàäæåíî ÷èìàëî íîâèõ äåðåâöÿò, ÿê³ âæå öüî-
ãîð³÷ êâ³òíóòèìóòü.

Почесні громадяни біля Ратуші. 2010 р.

Є. Т. ФЕДІВ, голова
ради Почесних

громадян Мукачева



Ïðîïîâåäîâàòü ìîðàëü ëåãêî, îáîñíîâàòü åå òðóäíî. (À. Øîïåíãàóýð).Ïðîïîâåäîâàòü ìîðàëü ëåãêî, îáîñíîâàòü åå òðóäíî. (À. Øîïåíãàóýð).Ïðîïîâåäîâàòü ìîðàëü ëåãêî, îáîñíîâàòü åå òðóäíî. (À. Øîïåíãàóýð).Ïðîïîâåäîâàòü ìîðàëü ëåãêî, îáîñíîâàòü åå òðóäíî. (À. Øîïåíãàóýð).Ïðîïîâåäîâàòü ìîðàëü ëåãêî, îáîñíîâàòü åå òðóäíî. (À. Øîïåíãàóýð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 30  áåðåçíÿ 2017ð.

¹ 12 (1165)¹ 12 (1165)¹ 12 (1165)¹ 12 (1165)¹ 12 (1165)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Â²Ä ÓÑ²ª¯ ÄÓØ² Â²ÒÀªÌÎ!
ßñêðàâó îñîáèñò³ñòü, ùèðó, äîá-

ðîçè÷ëèâó, ãðîìàäñüêîãî àêòèâ³-
ñòà, ãîëîâó îáëàñíî¿ åêîëîã³÷íî¿
îðãàí³çàö³¿ "Çåëåíèé ñâ³ò", ÷ëåíà
ðàäè áëàãîä³éíîãî ôîíäó "Ìàòåð³
Òåðåçè", çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè, Ïî÷åñ-
íîãî ãðîìàäÿíèíà Ìóêà÷åâà

 ªâãåí³þ Ìèõàéë³âíó  ÄÅÐÊÀ×
â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåí-
íÿ! Íåõàé ïðèéäåøí³ âåñíè ñòàíóòü äëÿ
Âàñ çîðÿíèì ÷àñîì íîâèõ ñïðàâ, çàñëó-
æåíèõ óñï³õ³â, ðîäèííèì ùàñòÿì òà áëà-
ãîïîëó÷÷ÿì!

Â³ä ³ìåí³ Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà  –
ªâãåí ÔÅÄ²Â, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ðàäè

"Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà"

ÇÄÎÐÎÂ’ß ² ÙÀÑÒß!

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

ÙÀÑÒß ÍÀ ÄÎÂÃ² ÐÎÊÈ!
Ó ïðåêðàñíó âåñíÿíó

ïîðó ùèðîñåðäíî â³òàºìî
ç äíåì íàðîäæåííÿ ÷àð³-
âíó æ³íêó, íàøó øàíîâíó ³
ëþáèìó áåðåãèíþ

Àãíåòó
Éîæåô³âíó

ÏÀÍÀÑÅÍÊÎ.
Áàæàºìî ìèë³é ³ìåíèí-

íèö³ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàñíàãè,
êîõàòè ³ áóòè êîõàíîþ, æ³íî÷îãî ³
ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ ùå íà áàãàòî-
áàãàòî ðîê³â.

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ ³ ùèðîþ ëþáîâ’þ –
÷îëîâ³ê Îëåã, Ñîô³ÿ, Ìàð³ÿ ³ âñ³ ð³äí³.

Äóæå ìèëó, ãàðíó, òðó-
äîëþáíó, òîâàðèñüêó
æ³íêó, íàøó ïðàö³âíèöþ

Îëåíó
Âîëîäèìèð³âíó

ÏÎÏÎÂÓ
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç
þâ³ëåéíèì Äíåì íà-

ðîäæåííÿ!  Áàæàºìî íîâèõ çâåðøåíü
ó ðîáîò³, îïòèì³çìó, çäîðîâ'ÿ òà
äîáðà íà äîâã³ ðîêè. Íåõàé ïðè-
òàìàííà Âàì òîâàðèñüê³ñòü òà ïðà-
öüîâèò³ñòü, ïîðÿäí³ñòü ³ ïðîôåñ³-
îíàë³çì ùå äîâãî áóäóòü ñëóæè-
òè íàøîìó ï³äïðèºìñòâó!

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

Ìåòà ïðîåêòó – ñòâîðåííÿ ñèñ-
òåìè îïòèìàëüíîãî ñïîæèâàííÿ
åíåðãîðåñóðñ³â, íàëàãîäæåííÿ
åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ òåìïåðà-
òóðíèìè ðåæèìàìè, çàáåçïå÷åí-
íÿ êîìôîðòíîãî äëÿ ïåðåáóâàííÿ
ñåðåäîâèùà íàøèõ ïðèì³ùåíü, â
çàëåæíîñò³ â³ä ¿õ òèïó òà ïðèçíà-
÷åííÿ. 

 Ïðîåêò ïåðåäáà÷àº òðè åòàïè:
íà ïåðøîìó – â³äáóâàòèìåòüñÿ
àíàë³ç òà ïîøóê îïòèìàëüíèõ
³íæèí³ðèíãîâèõ ð³øåíü ìîäåðí³-
çàö³¿ îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³, íà äðó-
ãîìó – ô³íàíñîâ³ ðîçðàõóíêè ïðî-
åêò³â åíåðãîìîäåðí³çàö³¿, íà òðå-
òüîìó – çàëó÷åííÿ ðåñóðñ³â òà
âïðîâàäæåííÿ ïðîåêò³â â æèòòÿ.
Çàïëàíîâàí³ òåðì³íè ðåàë³çàö³¿

В Укрпошті стартував перший етап
«Проекту енергореабілітації компанії»

ïåðøîãî åòàïó ïðîåêòó – áåðå-
çåíü-÷åðâåíü 2017 ðîêó. 

 Äàíèé ïðîåêò ñòàâ ìîæëèâèì
çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ªâðîïåéñüêîãî
áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó, 
ÿêèé çàëó÷èâ ³ ïðîô³íàíñóâàâ ðî-
áîòó ºâðîïåéñüêèõ òåõí³÷íèõ êîí-
ñóëüòàíò³â, ùî áóäóòü ïðàöþâà-
òè ó ñêëàä³ ñï³ëüíî¿ ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè. Ðîáî÷ó ãðóïó î÷îëèâ äèðåê-
òîð ç óïðàâë³ííÿ íåðóõîìèì ìàé-
íîì Óêðïîøòè Äìèòðî Ñåííè÷åí-
êî. 

 Â ÿêîñò³ êîìïàí³¿-êîíñóëüòàíòà
áóëî îáðàíî ³òàë³éñüêó êîìïàí³þ
D’Appolonia, ÿêà ìàº äîñâ³ä ðî-
áîòè ç êîìåðö³éíèìè ïðîìèñëîâè-
ìè áóä³âëÿìè. 

 Â ðåçóëüòàò³ çàïðîâàäæåííÿ òà

ðåàë³çàö³¿ Ïðîåêòó Óêðïîøòà çà-
áåçïå÷èòü çíà÷íó åêîíîì³þ åíåð-
ãîðåñóðñ³â òà äîëó÷èòüñÿ äî êîì-
ïàí³é ç â³äïîâ³äàëüíèì ñòàâëåí-
íÿì äî çáåðåæåííÿ îòî÷óþ÷îãî
ñåðåäîâèùà. 

 Äîâ³äêîâî:
Íà ñüîãîäí³ Óêðïîøòà ìàº ïîð-

òôåëü íåðóõîìîñò³ ïëîùåþ 1,3
ìëí. ì2. Àêòèâè íåðóõîìîñò³
àìîðòèçîâàí³ (çíîøåí³) íà 80%,
âèòðàòè íà ¿õ óòðèìàííÿ ñêëàäà-
þòü áëèçüêî 320 ìëí. ãðí. íà ð³ê. 

Ç ïîâàãîþ 
Ïðåñ-ñëóæáà

ÏÀÒ “Óêðïîøòà” 
Òåë. 044 323 27 81
www.ukrposhta.ua

Â ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ 30-ð³÷÷ÿ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿  ðàäè âåòå-
ðàí³â Óêðà¿íè, ó Ìóêà÷³âñüê³é ÐÄÀ
ïðîâåëè â³äêðèòèé øàõîâèé
òóðí³ð. Ó÷àñíèêàìè çìàãàíü ñòà-
ëè ñàì³ âåòåðàíè, ÿê³ çàëþáêè
âèïðîáóâàëè ñâî¿ ìîæëèâîñò³ â
öüîìó ³íòåëåêòóàëüíîìó âèä³
ñïîðòó.

Òóðí³ð â³äêðèâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð
Áîã³â ñï³ëüíî ç ãîëîâîþ âåòå-
ðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ìóêà÷³âùèíè
²âàíîì Äìèòðîâè÷åì Êà÷óðîì.

Шаховий турнір, присвячений 30�річчю
ветеранського руху, провели у Мукачівській РДА

Çâåðòàþ÷èñü äî ó÷àñíèê³â òóð-
í³ðó, Îëåêñàíäð ßðîñëàâîâè÷
ïðèâ³òàâ âåòåðàí³â ç þâ³ëåéíîþ
äàòîþ âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿,
ïîäÿêóâàâ ¿ì çà àêòèâíó
ä³ÿëüí³ñòü òà ïîáàæàâ ïåðåìîãè
ó çìàãàííÿõ.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìîëîä³ òà
ñïîðòó Îëåêñàíäð Êîðæ ïðåä-
ñòàâèâ ãîëîâíîãî ñóääþ çìàãàíü,
ÿêèé îçíàéîìèâ ïðèñóòí³õ ç ïðà-
âèëàìè ïðîâåäåííÿ â³äêðèòîãî
òóðí³ðó.

Ïåðåìîæö³â òóðí³ðó íàãîðîäèëè

ãðàìîòàìè, ìåäàëÿìè òà ïàì’ÿò-
íèìè ïðèçàìè – øàõ³âíèöÿìè.
Óðî÷èñòå íàãîðîäæåííÿ â³äáóëî-
ñÿ ï³ä ÷àñ ïëåíóìó, ïðèñâÿ÷åíî-
ìó 30-ð³÷÷þ âåòåðàíñüêîãî ðóõó
íà Ìóêà÷³âùèí³.

Ïåðøå ì³ñöå ó â³äêðèòîìó  øà-
õîâîìó òóðí³ð³ ïîñ³â Ãóéâàí Âà-
ñèëü, äðóãó ñõîäèíêó çàéíÿâ Äà-
íàøåâñüêèé Âàñèëü, òðåòº
ì³ñöå âèáîðîâ Çóºâ Îëåêñàíäð.

Íàãîðîäè âðó÷àëè : î÷³ëüíèê
Ìóêà÷³âùèíè Ñåðã³é Ãàéäàé òà
ãîëîâà ðàéðàäè ²âàí Ìèõàéëî.

Ìóäðó, ãàðíó æ³íêó ç â³äêðèòèì ñåðöåì òà ùåä-
ðîþ äóøåþ, íàäçâè÷àéíî ïðàöüîâèòó é òîâàðèñüêó
îñîáèñò³ñòü, íàøó çîëîòó þâ³ëÿðêó,

²ðèíó  Âàñèë³âíó  Ê²ËÁ
÷èñòîñåðäå÷íî â³òàºìî ç ïîëóäíåì â³êó! Áà-
æàºìî â³êó äîâãîãî, çäîðîâ'ÿ äîáðîãî, â³ä
ð³äíèõ – ðàäîñò³ ³ ùèðîñò³, â³ä äîë³  – ìè-
ëîñò³, â ðîáîò³ –  óñï³õ³â ³ íàñíàãè. Íåõàé
áëàãîñëîâåííèìè â æèòò³ áóäóòü óñ³ Âàø³
äîðîãè, çàâæäè ñóïðîâîäæóþòü óñï³õè,
ðàäóþòü íîâ³ ñïðàâè, íàäèõàþòü ìð³¿, îê-
ðèëþº ùàñòÿ!

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

Ç  ÞÂ²ËÅªÌ!
Åíåðã³éíó, ÷óéíó  ëþäèíó,
äîáðîçè÷ëèâîãî òîâàðèøà,

ïîðÿäíîãî ïðàö³âíèêà
Âîëîäèìèðà  Âîëîäè-

ìèðîâè÷à
ªÐÜÎÌ²ÍÀ

â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî ç
þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ!
Íåõàé óñ³ Âàø³ ñïðàâè, äîðîãèé þâ³ëÿðå, çàâæäè áó-
äóòü óñï³øíèìè. Íåõàé êîæåí Âàø äåíü ïîâíèòüñÿ
äîáðîì, ïðèõèëÿºòüñÿ óäà÷åþ, ïðîìåíèòüñÿ ðàä³ñòþ.
Ùàñëèâîãî Âàì äîâãîë³òòÿ!

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

ПІВМІЛЬЙОНА  ПРИБУТКУ
ЗА  ДОБУ

Викрито нелегальний алкогольний бізнес:
правоохоронці вилучили 40 тисяч пляшок ал�
коголю та сім мільйонів гривень.

А також – 120 тисяч доларів США, 117 тисяч євро,
600 тисяч гривень, 5 тонн спирту, незліченну
кількість підроблених марок акцизного податку
України, обладнання для виробництва алко-голь"
ної продукції.

Уночі 25 березня понад 100 поліцейських прове"
ли 25 обшуків складів і каналів збуту продукції, а
також місця проживання злочинців. Очолювали
підпільний бізнес п’ятеро вихідців із Закарпаття
та Львівщини.

Підробну горілку продавали на території Захід"
ної України.

“Добове виробництво – до 2 тисяч ящиків. При"
буток, що потрапляв тільки в кишені організаторів,
– від 100 тисяч до півмільйона гривень на добу, без
сплати будь"яких податків. Про ризик для здоро"
в’я людей вони й не замислювалися”, – відзначив
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Проти правопорушників розпочато кримінальне
провадження.

Вікторія ДЕМНИК
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
3 (132) 30 áåðåçíÿ 2017 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

Îáùåå âîñêðåñåíèå ïðåæäå Òâîåÿ ñòðàñòè óâåðÿÿ èç ìåðòâûõ âîçäâèã åñè Ëàçàðÿ, Õðèñòå
Áîæå. Òåìæå è ìû, ÿêî îòðîöû ïîáåäû çíàìåíèÿ íîñÿùå, Òåáå Ïîáåäèòåëþ ñìåðòè âîïèåì:

îñàííà â âûøíèõ, áëàãîñëîâåí Ãðÿäûé âî èìÿ Ãîñïîäíå.  (Òðîïàðü, ãëàñ 1.)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555530 áåðåçíÿ 2017 ð.
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Äíåñü ñïàñåíèÿ íàøåãî ãëàâèçíà, è åæå îò âåêà òàèíñòâà ÿâëåíèå,
Ñûí Áîæèé,  Ñûí Äåâû áûâàåò, è Ãàâðèèë áëàãîäàòü áëàãîâåñòâó-
åò, òåì æå è ìû ñ íèì Áîãîðîäèöå âîçîïèèì: ðàäóéñÿ, Áëàãîäàò-
íàÿ, Ãîñïîäü ñ Òîáîþ.

ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ  (7 àïðåëÿ)
ÒÐÎÏÀÐÜ, ÃËÀÑ 4

Àðõèìàíäðèò Ïàâåë
(Ãðóçäåâ; 1910-1996) ñòÿ-
æàë ìíîæåñòâî äàðîâ Ñâÿ-
òîãî Äóõà: ïðîçîðëèâîñòü,
äóõîâíîå ðàññóæäåíèå, ïëà-
ìåííóþ âåðó, ãîðÿ÷óþ ìî-
ëèòâó è ëþáîâü Õðèñòîâó.
18 ëåò îí ïðîâåë â ññûëêàõ
è ëàãåðÿõ êàê èñïîâåäíèê
ïðàâîñëàâíîé âåðû. Ïîñëå
òþðåìíûõ ïûòîê ïî÷òè îñ-
ëåï. Þðîäñòâóÿ, ñêðûâàë
ñâîþ äóõîâíóþ âûñîòó. Íà
ìîãèëå ñòàðöà ïðîèñõîäèò
ìíîæåñòâî ñëó÷àåâ ÷óäåñ-
íîé ïîìîùè è èñöåëåíèé.

Îòåö Ïàâåë íå îñòàâèë
ïîñëå ñåáÿ òîëñòûõ òîìîâ
êíèã è ìíîãîñëîâíûõ ïî-
ó÷åíèé – ïîó÷èòåëüíà ñàìà
åãî æèçíü. Îí ÷àñòî íàñòàâ-
ëÿë ïðèõîäèâøèõ ê íåìó
ëþäåé ñâîèìè êðàòêèìè,
îáðàçíûìè è ìåòêèìè àôî-
ðèçìàìè èëè íàïîìèíàë
íàðîäíûå ïîãîâîðêè, êîòî-

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

«ÑÎÂÅÑÒÜ ÏÎÒÅÐßÒÜ – ÑÀÌÎÅ ÑÒÐÀØÍÎÅ»
Ñîâåòû è èçðå÷åíèÿ ñòàðöà Ïàâëà (Ãðóçäåâà)

Íàâ³òü âëàäíèì öàðÿì ó
âñ³é ¿õí³é ñèë³ ³ ñëàâ³ í³êîëè
²ºðóñàëèì íå âëàøòîâóâàâ
íàñò³ëüêè ùèðîãî ³ çàõîïëþ-
þ÷îãî ïðèéîìó, ÿê Ò³é Ëþ-
äèí³, ßêà â’¿õàëà â íüîãî â
ïðîñòîìó îäÿç³ íà â³ñëþêó.

Ëþáëÿ÷³ ²³ñóñà âñ³ áåç âè-
íÿòêó âèéøëè Éîìó íà-
çóñòð³÷. Ä³òè ñâî¿ìè ÷èñòèìè
³ íå îñêâåðíåíèìè ðóêàìè
ðîçêèäàþòü ïåðåä Íèì çåëåí³ ã³ëî÷êè. Äî÷êè öüî-
ãî ãðàäó, ÿê³ áóäóòü îïëàêóâàòè Éîãî íà øëÿõó äî
Ãîëãîôè, îñèïàþòü Éîãî êâ³òàìè ³ âñòåëÿþòü äî-
ðîãó êèëèìàìè.

Íàðîä, ÿêèé â ñòðàõó ³ â³ä÷à¿ áóäå ñêîðî äèâèòè-
ñÿ íà Íüîãî ðîç³ï’ÿòîãî, ñüîãîäí³ ãðîìîïîä³áíî
òð³óìôóº: «Îñàííà Ñèíó Äàâèäîâó!» Ö³ âèãóêè çëè-

Âõ³ä Ãîñïîäí³é â ²ºðóñàëèì (9 êâ³òíÿ)
âàþòüñÿ ç àíãåëüñüêèìè
ã³ìíàìè íà íåá³ ³ ïîñèëþþòü
íàðîäíå çàõîïëåííÿ, à îäíî-
ðàçîâî ³ õâèëþâàííÿ ôàðèñå¿â
³ ºâðåéñüêèõ ñòàðøèí. Àëå
ìàðíèìè áóäóòü ²óäèíà çðàäà
³ øàíòàæ³ ²³ñóñîâèõ âîðîã³â.
Âñå, ùî âîíè â çìîç³ çðîáèòè
– öå âëàøòóâàòè Éîìó Ãîë-
ãîôó, ÿêà ñòàíå ñâÿòîþ, à ¿ì
ï³äãîòóº â³÷íó çàãèáåëü.

Ãîñïîäè, Òè ñïîê³éíèé, Òè çíàºø, ùî ÿêáè ö³ ëþäè
çàìîâêëè, òî êàìåí³ âîçîïèëè á Òîá³ «Îñàííó». Íèí³
íàâêîëî Òåáå ëþáëÿ÷³, âîíè ãîòîâ³ âíåñòè Òåáå â
Çîëîò³ âîðîòà íà ðóêàõ. Âîíè ùèð³. Ùå íå çàëÿêàí³
³ íå îáìàíóò³. Â³ä «Îñàííè» äî «Ðîç³ïíè…» ùå ö³ëà
ñåäìèöÿ.

Æóðíàë «Ñïàñèòå íàøè äóøè», ¹ 3 çà 2016 ð.

ðûõ çíàë ìíîæåñòâî.
Êòî áåç êðåñòîâ, òîò íå

Õðèñòîâ!
     Áóäü ïðàâåäåí â ïðåä-

ïðèÿòèÿõ òâîèõ è áóäåøü
èìåòü Áîãà ïîìîùíèêîì.
     ßêîðü – íàäåæäà êîðàá-

ëþ, à âåðà – ÿêîðü ÷åëîâåêó
íà çåìëå è íà ìîðå.
     Êòî áåç êðåñòîâ, òîò íå

Õðèñòîâ!
Î ïîñòå
     Ïîñòèñü äóõîì, à íå

òîëüêî áðþõîì.
     Ïîñòèòüñÿ äà ìîëèòü-

ñÿ, êîãäà ëþäè íå âèäÿò…
     Òû ìîëîêî-òî ïåé, à èç

ëþäåé êðîâü íå ïåé.
     Åñòü íå ãðåøíî, à ÷å-

ëîâåêà åñòü ãðåøíî!
     Îäíîé ñëèøêîì ðàçãî-

âîð÷èâîé æåíùèíå ñòàðåö
ñîâåòîâàë: «Äàé ïîñò óñòàì
òâîèì!»
     Ïîñò – òåëó ÷èñòîòà,

äóøå êðàñîòà! Ïîñò – àíãå-

ëîâ ðàäîâàíèå, áåñîâ ãîðå.
Íî íàäî ïîìíèòü: â íàøå
âðåìÿ ëó÷øå ñîâñåì íå ïî-
ñòèòüñÿ, ÷åì ïîñòèòüñÿ áåç
óìà.

Ó ñîâåñòè íåò çóáîâ, à
îíà çàãðûçåò äî ñìåðòè
     Ðîäíûå ìîè… Ó ñîâå-

ñòè íåò çóáîâ, à îíà çàãðû-
çåò äî ñìåðòè… Íå òåðÿé-
òå ñîâåñòü! Ñîâåñòü ïîòå-
ðÿòü – ñàìîå ñòðàøíîå.
     Íå áîéñÿ ñèëüíîãî ãðî-

çû, à áîéñÿ ñëàáîãî ñëåçû.
     Ëó÷øå ïðîñòèòü, ÷åì

ìñòèòü.
     Ãîñïîäè! Ïðèâåäè ïî-

ìåðåòü ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ,
è ëó÷øå ìíå ïîñòðàäàòü,
íåæåëè êòî ïîñòðàäàåò îò
ìåíÿ.
     Ëó÷øå áûòü ïðåäàí-

íûì, ÷åì ïðåäàòåëåì, ëó÷-
øå  áûòü îêëåâåòàííûì,
÷åì êëåâåòíèêîì.
     Íèùèé ñ íèùåãî íè-

÷åãî íå âçûùåò.
     Õîòü ìîøíà ïóñòà, äà

äóøà ÷èñòà.
     Áåäíûé-òî: «Îõ!», à çà

áåäíûì-òî – Áîã.
Ëó÷øå ñâîé ñíîï, ÷åì

÷óæàÿ êîïíà
     Íå áåðåãè íà ÷åðíûé

äåíü, òàê åãî è íå áóäåò.
     Áëàæåí òîò, ó êîãî íåò

íè÷åãî, îí íå áåçïîêîèòñÿ,
êóäà ÷òî ñïðÿòàòü.
     Íå íà ãðóäû äåíåã íà-

äåéñÿ, à íà Áîãà.
     Ëó÷øå áûòü íèùèì è

ïðàâåäíûì, ÷åì áîãàòûì è
íåïðàâåäíûì.
     «Äåíüãè åñòü, â íèõ

ñ÷àñòüå, ÿñíî. Äåíåã íåò –
íå æäè îòðàä», – ïîëàãàþò
òàê íàïðàñíî, ìèð äóøåâ-
íûé – ëó÷øèé êëàä!

Äîáðî äåëàé
     Âåæëèâûì áûòü õîðî-

øî, à äîáðûì ëó÷øå.
     Äîáðîìó ÷åëîâåêó è

÷óæàÿ áîëåçíü ê ñåðäöó.
     Äîáðî äåëàé – âåðóþ-

ùåìó ëè, íåâåðóþùåìó. Íå
íàì ñóäèòü! Ïüÿíèöå ëè,
ðàçáîéíèêó… Íå ïüÿíèöå
äåëàåøü âåäü, ÷åëîâåêó.
Ïîìíè: ïåðâûì ðàçáîéíèê
âîøåë â Íåáåñíîå Öàðñòâî:
«Ïîìÿíè ìÿ, Ãîñïîäè, âî
Öàðñòâèè Òâîåì!» È Ãîñ-
ïîäü ñêàçàë: «Ñåãîäíÿ æå
áóäåøü ñî Ìíîé â ðàþ!» È
òû äåëàé êàê ðàçáîéíèê
áëàãîðàçóìíûé, è Ãîñïîäü
òåáÿ ïîìèëóåò.
     ×åãî íå ëþáèøü ñàì,

íå äåëàé òîãî è äðóãèì.
     Äåëàé äîáðî âî âñþ

òâîþ æèçíü, è íå ïîñòèã-
íåò òåáÿ çëî.

Èçðå÷åíèÿ àðõèìàíäðè-
òà Ïàâëà (Ãðóçäåâà)  ïîä-
ãîòîâèëà Îëüãà Ðîæíåâà

(Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþ-
ùåì íîìåðå «Áëàãîâèñ-
òà»)

Ðîäíàÿ Öåðêîâü, Ìàòü Ñâÿòàÿ,
Òåáÿ ñîçäàë Ãîñïîäü Õðèñòîñ.
Îí Ñàì, çà æèçíü Òâîþ ñòðàäàÿ,
Ïîçîð Ãîëãîôñêèé ïåðåíåñ.

Òû ïðàâäû Áîæüåé óòâåðæäåíüå,
Ñòîëï âå÷íûé èñòèíû ñâÿòîé;
Òû – ãîðîä ìèðà è ñïàñåíüÿ,
Îïëîò òâåðäûíè íåçåìíûé.

Òû ñî Õðèñòîì âñåõ åäèíåíüå,
Ê áëàæåíñòâó â íåáå ïóòü ñâÿòîé;
Â òåáå îäíîé äëÿ âñåõ ñïàñåíüå,
Áëàæåí ñ Òîáîþ ðîä ëþäñêîé!

Î, ïðàâîñëàâíàÿ îãðàäà,
Íàâåê ïðåä Áîãîì Òû ÷èñòà,
Òû âñåõ ñïàñàåìûõ îòðàäà,
Íåâåñòà äèâíàÿ Õðèñòà.

Àâòîð íåèçâåñòíûé

ÊÐÀÑÎÒÀ  ÖÅÐÊÂÈ
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×òîáû íå ñòðàäàòü âå÷íî, íàäî òåðïåòü âðåìåííûå ñòðàäàíèÿ.
(Àðõèåïèñêîï Ôèëàðåò ×åðíèãîâñêèé)

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ÊÂ²ÒÍ² 2017  ð.

1.(Ñá.) – Ïîõâàëà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ (Ñó-
áîòà Àêàô³ñòà). ²êîíè   Áîæî¿ Ìàòåð³  "Óìèëå-
íèå", Ñìîëåíñüêî¿ (1103).
2.(Íä.) – Ïðï. Ìàð³¿ ªãèïåòñüêî¿. Ìö. Ôîò³í³¿

(Ñâ³òëàíè) ñàìàðÿíêè ³ ¿¿ ñèí³â ì÷÷. Â³êòîðà, íà-
ðå÷åíîãî Ôîòèíîì, ³ ²îàñ³¿.
3.(Ïí.) –  Ïðï. Ñåðàôèìà Âèðèöüêîãî.
7.(Ïò.) – Áëàãîâ³ùåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.
8.(Ñá.) – Ëàçàðåâà ñóáîòà. Âîñêðåøåííÿ ïðà-

âåäíîãî Ëàçàðÿ. Ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà.
9.(Íä.) – Âõ³ä Ãîñïîäí³é â ²ºðóñàëèì.
13.(×ò.) – Âåëèêèé ×åòâåð. Ñïîìèí Òàéíî¿ Âå-

÷åð³.
14.(Ïò.) – Âåëèêà Ï'ÿòíèöÿ. Ñïîìèí Ñâÿòèõ

ñïàñèòåëüíèõ Ñòðàñòåé  Ãîñïîäà íàøîãî ²³ñóñà
Õðèñòà.
16.(Íä.) – Ñâ³òëå Õðèñòîâå âîñêðåñ³ííÿ. Ïàñ-

õà.
17.(Ïí.) – Ñâ³òëà ñåäìèöÿ – Çàãàëüíèöÿ.
18.(Âò.) – ²âåðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
23.(Íä.) – Àíòèïàñõà. Àïîñòîëà Ôîìè.
25.(Âò.) – Ðàäîíèöÿ. Ïîìèíàííÿ ñïî÷èëèõ.
30.(Íä.) – Ñâÿòèõ æîí-ìèðîíîñèöü.

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãîâ³ñòó»
â³äïîâ³äàº àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.

Çàïèòàííÿ: – Ìî¿é äèòèí³ 5,5
ðîê³â. ×èòàòè íå âì³º. ×è äîñòàò-
íüî çà íüîãî ïðî÷èòàòè Ïîñë³äó-
âàííÿ äî ïðè÷àùàííÿ áåç êàíîí³â
ïåðåä ïðè÷àñòÿì?

Â³äïîâ³äü: – Â 5,5 ðîê³â òðåáà ÷è-
òàòè íå "çà íå¿" (ïîêè âîíà â ñóñ³äí³é
ê³ìíàò³ äèâèòüñÿ ìóëüòèêè), à äëÿ
íå¿ (ïîêè âîíà ñòî¿òü ïåðåä ³êîíàìè ³
ñëóõàº); ³ íå Ïîñë³äóâàííÿ áåç êàíîí³â,
à 1-3 ìîëèòâè (çíàéä³òü íåâåëèê³).

Çàïèòàííÿ: – ×èì ÷ðåâàò³ ñëî-
âà, ñêàçàí³ â ãí³â³, ï³ä ÷àñ ñâàðêè,
íàïðèêëàä "ùîá òè ïðîâàëèâñÿ",
"ùîá òè çäîõ"?

Â³äïîâ³äü: – Äëÿ ëþäèíè, äî ÿêî¿
áóëè çâåðíóò³ ö³ ñëîâà, íå áóäå í³ÿ-
êèõ ìàã³÷íèõ íàñë³äê³â. Áóëî á íåðî-
çóìíî äóìàòè, ùî ìè ìîæåìî  çàñòà-
âèòè ëþäèíó ïîìåðòè àáî ïðîâàëè-
òèñÿ, ñêàçàâøè ïðîñòî îäíå àáî äâà
ñëîâà. Àëå íåîáåðåæíèìè ñëîâàìè ìè
ìîæåìî ïîðàíèòè àáî ñêðèâäèòè ëþ-
äèíó, âòðàòèòè äðóãà àáî ðîçâàëèòè
ñ³ì'þ.

Äëÿ ëþäèíè, ÿêà ö³ ñëîâà ñêàçàëà,
íàñë³äêè çíà÷íî ñåðéîçí³ø³. Ãí³â – öå
ïðèñòðàñòü, ÿêà ìîæå â³ääàëèòè íàñ
â³ä Áîãà. ßêùî öÿ ïðèñòðàñòü òàê
ñèëüíî çàâîëîä³ëà íàøèì ºñòâîì, ùî
ìè âæå íå â çìîç³ êîíòðîëþâàòè ñâ³é
ÿçèê, òî ìè ñòàíåìî ðàáàìè öüîãî
ãð³õà – â³í íàìè êåðóº. Ðàíî ÷è ï³çíî,
ÿêùî íå áîðîòèñÿ ç ïðèñòðàñòþ ãí³âó,
âîíà áåçñóìí³âíî ïðèâåäå äî ùå á³ëüø
âàæêèõ íàñë³äê³â, í³æ äóðí³ ³ ãðóá³
ðåïë³êè. Òðåáà êàÿòèñÿ â ãð³õîâ³ ãí³âó
³ áîðîòèñÿ ç ö³ºþ ïðèñòðàñòþ.

Çàïèòàííÿ: – Ùî îçíà÷àº ëè-
öåì³ðíî êàÿòèñÿ?

Â³äïîâ³äü: – Ëèöåì³ðíî êàþòü-
ñÿ: 1) Õòî ïåðåáóâàº â çëîá³ ³ âîðîæ-
íå÷³ ³ ïðèìèðèòèñÿ ç âîðîãîì ñâî¿ì
íå õî÷å. 2) Çëîä³é, êîëè íå õî÷å ïî-
âåðíóòè âêðàäåíîãî. 3) Âñÿêèé, õòî
ïåðåä äóõîâíèì îòöåì áåççàêîííÿ
ñâîº ïðèõîâóº. 4) Âñÿêèé, õòî íå õî÷å
â³äìîâèòèñü â³ä ñâî¿õ ãð³õîâíèõ
çâè÷îê.

Çàïèòàííÿ: – ßê ñòàâèòèñÿ äî

íåâ³ðóþ÷èõ?
Â³äïîâ³äü: –  Ñâò. Ôåîôàí Çàòâîð-

íèê êàæå, ùî ¿õ òðåáà æàë³òè ³ ìîëèòè-
ñÿ çà íèõ. Òðåáà áàæàòè, ùîá âîíè
ï³çíàëè ³ñòèíó, ³ øóêàòè ìîæëèâ³ñòü
íàãàäàòè ïðî íå¿, à êîëè ãîëîñíî áó-
äóòü íàïàäàòè íà ³ñòèíó, äàòè ¿ì
â³äñ³÷ ëþáîâíó, àëå âðàçóìëÿþ÷ó –
³ õâàòèòü.

Çàïèòàííÿ: – Ïîÿñí³òü, áóäü-
ëàñêà, äóõîâíå çíà÷åííÿ ïîãîâ³ð-
êè: "Íà òîá³, Áîæå, ùî íàì íå
ãîæå"?

Â³äïîâ³äü: – Áàãàòî ëþäåé â³ääà-
þòü Áîãó äðÿõëó ñòàð³ñòü, à ìîëîä³ñòü
ïðîâîäÿòü äëÿ ñåáå. Àáî â³ääàþòü
Áîãó â äàð ïîãàíå, à ñîá³ çàëèøàþòü
äîáðå.

Çàïèòàííÿ: – ×è ìîæíà ÷îëî-
â³êîâ³ ïðè ïîòðåá³ ìîëèòèñÿ ç ïî-
êðèòîþ ãîëîâîþ?

Â³äïîâ³äü: – ßêùî ³ ãîëîâà ó òåáå
ïîêðèòà, íå çàëèøàé ìîëèòâó, àëå
äîòðèìóéñÿ ò³ëüêè òîãî, ùîá ðîáèòè ¿¿
íå çíåâàæëèâî, à ðåâíîñòíî.

ÑÈÐÍÀ ÏÀÑÕÀ
Ï ³ ä ã î ò ó â à ò è

ïàñõó äî Âîñêðåñ-
³ííÿ Õðèñòîâîãî
ââàæàº ñâî¿ì îáî-
â’ÿçêîì êîæíà
ãîñïîäèíÿ. Òðàäè-
ö³éíà ñèðíà ïàñõà
ïîâèííà ìàòè

ôîðìó ÷îòèðèãðàííî¿ ï³ðàì³äè ç óñ³÷åíîþ âåð-
õ³âêîþ — ÿê ñèìâîë Ãîëãîôè. Òàê³ âèäè ôîðì º
ó ïðîäàæó.

Ñèð äëÿ ïàñõè ïîâèíåí áóòè ñâ³æèé, äîìàø-
íüîãî ïðèãîòóâàííÿ. Ñìåòàíà ïîâèííà áóòè ãóñ-
òîþ, æèðíîþ. Ùîá ïîçáóòèñÿ  ¿¿ çàéâî¿ âîëîãîñò³,
âàðòî ïîì³ñòèòè ¿¿ â ïîëîòíÿíó òîðáèíêó àáî çà-
ãîðíóòè ó ê³ëüêà øàð³â  ìàðë³, ñòàðàííî  â³äæà-
òè, à ïîò³ì íà äåê³ëüêà ãîäèí  ïîì³ñòèòè ï³ä ïðåñ.

À ùå ñèð ìîæíà äâà ðàçè ïðîïóñòèòè ÷åðåç
ì’ÿñîðóáêó àáî ñêîðèñòàòèñÿ áëåíäåðîì. Éîãî
ìîæíà ïðèãîòóâàòè  ç äîìàøíüîãî òîïëåíîãî
ìîëîêà. Ìîëîêî ïîïåðåäíüî çàòîïëþþòü ó äó-
õîâö³ ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ãîäèí. Ïàñõà ç òàêîãî
ñèðó ìàº êðàñèâèé ðîæåâèé êîë³ð ³ ïðèºìíèé òîí-
êèé ñìàê.

²çþì, ÿêèé êëàäóòü ó ïàñõó, òðåáà ïåðåáðàòè,
ïðîìèòè, ïðîñóøèòè íà  ÷èñòîìó ðóøíèêîâ³ àáî
ñàëôåòö³. Öóêîð, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðè öüî-
ìó ïîâèíåí ìàòè ÿêíàéäð³áí³øèé ïîìîë.

Âñ³ ïàñõè â ê³íö³ ïðîãîòóâàííÿ íà 10-12 ãîäèí
ñòàâëÿòü  ï³ä ïðåñ, òîáòî ñèðíîþ ìàñîþ çàïîâ-
íþºòüñÿ  ôîðìà, à çâåðõó  ñòàâèòüñÿ ãí³ò. Ïàñõà
ïîâèííà óëåæàòèñÿ ³ çãóñòèòèñÿ ïåðä âèêëàäàí-
íÿì íà áëþäî. Òðèìàòè ïàñõó ï³ä ïðåñîì ïîòð³áíî
íà õîëîä³, ùîá ñèðíó ìàñó ëåãøå áóëî, áåç ïî-
øêîäæåíü  âèéìàòè ç ôîðìè. Ç òàêîþ æ ìåòîþ
ïàñî÷íèöþ ïåðåä çàïîâíåííÿì çàñòèëàþòü òðî-
õè âîëîãîþ ìàðëåþ.

     Äî ïàñõàëüíîãî ñòîëó

Ãîñïîäü áàãàòî ùî â³ä
íàñ íå âèìàãàº

². Ìîëèòèñÿ. ßêùî
íåìàº ÷àñó äëÿ âèêîíàí-
íÿ ìîëèòîâíîãî ïðàâèëà,
òî ïðî÷èòàòè êîðîòêå ïðà-
âèëî ïðï. Ñåðàôèìà Ñà-
ðîâñüêîãî: «Öàðþ Íåáåñ-
íèé…» – 1 ðàç, «Îò÷å
íàø…» – 3 ðàçè, «Áîãîðî-
äèöå, Äåâî, ðàäóéñÿ…» –
3 ðàçè, «Âåðóþ…» – 1 ðàç.

²². Íå áóäóâàòè îñîáè-
ñòîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íà
á³ä³ ³ íåùàñò³ ³íøîãî.

²²². Ìàòè òðè îñíîâí³
äîáðî÷åñíîñò³:

- í³êîãî íå çàñóäæóâàòè;
- í³ äî êîãî íå ìàòè íå-

íàâèñò³;
- âñ³ì â³ä ñåðöÿ âñå ïðî-

ùàòè.
Îòö³ Ñâÿòî¿ Ïðàâîñëàâ-

íî¿ Öåðêâè â ñâî¿õ áëàãî-
÷åñòèâèõ ðîçäóìàõ òàê
òëóìà÷àòü ïðî îñíîâó äëÿ
ñïàñ³ííÿ:

1. Òðåáà ö³ëóâàòè ñâ³é
õðåñòèê âðàíö³, ÿê ïðîêè-
íåøñÿ; ³ íà í³÷, êîëè ëÿ-
ãàºø â ë³æêî, ç ìîëèòâîþ
Ðîç³ï’ÿòîìó Õðèñòó.

Íà Õðåñò³ ³³ñóñ Õðèñòîñ

Ëàçàð áóâ ôàðèñåé, ñèí Ñèìîíà ôà-
ðèñåÿ (Ìô. 26, 6), ðîäîì ³ç Â³ôàí³¿. Ãîñ-
ïîäü ÷àñòî ï³ä ÷àñ ñâîãî çåìíîãî æèò-
òÿ çàõîäèâ äî Ëàçàðÿ, ÿêîãî ç ñåñòðàìè
éîãî Â³í ëþáèâ ³ íàçèâàâ äðóãîì Ñâî¿ì
(²í. 11,3,5,11). Ëàçàð ïîìåð, àëå Ãîñ-
ïîäü âîñêðåñèâ éîãî, ïðèéøîâøè íà
÷åòâåðòèé äåíü ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³.

Ïî÷óâøè  ïðî âîñêðåøåííÿ Ëàçàðÿ,
³óäåéñüê³ ïåðâîñâÿùåíèêè ãîâîðèëè ïðî
²³ñóñà Õðèñòà: «Ùî íàì ðîáèòè? Öÿ ëþ-
äèíà áàãàòî ÷óäåñ ðîáèòü. ßêùî çàëè-
øèòè Éîãî, òî âñ³ ïîâ³ðÿòü â Íüîãî, à ïðèéäóòü ðèìëÿ-
íè ³ îâîëîä³þòü ì³ñòîì íàøèì, ³ íàðîäîì» (²í. 11, 47-
48).

Àðõ³ºðåé Êà¿àôà äàâ Ñèíåäðèîíó ïîðàäó, ÿêà ïîñëó-
æèëà ïðîðîöòâîì ïðî ñïàñèòåëüíó ñèëó õðåñíî¿ ñìåðò³

     Ïîäóìàºìî ïðî äóøó

ÎÑÍÎÂÀ ÄËß ÑÏÀÑ²ÍÍß
çàëèøèâ ñâ³òëî ³ ëþáîâ, ³
â³ä íüîãî íåâèäèìî âèïðî-
ì³íþþòüñÿ áëàãîäàòí³
ïðîìåí³ ñâ³òëà ëþáîâ³. ²
êîëè ö³ëóºìî éîãî, òî ö³
áëàãîäàòí³ ïðîìåí³ ïðîõî-
äÿòü â íàøó äóøó, ñîâ³ñòü,
õàðàêòåð. ² ëþäèíà ñòàº
îñâÿ÷åíîþ, áëàãî÷åñòè-
âîþ, ³ çëà ñèëà íå çìîæå
çàøêîäèòè ¿é.

2. Òðåáà ìàòè òâåðäó
â³ðó â Áîãà ³ Ïðîìèñåë
Áîæèé.

Ùî á ç íàìè íå òðàïè-
ëîñÿ â æèòò³, âñå ñïðèé-
ìàòè ÿê â³ä ðóêè Áîæî¿ äëÿ
íàøî¿ æ êîðèñò³: áëàãî-
äóøíî ïåðåíîñèòè ñêîð-
áîòè, õâîðîáè, íàïàñò³,
íàêëåïè, äîêîðè; ïðè
âñüîìó öüîìó íå çàñìó÷ó-
âàòèñÿ, à ðàä³òè ³ áëàãî
äàðèòè Áîãà çà ñïàñè-
òåëüíèé Ïðîìèñåë Éîãî,
ùî Ãîñïîäü ëþáèòü íàñ ³
ïîñèëàº ñïîêóòíèé õðåñò
çà íàø³ ãð³õè.

3. Âåëèêà äîáðî-
÷åñí³ñòü – â³äêðèòå ñïîâ³-
äóâàííÿ Õðèñòà.

Íå ñîðîìèòèñÿ ïðà-
âèëüíî íàêëàäàòè íà ñåáå

õðåñíå çíàìåííÿ, òîìó ùî
ïðàâèëüíèì õðåñòîì ïå-
ðåìàãàºìî çëó ñèëó: «Èáî
êðåñòîì îãðàæäàåìè, âðà-
ãó ïðîòèâëÿåìñÿ, íå áîÿ-
ùåñÿ òîãî êîâàðñòâà è
ëîâèòåëüñòâà». Òîä³ Àíãåë
Õðàíèòåëü ðàä³º ³ äîïîìà-
ãàº íàì.

4. Äîòðèìóâàòè ïîñòè –
ò³ëåñíèé ³ äóõîâíèé – çà
öåðêîâíèì ñòàòóòîì: Âå-
ëèêèé, Ïåòð³â, Óñïåíñü-
êèé, Ð³çäâÿíèé, à òàêîæ
ï³ñí³ äí³ – ñåðåäó ³ ï’ÿò-
íèöþ. Àëå äëÿ õâîðèõ ³ ñòà-
ðåíüêèõ ò³ëåñíèé ï³ñò ïî-
ñëàáëþºòüñÿ.

5. Ðîá³òü ç ëþáîâ’þ
äîáð³ ñïðàâè áëèæí³ì ³
óõèëÿéòåñÿ â³ä ñïðàâ çëèõ.

Ââàæàéòå ïóñòèì òîé
äåíü, â ÿêèé íå çðîáèëè
æîäíî¿ äîáðî¿ ñïðàâè
áëèæíüîìó àáî çðîáèëè
çëî áëèæíüîìó. Äîáðîì
ïëàò³òü çà çëî. Çà âñ³õ
ìîë³òüñÿ ³ âñ³ì áàæàéòå
ñïàñ³ííÿ.

6. Ìîëèòèñÿ òðåáà íå
ðîçñ³ÿíî. Ìîëèòâà – ¿æà
äëÿ äóø³. Äåíü íå ðîçïî-
÷èíàéòå áåç ìîëèòâè ³ íå

â³äõîäüòå äî ñíó áåç ìî-
ëèòâè ó âñÿêèé ÷àñ: íà í³÷
àáî âäåíü, àáî ï³ä ÷àñ
â³äïî÷èíêó. ßêùî çäîëàëà
ñèëüíà âòîìà, òîä³ íà ñîí
ïðî÷èòàéòå êîðîòêó ìî-
ëèòâó: «Ãîñïîäè, ÿ óñòà-
ë(à), èäó íà ïîêîé. Ãîñïî-
äè, áåçêîíå÷íî ñîãðåøè-
ë(à) ïåðåä Òîáîé, ïðåä
Öàðèöåé Íåáåñíîé è ïå-
ðåä Àíãåëîì Õðàíèòåëåì
è âñåìè ñâÿòûìè. Îò÷å,
î÷è ìíå çàêðîé, äàðóé
âñåõ ãðåõîâ ïðîùåíüå,
òåëó – ñîí, äóøå – ïîêîé.
Àìèíü».

Àëå íå ñïðèÿòè ë³íèâîñò³
³ íå çëîâæèâàòè íåþ.

Ìîëèòâà Ðîç³ï’ÿòîìó
Õðèñòó
     Ãîñïîäè Èèñóñå!

Ñòðàñòüìè Òâîèìè, êî-
òîðûå ïðåòåðïåë Òû íà
Êðåñòå, ìîëþ Òåáÿ:
ñæàëüñÿ íàä ìîåþ áåä-
íîþ è ãðåøíîþ äóøîþ
è ïîìèëóé åå, êîãäà îíà
áóäåò ðàññòàâàòüñÿ ñ
ìîèì áðåííûì òåëîì.
Àìèíü.

Äóøåêîðèñí³
ïîâ÷àííÿ

ñõè³ãóìåíà Ñàâè

²³ñóñà Õðèñòà: «Êðàùå íàì, ùîá îäèí
÷îëîâ³ê ïîìåð çà ëþäåé, àí³æ ùîá âåñü
íàðîä çàãèíóâ» (²í. 11, 49-50). Ç òîãî
äíÿ âîíè âèð³øèëè îáîâ’ÿçêîâî âáèòè
²³ñóñà Õðèñòà, îáíàðîäóâàâøè íàêàç
âçÿòè Éîãî, äå ò³ëüêè ïîáà÷àòü (²í.
11,53).

Âîñêðåøåííÿ Ëàçàðÿ òàê îçëîáèëî
êíèæíèê³â ³ ïåðâîñâÿùåíèê³â, ùî âîíè
âèð³øèëè âáèòè íå ò³ëüêè Âîñêðåñèòå-
ëÿ, à ³ âîñêðåøåííîãî (²í. 12,10). Ëà-
çàð â³ääàëèâñÿ íà îñòð³â Ê³ïð. Òóò àïî-

ñòîëè ï³çí³øå ïîñòàâèëè éîãî ºïèñêîïîì. Áîãîìàò³ð
ïîäàðóâàëà éîìó îìîôîð, çðîáëåíèé ¯¿ ðóêàìè.

Æèâ Ëàçàð ï³ñëÿ âîñêðåøåííÿ ùå 30 ðîê³â ³ çáåð³-
ãàâ ñóâîðå óòðèìàííÿ. Íà Ê³ïð³ â³í ïîìåð âäðóãå.

Ïðîòîäèÿêîí Àíàòîë³é

ÂÎÑÊÐÅØÅÍÍß  ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ  ËÀÇÀÐß



Îäèíàêîâî îïàñíî áåçóìíîìó âðó÷àòü ìå÷, à áåñ÷åñòíîìó âëàñòü. (Ïèôàãîð)Îäèíàêîâî îïàñíî áåçóìíîìó âðó÷àòü ìå÷, à áåñ÷åñòíîìó âëàñòü. (Ïèôàãîð)Îäèíàêîâî îïàñíî áåçóìíîìó âðó÷àòü ìå÷, à áåñ÷åñòíîìó âëàñòü. (Ïèôàãîð)Îäèíàêîâî îïàñíî áåçóìíîìó âðó÷àòü ìå÷, à áåñ÷åñòíîìó âëàñòü. (Ïèôàãîð)Îäèíàêîâî îïàñíî áåçóìíîìó âðó÷àòü ìå÷, à áåñ÷åñòíîìó âëàñòü. (Ïèôàãîð)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777730  áåðåçíÿ 2017 ð.
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ñò.

Íà äâîõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, äå íà-
â÷àëèñÿ çàãèáë³ âî¿íè â çîí³ ïðîâåäåí-
íÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ âñòàíîâ-
ëÿòü ìåìîð³àëüí³ äîøêè.  Ð³øåííÿì
ì³ñüêâèêîíêîìó íàäàíî äîçâ³ë àäì³í³-
ñòðàö³¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿
øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 4 ç ïîãëèáëå-
íèì âèâ÷åííÿì îêðåìèõ ïðåäìåò³â ³
êóðñ³â Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  òà àä-
ì³í³ñòðàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìï-
ëåêñó «Çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ²-²²² ñòó-
ïåí³â – äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä»
¹15 Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  íà âñòà-
íîâëåííÿ íà ôàñàä³ øê³ë ìåìîð³àëüíèõ
äîøîê çàãèáëèì âî¿íàì â çîí³ ïðîâå-
äåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ – Ê³ñó
Ðîáåðòó,  Øòîëüöåëþ Â³ëüãåëüìó (ÇÎØ
¹4) òà  Ïîêèä÷åíêó Ìèõàéëó (ÇÎØ
¹15), ÿê³ íàâ÷àëèñÿ ó äàíèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ.

Çàìîâíèêó  äîðó÷åíî ïîäàòè íà ïî-
ãîäæåííÿ ó â³ää³ë àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòî-
áóäóâàííÿ óïðàâë³ííÿ àðõ³òåêòóðè òà êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ âèêîíàâ÷îãî êîì³-
òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè åñê³çè
ìåìîð³àëüíèõ äîøîê.

ÄÎÂ²ÄÊÎÂÎ: 1. Ê³ñ Ðîáåðò Ïåòðî-
âè÷, íàðîäèâñÿ 20 òðàâíÿ 1990 ðîêó ó
ì.Ìóêà÷åâî. Ñîëäàò ×îïñüêîãî ïðèêîð-
äîííîãî çàãîíó. Ïîìåð â³ä ïîðàíåíü 12
æîâòíÿ 2014 ðîêó, îòðèìàíèõ ïîáëèçó

Íà äâîõ øêîëàõ Ìóêà÷åâà âñòàíîâëÿòü
ìåìîð³àëüí³ äîøêè çàãèáëèì Ãåðîÿì

ñìò. Íîâîòðî¿öüêå (Âîëíî-
âàñüêîãî ðàéîíó) Äîíåöüêî¿
îáëàñò³.

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
¹ 213/2015 â³ä 9 êâ³òíÿ 2015
ðîêó. “Çà îñîáèñòó ìóæí³ñòü
³ âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âè-
ÿâëåí³ ó çàõèñò³ äåðæàâíîãî
ñóâåðåí³òåòó òà òåðèòîð³àëüíî¿
ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, â³ðí³ñòü
â³éñüêîâ³é ïðèñÿç³”, íàãîðîä-
æåíèé îðäåíîì “Çà ìóæí³ñòü”
²²² ñòóïåíÿ (ïîñìåðòíî).

Ð³øåííÿì ñåñ³¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28 òðàâíÿ 2015 ðîêó ïðèñâîº-
íî çâàííÿ “Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà
Ìóêà÷åâî (ïîñìåðòíî).

2. Øòîëöåëü Â³ëüãåëüì Âîëîäèìè-
ðîâè÷, íàðîäèâñÿ 25 òðàâíÿ 1992 ðîêó
ó ì.Ìóêà÷åâî. Ñîëäàò, Íàâ÷àëüíîãî öåí-
òðó ï³äãîòîâêè ìîëîäøèõ ñïåö³àë³ñò³â.
Çàãèíóâ 11 ëèïíÿ 2014 ðîêó â ñ.Çåëå-
íîï³ëëÿ, Ñâåðäëîâñüêîãî ðàéîíó Ëó-
ãàíñüêî¿ îáëàñò³. 

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ¹593/
2014 â³ä 15 ëèïíÿ 2014 ðîêó. “Çà îñî-
áèñòó ìóæí³ñòü ³ âèñîêèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì, âèÿâëåí³ ó çàõèñò³ äåðæàâíîãî
ñóâåðåí³òåòó òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³
Óêðà¿íè, â³ðí³ñòü â³éñüêîâ³é ïðèñÿç³”, íà-
ãîðîäæåíèé îðäåíîì “Çà ìóæí³ñòü” ²²²
ñòóïåíÿ (ïîñìåðòíî).

Ð³øåííÿì ñåñ³¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 28 òðàâíÿ 2015 ðîêó ïðèñâîº-
íî çâàííÿ “Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà
Ìóêà÷åâî (ïîñìåðòíî).

3. Ïîêèä÷åíêî Ìèõàéëî Þð³éî-
âè÷, íàðîäèâñÿ 14 ëèñòîïàäà 1989 ðîêó
ó ì.Ìóêà÷åâî. Â³éñüêîâîñëóæáîâåöü
(ñîëäàò-ñòð³ëåöü, ïîì³÷íèê ãðàíàòîìåò-
íèêà) 128-¿ îêðåìî¿ ã³ðñüêî-ï³õîòíî¿ áðè-
ãàäè, çàãèíóâ â³ä êóë³ ñíàéïåðà  5 ãðóä-
íÿ 2016 ðîêó ó ñåë³ Îïèòíå Äîíåöüêî¿
îáëàñò³.

Відповідно до рішення 24 сесії 7
скликання Мукачівської міської ради
№603 від 16 березня 2017 року «Про
зміну сторін у договорах оренди не�
жилих приміщень комунальної влас�
ності за адресою: пл. Кирила і Ме�
фодія, 1 та впорядкування надход�
жень орендної плати» оголошується
конкурс по відбору суб’єкта оціноч�
ної діяльності для здійснення неза�
лежної експертної оцінки орендова�
ного майна за адресою: пл. Кирила і
Мефодія, 1:

1. Вбудоване приміщення загаль�
ною площею 23,16 кв.м. з функціо�
нальним призначенням: діяльність –
надання послуг мобільного харчуван�
ня.

2. Вбудоване приміщення загаль�
ною площею 107,7 кв.м. з функціо�
нальним призначенням: діяльність –
Інтернет�кафе.

3. Частина приміщення загальною
площею 2,0 кв.м., банківський терм�
інал для видачі готівкових коштів із
використанням пластикових карток
міжнародних платіжних систем.

Îãîëîøåíî êîíêóðñ ïî â³äáîðó
ñóá’ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³

Термін подання заяв на конкурс до
13 квітня 2017 року включно.

Претенденти повинні подати:
� заяву про участь у конкурсі з відбо�

ру суб’єктів оціночної діяльності згідно
встановленої форми;

� копію установчих документів;
� копії кваліфікації оцінювачів, які

працюють і будуть залучені до прове�
дення оцінки та підписання звіту про
оцінку;

� копії сертифіката суб’єкта ліценз�
ійної діяльності виданої відповідними
органами;

� інформація про претендента.
Копії документів завірити в установ�

чому порядку.
Конкурсна пропозиція подається у

запечатаному конверті і має містити
пропозицію щодо вартості виконаних
робіт (калькуляція витрат), пов’язаних
з виконанням робіт і термін виконан�
ня робіт.

Документи на участь у конкурсі по�
даються до відділу культури виконав�
чого комітету Мукачівської міської
ради за адресою: пл. Духновича, 2,
каб. 54.

Конкурс відбудеться 14 квітня 2017 року об 11.00 год.
 у відділі культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

 за адресою: пл. Духновича, 2, каб. 54.

Ви бачили  як квітують
дерева?!  Звичайно, бачи�
ли! А я бачив, як квітують
стіни!

Саме так! Й не тільки
квітують, а ще й «зверта�
ються» до нас поетични�
ми рядками!

21 березня, в День
поезії,  в Мукачівській за�
гальноосвітній школі І�ІІІ
ступенів №13, був  пред�
ставлений поетичний
стінопис, прикрашений
квітковим орнаментом!

Пролунали звертання
директора школи Л.Я.Ко�
вач та  присутніх на цьому
незвичному  заході. Але
головне для мене було те,
що школярі  зачитували
свої вірші!

Коли кажуть, що пролу�
нає вірш, написаний ди�
тиною, що ви очікуєте по�
чути? Можливо, щось
«наівно�просте»? Але  я
почув вірші «не дитячі»! То
були  роздуми про  життя !
Й головне, то були слова
людей, впевнених в тому,
що  саме ми створюємо
своє гідне життя і життя
Країни. Не було зайвого
пафосу.  Але все було
дуже символічно!  Шко�
лярі зачитували свої вірші,
а з  стінопису «лунали» до
нас Слова�звертання  від
Лесі Українки, Ліни Кос�
тенко, Софії Малильо!
Звертання  славетних ук�
раїнських поеток, сказані
багато років тому.  Але як
же то сучасно й своєчас�
но!

Чому  вірші саме цих по�
еток були вибрані для
стінопису? В мене є своя
відповідь. В свій час, Со�
фія Малильо написала
вірші, присвячені Лесі Ук�
раїнці, Ліні Костенко. Це �

В Мукачево  квітують… стіни!

символічно, бо  вірші
Софії, дуже гармонійно
поєднали всі Три славетні
Імені!

Я лишаю літературоз�
навцям розмови про  стилі
написання віршів – то  на�
прямок їх праці.

 А я стверджую, що 21
березня 2017 року, в День
поезії, ми стали свідками
«простого дива»: три ве�
ликі поетки України дару�
вали нам своє поетичне
благословення!

 Софія Малильо казала
в 1992 році:

«Із сот джерел черпати
мала сили:

З криниць землі!
ЇЇ дарів�плодів,

Із сот культур, що
 людство освітили,

Щоб кожен серцем,
духом богатів.

Закоханою у буття
без тями

Належало мені зійти
у свій зеніт,

І звідтіля думками
й почуттями

Благословляти наш
прекрасний світ…»

Приймаймо  славетне
Благословення, бо воно
надає нам силу й насна�
гу!

Але це не завершення
теми! Нагадую, що в Му�
качеві, у вересні 2016
року, був створений пер�
ший поетичний стінопис,
присвячений Софії Мали�
льо, на стіні будинку, де
жила наша видатна зем�
лячка (вул. І.Зріні)! Сьо�
годні, в  інтернеті, на сто�
рінках Фейсбук, діє група
«Софіїн Двір»! В цій групі
– люди, для кого слова
Софії – це  відкриття,

навіть пророцтво, про
наші часи; ті, хто сам
пише вірші й публікує їх у
групі; ті хто не пише вірші.
Єднає  в групі “Софіїн
Двір”, не тільки поезія!
Вона лише надихає на
бажання  створення сво�
го гідного життя, почина�
ючи з себе, свого Двору,
міста, до рівня Країни,
Світу! Саме цього й бажа�
ла Софія Малильо: чисто�
го, творчого життєвого
простору, яке єднає лю�
дей!

На сторінці групи
“Софіїн Двір”, прописана
адреса: Мукачево, Украї�
на, планета Земля! Саме
так! Бо творчість Трьох
видатних українських по�
еток,чиї вірші тепер про�
писані на стінописі ЗОШ
№ 13 м. Мукачево – в
скабниці Людства, як ко�
жен з нас –  в єднанні із
Світовою Спільнотою!

Тож хай в нашому жит�
тєвому просторі завжди
будуть присутні  вірші на�
ших видатних поетів: в
книгах, стінописах,
піснях!  Хай лунають, бо,
як  казала Софія:

«Читай чи в перший раз,
чи вп‘яте,чи вдесяте,�

Де не розкриєш твір,
вмить пламеніє дух.

В п‘янкий полон краси,
неначе рибу в ятір,

Бере він враз і серце, й
мислі, й слух»

Марко Щ.
власкор газети

«Мукачево»

28 березня, на Закар�
патті прикордонники від�
ділу «Бодалово» Мукачі�
вського загону, затрима�
ли громадянина Єгипту.

Отримавши інформа�

Á²Ëß ÊÎÐÄÎÍÓ Ç ÓÃÎÐÙÈÍÎÞ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈÊÈ ÇÀÒÐÈÌÀËÈ
ªÃÈÏÒßÍÈÍÀ, ßÊÈÉ ÁËÓÊÀÂ Ó ÏÎØÓÊÀÕ ÊÐÀÙÎÃÎ ÆÈÒÒß

цію про можливий неза�
конний перетин кордону,
прикордонники негайно
організували оперативно�
розшукові заходи, в ре�
зультаті яких, на околиці
населеного пункту Чома
Берегівського району зат�
римали чоловіка арабсь�
кої зовнішності. Незнай�
омець не зміг пояснити,
що він робить поблизу
кордону, оскільки не ро�
зумів ні української, ані
англійської мови. Для про�
ведення фільтраційних
заходів його було достав�
лено до прикордонного
підрозділу, де правоохо�
ронці з’ясували, що зат�
риманому 26 років та він
є громадянином Єгипту.

На початку березня іно�
земець законним шляхом

потрапив на територію
України та, в подальшому,
планував незаконно пе�
ретнувши кордон, покра�
щити умови свого життя в
одній з країн Європейсь�
кого Союзу.

    Затриманого грома�
дянина доставлено до
пункту тимчасового три�
мання Мукачівського при�
кордонного загону. Чи до�
помагав хтось нелегаль�
ному мігранту в органі�
зації незаконної подо�
рожі, наразі встанов�
люється.

    Подальшу долю ман�
дрівника та оцінку його
діям  визначатиме суд.

Прес#служба
Мукачівського

прикордонного загону
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  20.03.2016 р.  по 26.03.2017 р.
1. Порада Наталія Юріївна  – 1957 р.н.
2. Русин Марія Іванівна   – 1946 р.н.
3. Мичка Золтан Федорович   – 1949 р.н.
4. Кізман Людмила Петрівна    – 1933 р.н.
5. Русинова Марія Іванівна   – 1926 р.н.
6. Орос Анатолій Павлович   – 1957 р.н.
7. Павелкіна Ганна Прокопіївна   – 1928 р.н.
8. Король Магдолна   – 1923 р.н.
9. Попова Юлія Яковлівна  –  1953 р.н.
10. Куземко Розалія Георгіївна  – 1948 р.н.
11. Кабаці Маргарета Миколаївна  –  1935 р.н.
12. Черипанинець
          Володимир Миколайович   –  1962 р.н.
13. Кабаці Марія Юрківна   – 1925 р.н.
14. Пупена Василь Павлович  –  1936 р.н.
15. Мондик Іван Іванович   – 1961 р.н.
16. Шутій Василь Васильович  –  1957 р.н.
17. Шаталова Вероніка Іванівна   – 1936 р.н.
18. Габовда Магдалина Карлівна   – 1934 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 з при<
садибною ділянкою (загаль<
на площа 0,0572 га по вул.
Станіславського. Звертати<
ся  0507689031.
     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.
 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
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      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 –автога<
раж, «волгівський», метале<
вий, 2 музичні колонки,  два
побутових газових балони.ш<
вейная машинка ножная
“ZINGER” кассетный магніто<
фон фірмовий, самовар елек<
тричний. Зверт. 0669513492.

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

можливо з правом викупу, по�
близу Мукачева (бажано Клю�
чарки, або в цьому напрямку).
Тел.: 095 578 4378.
      1�кімнатну  квартиру без
ремонту на 1�му поверсі або у
дворовій системі  приватного
сектору ( «Паланок» , вул. За�
карпатська, Окружну не пропо�
нувати.) Зверт 099�29�60836
або 3�11�89.
     Куплю недорого 1�комн.

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

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

Ðîáîòà

     Зніму квартиру в м.Му<
качево для сім'ї, розгляну всі
варіанти, порядність та своє<
часну оплату гарантую.

Тел: 0959419922

     Продаю саджанці ки�
зилу 2�5 річні. Звертатися.
0953834256.

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.

ПРОДАЮ КОМНАТНЫЕ
ЦВЕТЫ (цена большого

горшка – 100 грн).
Тел.: 3<54<96

     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 обовязкова.
Тел.: 066 594 8521

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ:

�менеджер по продажу чаю
та кави.
�менеджер по закупівлях�
�Бармен�офіціант
Звертатися за адресою:
Мукачево, вул. Недецеї, 39
(кондитерський центр).

Тел: 095<7559898.

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.

ПОТРБЕН
ПРОДАВЕЦЬ
 продовольчих
товарів в мага<

зині у Росвигові.

Телефон:
050<2711883

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ  ОФІЦІАНТИ
у грузинський ресторан в Мукачеві.

Подробиці—по тел. 095<8640664.
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ВІЧНАЯ  ПАМ'ЯТЬ
Мукачівська райрада ветеранів України глибоко

сумує з приводу раптової смерті голови В.Визниць(
кої ветеранської організації

ТЕРПАКА  Степана  Федоровича.
Пішла у вічність добросовісна, порядна і справед(

лива людина, залишивши по собі па землі добру па(
м'ять та світлі спогади. Співчуваємо про смерть,
глибоко сумуємо з приводу тяжкої втрати та вислов(
люємо щирі співчуття сім'ї і рідним покійного.

Вічна йому пам'ять, блаженний спокій. Нехай зем(
ля буде дня нього пухом.

Світла пам’ять про Степана Федоровича збере(
жеться у серцях всіх, хто його знав, хто з ним пра(
цював.

Мукачівська районна рада ветеранів України.

Фонд загальнообов'язко(
вого державного соціаль(
ного страхування на випа(
док безробіття встановив
мінімальні розміри виплат
з безробіття. То на що мо(
жуть претендувати ті, хто
втратив роботу з різних
причин?

— Справді, з 27 грудня 2016
року встановлено мінімальні
розміри допомоги з безробіття,
— розповідає начальник відділу
обласного центру зайнятості
Ірина Романяк. — Для незаст�
рахованих осіб, а саме для мо�
лоді, яка закінчила або припи�
нила навчання у загально�
освітніх, професійно�технічних
і вищих навчальних закладах,
звільнилася із строкової
військової служби і яка потре�
бує сприяння у працевлашту�
ванні на перше робоче місце,
взята на облік внутрішньо пе�
реміщена особа, яка не має до�
кументів, потрібних для надан�
ня статусу безробітного,
мінімальний розмір допомоги з
безробіття становитиме 544
гривні.

Таку ж виплату отримувати�
муть застраховані особи, які
протягом 12 мі«щів, що пере�
дували реєстрації особи як без�
робітної, мали страховий стаж
менш як шість місяців. На до�
помогу в такому розмірі можуть
претендувати й особи, з якими
розірвано трудовий договір че�
рез систематичне невиконання

НА  ХЛІБ  І  НА  ВОДУ
ВСТАНОВЛЕНО НОВІ РОЗМІРИ ДОПОМОГИ З БЕЗРОБІТТЯ НА ЦЕЙ РІК

ними зобов'язань без поважних
причин, прогули, появу на ро�
боті в нетверезому стані, крад�
іжку працівником майна влас�
ника, встановлену судом.

— Яку мінімальну допомогу
отримуватимуть застраховані
особи, що мають стаж більш як
шість місяців?

—  Розмір допомоги з безро�
біття для застрахованих осіб,
страховий стаж яких протягом
12 місяців, що передували реє�
страції особи як безробітної,
становить не менш ніж шість
місяців, залежить від стажу,
підстави припинення трудових
відносин (статті звільнення) та
розміру заробітної плати, яку
людина отримувала перед
звільненням, проте він не може
бути меншим як

1160 гривень. Тобто таким
особам тепер визначено чітку
суму мінімальної допомоги.

Раніше мінімальний розмір
допомоги з безробіття для цієї
категорії безробітних осіб ста�
новив 80% прожиткового
мінімуму для працездатних гро�
мадян.

Допомога з безробіття випла�
чується залежно від тривалості
безробіття у відсотках до виз�
наченого розміру: перші 90 ка�
лендарних днів — 100 відсотків;
протягом наступних 90 кален�
дарних днів — 80 відсотків; у
подальшому — 70 відсотків.

— Скільки часу людина,
котра втратила роботу,
може, згідно із законом, от(
римувати допомогу?

—  Загальна тривалість вип�
лати допомоги з безробіття не
може перевищувати 360 кален�
дарних днів упродовж двох
років, а для незастрахованих
осіб та взятої на облік внутріш�
ньо переміщеної особи, яка не

має документів, потрібних для
надання статусу безробітного,
— 180 календарних днів. Для
осіб перед�пенсійного віку (за
2 роки до настання права на
пенсію) тривалість виплати до�
помоги з безробіття не може
перевищувати 720 календарних
днів.

Допомога з безробіття випла�
чується з восьмого дня після
реєстрації застрахованої осо�
би в установленому порядку в
державній службі зайнятості.

— Нагадайте, будь ласка,
які документи повинна нада(
ти особа, котра претендує на
допомогу з безробіття?

— Для набуття права на вип�
лату допомоги з безробіття по�
трібно зареєструватися як без�
робітному в центрі зайнятості.
Реєстрація проводиться за
умови пред'явлення паспорта
або тимчасового посвідчення
громадянина України, облікової
картки платника податків,   тру�
дової  книжки (цивільно�право�
вого договору чи  документа,
який підтверджує період зайня�
тості), а в разі потреби також
військового квитка, диплома
або іншого документа про осв�
іту.

Питання надання статусу
безробітного та призначення
допомоги розглядають на
підставі заяви за формою, зат�
вердженою Мінсоцполітики, та
в разі відсутності прийнятної
роботи на підставі поданих до�
кументів.

Леся  ЯСИНЧУК

Виконавчий комітет Мукачівської
міської ради  оголошує  конкурс на  за(
міщення  вакантної  посади:

державного соціального інспекто(
ра сектору державних соціальних
інспекторів управління праці та соц(
іального захисту населення.

Вимоги до посади: громадянство Ук�
раїни, вільне володіння українською мо�
вою, повна вища освіта відповідного
професійного спрямування за освітньо�
кваліфікаційним рівнем спеціаліста або
магістра, стаж роботи за фахом на
службі в органах місцевого самовряду�
вання або державній службі на посаді
провідного спеціаліста не менше 1 року
чи стаж роботи за фахом в інших сфе�
рах управління не менше 3 років.

Для участі в конкурсі н еобхідно по(
дати такі документи:

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНОЇ  ПОСАДИ
� заяву про участь у конкурсі ;
� особову картку форми П�2 ДС, авто�

біографію;
� копії документів: про освіту з додат�

ками, підвищення кваліфікації, присвоє�
ння вченого звання, присудження науко�
вого ступеня;

� копію документа, який посвідчує осо�
бу (паспорт);

� копію військового квитка (для
військовослужбовців або військвозобо�
в’язаних)

� електронну декларацію особи, упов�
новаженої на виконання функцій держа�
ви або місцевого самоврядування, за
минулий рік (згідно Закону України “Про
запобігання корупції”), за встановленою
формою, що визначається Національ�
ним агентством з питань запобігання
корупції (далі – НАЗК) шляхом її запов�

нення на офіційному веб�сайті НАЗК за
адресою: www.nazk.gov.ua та роздруко�
вану з офіційного веб�сайту у паперо�
вому вигляді. Е�декларація заповнюєть�
ся власноруч за допомогою власного
електронного цифрового підпису (ЕЦП).

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

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

інформацію  стосовно  своєї о с в і т и ,
досвіду роботи, професійного рівня і
репутації (характеристики, рекомен�
дації, наукові публікації тощо).

Документи для участі у конкурсно(
му відборі приймаються   протягом 30
календарних днів з дня опублікуван(
ня в газеті “Мукачево”  за адресою:
м.Мукачево пл. Духновича, 2,  каб.
№ 43, тел. 2(14(17.

“Холодне” варення
зі смородини —

проти грипу
– “Чула, що під час епідемії

грипу і ГРЗ корисно їсти пере�
терту з цукром смородину —
мовляв, у ній більше вітаміну С,
ніж у лимоні. Причому ця смо�
родина має бути приготована
“холодним способом” — пере�
терта з цукром без теплової
обробки. А чому саме так?”

—  Смородину недарма вважа�
ють чемпіоном серед ягід за
вмістом вітаміну С, — каже Олек�
сандр Мартинчук, кандидат ме�
дичних наук, дієтолог. — Досить
усього 15�20 ягід на день, щоб за�
безпечити організм добовою нор�
мою цього вітаміну.

Завдяки високому вмісту вітам�
іну С підвищується опірність
організму вірусам. Смородина має
сечогінний та потогінний ефект
(саме тому при застуді та вірусних
захворюваннях рекомендуєть вжи�
вати ці ягоди). Також доведено
позитивний вплив смородини на
діяльність мозку. її рекомендують
обов’язково вводити в раціон лю�
дей похилого віку як засіб проф�
ілактики хвороби Альцгеймера і
відмирання клітин мозку.

Але такі властивості має або
свіжа ягода, або заготовлена саме
“холодним способом”. Йдеться
про так зване холодне варення,
коли ягоди перетирають з цукром
у співвідношенні 1 до 2, заклада�
ють у банки та накривають зви-�
чайними пластмасовими кришка�
ми. Така смородина простоїть
цілий рік.

Марина МОРОЗ

Застуда на оці
“У мене з’явився ячмінь — на

повіках одразу обох очей. Чула, що
так буває при застуді й нестачі
вітамінів. А яка насправді приро�
да появи ячменя? Як його лікува�
ти?”

— В основі появи ячменя лежить
ослаблення роботи імунної систе�
ми, а провокують цю появу пере�
тяги, переохолодження, холодний
вітер, — пояснює Жанна Приходь�
ко, лікар�дерматолог вищої кате�
горії. — Проблема полягає і в не�
дотриманні норм особистої гігієни,
коли, наприклад, немитими рука�
ми людина тре око.

Якщо ячмінь не лікувати, він може
затриматись на оці навіть до де�
сяти днів, а то і більше. Краще од�
разу ж звернутися до лікаря. Якщо
ж ячмінь задавнити, хворому зна�
добляться краплі, мазі на основі
антибіотиків. Додам, що гній, ут�
ворений на місці ячменя, витис�
кати в жодному разі не можна.

Нелікований ячмінь може загро�
жувати частими рецидивами. Тоді
й з’являється не один, а одразу
кілька ячменів, це може статися на
повіках обох очей одночасно.

Лариса ПАВЛИК

Âè çàïèòàëè

ТОВ “Епіцентр К” торгівельний центр
“Епіцентр” м. Мукачево” має намір отрима�
ти дозвіл на викиди забруднюючих речо�
вин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами. Адреса розташування: м. Мука�
чево, вул. Лавківська, 1Д. Підприємство спец�
іалізується на оптово�роздрібній торгівлі бу�
дівельними матеріалами, оздоблення та де�
кору, обладнання та інструменту для будів�
ництва та ремонту. Внаслідок діяльності
підприємства у атмосферне повітря потрап�
ляють пил та продукти спалювання природ�
ного газу, бензину, дизельного палива у
кількостях, що не перевищують встановлені
чинним законодавством нормативи. Контак�
тна особа для звернень – Шевчук Н.О.
тел.: (03131) 38080. Зауваження та пропозиції
прохання надсилати до Мукачівської РДА
89600, м. Мукачево, вул. Горького, 21 тел.:
(03131) 22400.

ПОВІДОМЛЯЄМО
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Óêðà¿íñüêà ïèñüìåííèöÿ
Îêñàíà Çàáóæêî

ñï³ëêóâàëàñÿ ç ìóêà÷³âöÿìè

26 áåðåçíÿ, â ðàìêàõ ÀðòÔåñòó «Áåðåçíåâ³
êîòè», äî Ìóêà÷åâà çàâ³òàëà â³äîìà óêðà¿íñüêà
ïèñüìåííèöÿ, ïîåòåñà, åñå¿ñòêà, ô³ëîñîô, ë³òåðà-
òóðîçíàâåöü òà ïóáë³öèñò Îêñàíà Çàáóæêî. Çóñòð³÷
ç ìóêà÷³âñüêèìè ÷èòà÷àìè ïèñüìåííèöÿ ïðîâåëà
ó ñåñ³éí³é çàë³ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè áóëî ïîðóøåíî
÷èìàëî ïèòàíü íà ñóñï³ëüíó òåìó. Î.Çàáóæêî ïðå-
çåíòóâàëà ñâî¿ êíèãè «² çíîâó ÿ âë³çàþ â òàíê»,
«Øåâ÷åíê³âñüêèé ì³ô Óêðà¿íè» òà «Ìóçåé ïîêèíó-
òèõ ñåêðåò³â», ÿê³ ìóêà÷³âñüê³ øàíóâàëüíèêè ìàëè
ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè ç àâòîãðàôîì àâòîðêè.

Â Ìóêà÷åâ³ îðãàí³çóþòü â³ñ³ì ë³òí³õ
ìîâíèõ òàáîð³â äëÿ 700 ó÷í³â

Íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêâèêîíêîìó ïðèéíÿòî ð³øåííÿ «Ïðî
îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ë³òí³õ ìîâíèõ òàáîð³â ç äåííèì
ïåðåáóâàííÿì  òà òàáîð³â ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì ïðè
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ âë³òêó 2017
ðîêó».

Òàáîðè îðãàí³çîâóþòü ó ÇÎØ ¹2, ÑØ ¹4, ÑØ
¹16, ÍÂÊ “ÄÍÇ-ÇÎØ ² ñòóïåíÿ-ã³ìíàç³ÿ”, ÍÂÊ ¹6,
ÍÂÊ ¹11, ÇÎØ ¹20, ÇÎØ¹10.

Ïðè öüîìó ç áþäæåòó âèä³ëÿòü íà ïåðåáóâàííÿ äè-
òèíè â òàáîð³ íà îäèí äåíü  118 ãðèâåíü.  Óïðàâë³ííþ
îñâ³òè  äîðó÷åíî îðãàí³çóâàòè ó ë³òí³õ ìîâíèõ òàáî-
ðàõ ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì òà òàáîðàõ ç äåííèì ïå-
ðåáóâàííÿì áåçêîøòîâíèé â³äïî÷èíîê äëÿ 700 ä³òåé
ç ÷èñëà ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é.

ÇÄ²ÉÑÍÞÞ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐ²Â
ó ×åõ³þ (ñåðåäà) –  Òåë. +420775063600 ³

ç ×åõ³¿ (ñóáîòà) –  Òåë.+ 380961865753. –(Ì³øà).

     Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê  ÀÊ 10515851 ñòó-
äåíòêè Ìóêà÷³âñüêîãî ïåäó÷èëèùà Ì³ãàëêè Â³êòîð³¿ Â³êòî-
ð³âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

20.00, 2.00, 4.50 "Ïîäðîáèö³".
0.40 Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ êðàñè".
2.50 Ò/ñ "Ñàäèáà"

ICTV
5.40, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 12.15,
13.10, 17.50 Ò/ñ "Ñïåöçàã³í
"Øòîðì" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.35 Õ/ô "Ñòðàæ³
ïîðÿäêó" (16+). 15.35, 16.10,
21.25 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìàã³ÿ" (16+).
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.10
Õ/ô "Íåñòðèìí³" (16+). 1.05 Ò/
ñ "Ëàñ-Âåãàñ-5" (16+). 2.30
Ñòîï-10. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.30 Ôàêòè. 4.50 Äèâèòèñü óñ³ì!

ÑÒÁ
6.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.50, 18.30 "Çà æèâå!". 10.10
Õ/ô "Ñïîðòëîòî-82". 12.05
"ÌàñòåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 23.30
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 1.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 5.20 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.30 Ñüîãîäí³.
7.15, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 4.10 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³.
Íîâèé ñåçîí (16+). 16.10 ²ñòî-
ð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó (16+). 18.00
Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" 61 ñ.
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "×óæå ùàñ-
òÿ" 3, 4 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "Çà-
êîí ³  ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+). 1.50 Õ/ô "Ñóäíèé
äåíü" (18+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà". 7.25
Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè. Âòîðã-
íåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô "ßê êî-
çàêè ³íîïëàíåòÿí çóñòð³÷àëè".
8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ
"Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/
ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.35 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+). 11.25,
17.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 12.25,
18.55 Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè.
13.25, 21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 14.30 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.30 Ðÿò³âíè-
êè. 15.55, 4.25 Â³òàëüêà. 16.50,
0.55 Êàçêè Ó Ê³íî. 20.00 Òàíü-
êà ³ Âîëîäüêà. 22.00, 2.45 Êðà¿-
íà Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
1.25 Øï³ë³â³ë³. 1.55 Òåîð³ÿ çðà-
äè

  «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
3.00, 1.35 Çîíà íî÷³. 4.50, 8.05
Ò/ñ "Äðóç³". 5.50, 18.00 Àáçàö.
6.43, 8.03 Kids Time. 6.45 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 11.00 Ò/ñ
"Ñàøêî Òàíÿ" (16+). 16.00,
19.00 Ñåðöÿ òðüîõ. 21.00 Êè¿â
âäåíü òà âíî÷³. 22.15 Õ/ô "Öå
âñå âîíà" (16+). 0.10 Õ/ô "Ìî-
ëîä³ òàòóñ³"

ÑÅÐÅÄÀ, 5 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 8.35 Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20
Òåëåìàãàçèí. 9.00 Óêðà¿íà íà
ñìàê. 9.25 Ëàéôõàê. 9.30,
18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà÷åííÿì?

Áëîãè. 9.35, 18.10, 18.55 ÊË²Ï
ó÷àñíèêà ªâðîáà÷åííÿ- 2017 ã..
9.50 Ò/ñ "Ïëîùà Áåðêë³". 11.00
Çàñ³äàííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè. 13.15 Íàø³ ãðîø³.
14.00 Íà ãîñòèíó äî ²âàíà Ïî-
ïîâè÷à. 15.20, 4.00 Ñâ³òëî.
16.05 Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿. 16.30
Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó". 17.20 Õî÷ó
áóòè. 17.40 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 19.00, 1.50 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô "Ïðèìàðè
ñòàðîâèííî¿ ñàäèáè". 19.55
Ñë³äñòâî. ²íôî. 20.20, 4.40
Ïðî ãîëîâíå. 21.30, 5.35 Íî-
âèíè. Ñïîðò. 21.50 Ò/ñ "Íà
ìåæ³. Ãðóïà "Àíòèòåðîð". 22.40
Ìåãàëîò. 22.55, 5.50 Â³÷íå.
23.15 Ï³äñóìêè. 2.10 Ä/ô "ß çà
âñå âäÿ÷íèé äîë³. Íàðîäíèé
àðòèñò Óêðà¿íè Î. Áîãäàíî-
âè÷". 2.55 Ò/ñ "Îñòð³â ëþáîâ³"

Êàíàë «1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 2.00 ÒÑÍ. 6.45,
7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
10.50, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6".
12.50 "Ìîëüôàð". 13.50 "Ïðî-
áà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå". 14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.30, 2.15 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ
"Õîðîøèé õëîïåöü".  22.00
"Îäðóæåííÿ íàîñë³ï" 3". 23.35
Æàõè "²ìëà". 2.30 "Òåëåìàãà-
çèí". 3.35 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæ-
áà íîâèí"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 14.15 Äîê.ï-
ðîåêò "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè.
7.10, 8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
9.20 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ".
10.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ "Ñìàê
ãðàíàòà". 15.50, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.00 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 2.00, 4.45 "Ïîäðîáèö³".
0.40 Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ êðàñè".
2.45 Ò/ñ "Ñàäèáà"

ICTV
5.35, 10.10 Ãðîìàäÿíñüêà îáî-
ðîíà. 6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
11.05 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà.
12.20, 13.10, 17.50 Ò/ñ "Ñïåö-
çàã³í "Øòîðì" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.35 Õ/ô
"Íåñòðèìí³"  (16+).  15.35,
16.10, 21.25 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìà-
ã³ÿ" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð.  20.20 Íüþçìåéêåð.
Àíàòîë³é Ìàò³îñ. 23.10 Õ/ô
"Íåñòðèìí³-2" (16+). 1.00 Ò/ñ
"Ëàñ-Âåãàñ-5" (16+).  2.25
Ñòîï-10. 4.35 Ñòóä³ÿ Âàøèíã-
òîí. 4.40 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.50 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.45,
18.30 "Çà æèâå!". 12.05 "Ìàñ-
òåðØåô - 4". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.45
"ÌàñòåðØåô Ä³òè - 2". 23.50
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà". 1.10
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè".

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10, 5.20 Àãåíòè ñïðàâåä-

ëèâîñò³. 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,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³.
Íîâèé ñåçîí (16+). 16.10 ²ñòî-
ð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó (16+). 18.00
Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" 62 ñ.
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "×óæå
ùàñòÿ" 5, 6 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ
"Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà". 7.25
Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè. Âòîðã-
íåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô "ßê êî-
çàêè ìóøêåòåðàì äîïîìàãàëè".
8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ
"Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/
ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.35 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+). 11.25,
17.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 12.25,
18.55 Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè.
13.25, 21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 14.30 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.30 Ðÿò³âíè-
êè. 15.55, 4.25 Â³òàëüêà. 16.50,
0.55 Êàçêè Ó Ê³íî. 20.00 Òàíü-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ,  3 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 21.00,
5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10, 8.10
Ñïîðò.  6.15,  8.15 ÀãðîÅðà.
6.25,  23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
6 .45 ,  7 .45 ,  8 .25  Ñìàêîòà .
7 .20,  23 .35 Íà ñëóõó.  8 .35
Ïàñïîðòíèé  ñåðâ ³ñ .  8 .45 ,
0 .20  Òåëåìàãàçèí .  9 .00
ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÊÀÍÀ ËÓ.
15 .20  Ôîëüê -mus ic .  16 .25
Òâ³é ä ³ì-2.  16.45,  2 .10 Ä/ñ
"Íàö³îíàëüí³  ïàðêè Àìåðè-
êè". 17.45, 4.20 Â³êíî â Àìå-
ðèêó. 18.10, 18.55 ÊË²Ï ó÷àñ-
íèêà ªâðîáà÷åííÿ- 2017 ã. .
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
18.50 Ùî òàì ç ªâðîáà÷åí-
íÿì? Áëîãè. 19.00, 1.50 Íî-
âèíè. Êóëüòóðà. 19.20 Ïåðøà
øïàëüòà .  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. 3.00
Ò/ñ "Îñòð³â ëþáîâ³"

Êàíàë «1+1»
6.45, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 1.10 ÒÑÍ.
9.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 10.55,
12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 12.50
"Ìîëüôàð".  13.50 "Ïðîáà÷
ìåí³ ,  ìîÿ ëþáîâå" .  14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ "Õîðî-
øèé õëîïåöü". 22.00 "Ãðîø³".
23.15,  1 .25 Æàõè "Óò ³êà÷" .
2.30 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 13.30 Äîê.ïðî-
åêò "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³-
äîì Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè.
7.10, 8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
9.20 Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà".
11.15, 12.25 Õ/ô "Ïåðåäáà÷åí-
íÿ". 15.20 "Æäè ìåíÿ". 18.00,
19.00, 4.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.05, 4.55
"Ïîäðîáèö³". 21.00 Ò/ñ "Ñìàê
ãðàíàòà". 0.40 Ò/ñ "Òåðèòîð³ÿ
êðàñè". 2.50 Ò/ñ "Ñàäèáà"

 ICTV
5.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.10,  4 .50 Äèâèòèñü óñ ³ì! .
5.55, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 6.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâè-
ëèí. 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.10
Ñïîðò. 9.15 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè. 10.10 Àíòè-
çîìá³ .  11.10 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  Äàéäæåñò.  12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.10 Õ/ô
"Êóëÿ â ëîá"  (16+) .  14.50,
16.05 Õ/ô "Öàð ñêîðï³îí³â".
16.50 Õ/ô "Öàð ñêîðï³îí³â-2.
Ñõîäæåííÿ âî¿íà"  (16+) .
18.45,  21.00 Ôàêòè.  Âå÷³ð.
20.20 Á³ëüøå í ³æ ïðàâäà.
21.20 Ò/ñ  "Ìàéîð ³  ìàã ³ÿ"
(16+). 22.15 Ñâîáîäà ñëîâà.
0.20 Õ/ô "Óäàðíà ñèëà" (16+).
2.00 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ.
2.15 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-5" (16+).
2.55 Ñòîï-10. 4.30 Ôàêòè

ÑÒÁ
6.55, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
8.55 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
10.45, 18.30 "Çà æèâå!". 12.05
Õ/ô "Äîâãîî÷³êóâàíå êîõàííÿ".
14.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
16". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè".  20.00, 22.35, 1.30
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 23.35 "Äàâàé ïîãîâîðèìî
ïðî ñåêñ 3". 3.20 Íàéêðàùå íà
ÒÁ

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, 5.00 Ñüîãîäí³.
9.15, 5.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.00
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 12.00 Õ/ô
"Ôîðìóëà ùàñòÿ" (16+). 13.50 Ò/
ñ "Îñ³ííÿ ìåëîä³ÿ ëþáîâ³" 1, 2
ñ. (16+). 15.30 Ò/ñ "Îñ³ííÿ ìå-
ëîä³ÿ ëþáîâ³" (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ðàéñüêå ì³ñöå" 60 ñ. (16+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "×óæå ùàñòÿ" 1, 2
ñ. (16+). 23.30 Õ/ô "Ñóäíèé
äåíü" (18+). 1.30 Ïðîô³ëàêòè-
êà ïåðåäàâàëüíîãî óñòàòêóâàí-
íÿ

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà". 7.25
Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè. Âòîðã-
íåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô "ßê êî-
çàê ùàñòÿ øóêàâ". 8.00

Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ "Äîðà-
ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/ñ "Êëóá
Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³âíèöü". 10.35
Ò/ñ "Áàôô³-âèíèùóâà÷êà
âàìï³ð³â" (16+). 11.25, 17.50
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 12.25,
18.55 Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè.
13.25, 21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 14.30 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.30 Ðÿò³âíè-
êè. 15.55, 4.25 Â³òàëüêà.
16.50, 0.55 Êàçêè Ó Ê³íî. 20.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 22.00, 2.45
Êðà¿íà Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì-
³êà. 1.25 Øï³ë³â³ë³. 1.55 Òåî-
ð³ÿ çðàäè

 «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, 2.05 Çîíà íî÷³. 4.35 Ò/ñ
"Äðóç³". 5.30, 18.00 Àáçàö. 6.30
Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 6.32,
7.45 Kids Time. 7.50 Õ/ô "Ãîí-
ùèê". 10.00 Õ/ô "Íüþ-éîðêñü-
êå òàêñ³". 12.00 Õ/ô "Òàêñ³ 3".
13.50 Õ/ô "Ì³ñòåð ³  ì³ññ³ñ
Ñì³ò" (16+). 16.00, 19.00 Ðåâ³-
çîð Ñïåøë. 21.00 Òàºìíèé
àãåíò. 22.00 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 0.00 Ñóïåð³íòó¿ö³ÿ.
1.45 Íåáà÷åíå ªâðîáà÷åííÿ.
2.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 4 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

  8.45, 0.20 Òåëåìàãàçèí. 9.00
Óêðà¿íà íà ñìàê. 9.25 Ëàéô-
õàê. 9.30, 18.50 Ùî òàì ç ªâðî-
áà÷åííÿì? Áëîãè. 9.35, 18.10,
18.55 ÊË²Ï ó÷àñíèêà ªâðîáà-
÷åííÿ- 2017 ã.. 9.50 Ò/ñ "Ïëî-
ùà Áåðêë³". 10.45 Ò/ñ "Ë³í³ÿ
çàõèñòó". 11.35 Ä/ô "Ìàð³ÿ
Ëåâèòñüêà. Òåàòðàëüíèé ðî-
ìàí". 12.05 Ä/ñ "Ï³âäåííà Êî-
ðåÿ ñüîãîäí³". 12.15 Ñóñï³ëü-
íèé óí³âåðñèòåò. 12.40, 21.30,
5.35 Íîâèíè. Ñïîðò. 13.15 Óðÿä
íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 14.00
Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 14.30 Ñïî-
ãàäè. 15.20 Ïîçà ÷àñîì. Òåëå-
âèñòàâà "Óêðàäåíå ùàñòÿ".
17.40 Ì/ñ "Êíèãà äæóíãë³â".
18.15, 1.20 Íîâèííèé áëîê.
19.00, 1.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.20 Ä/ô "Àïîñòîëè ñâîáî-
äè". 19.55 Íàø³ ãðîø³. 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 "Âèííè-
÷åíêî áåç áðîìó". 3.00 Ò/ñ
"Îñòð³â ëþáîâ³"

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".
10.50, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6".
12.50 "Ìîëüôàð". 13.45 "Ïðî-
áà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå". 14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.30, 2.00 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ
"Õîðîøèé õëîïåöü". 22.00 "Íà
íîæàõ". 23.35 Òðèëåð "1408".
2.30 "Òåëåìàãàçèí". 3.35 "Òå-
ëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 14.15 Äîê.ï-
ðîåêò "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè.
7.10, 8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
9.20 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ".
10.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ "Ñìàê
ãðàíàòà". 15.50, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00, 19.00, 4.10 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
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(3.03.2017 - 9.04.2017 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 9.40
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü". 10.00
ÒÑÍ. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì".
15.00 Ò/ñ "Õîðîøèé õëîïåöü".
19.30, 5.15 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
21.00 "Ãîëîñ êðà¿íè 7". 0.10
Ìåëîäðàìà "Íàéêðàùèé åêçî-
òè÷íèé ãîòåëü "Ìåð³ãîëä".
2.25 "Àðãóìåíò êiíî". 3.00 "Òå-
ëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
5.00, 12.00 "Âåëèêèé áîêñ.
Óñèê - Õàíòåð. Ãâîçäèê - Ãîí-
ñàëåñ. Ëîìà÷åíêî - Ñîñà". 8.00
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 9.00 "Ãî-
òóºìî ðàçîì". 10.00 "Îðåë ³
ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî". 11.00
"Îðåë ³ ðåøêà. Ïåðåçàâàíòà-
æåííÿ". 14.00 Ò/ñ "Âñå, ùî íàì
ïîòð³áíî". 18.00, 21.30 Ò/ñ
"Æåðåá äîë³". 20.00 "Ïîäðî-
áèö³ òèæíÿ". 23.10 Ò/ñ "Ãîðä³¿â
âóçîë" (16+)

 ICTV
5.20 Ôàêòè. 5.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 9.10 Õ/ô "ªëåíà Òðî-
ÿíñüêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Õ/ô "Öàð ñêîðï³îí³â-3.
Êíèãà ìåðòâèõ" (16+). 14.55 Õ/
ô "Öàð ñêîðï³îí³â-4. Ó ïîøóêàõ
âëàäè" (16+). 16.50 Õ/ô "Ìóì³ÿ.
Ãðîáíèöÿ ³ìïåðàòîðà äðàêîí³â"
(16+). 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100
õâèëèí. 20.30 Õ/ô "Á³ëîñí³æêà
³ ìèñëèâåöü" (16+). 22.55 Õ/ô
"Âàí Õåëüñèíã" (16+). 1.15 Õ/ô
"Ñ³ì'ÿ ñìåðò³" (16+). 3.00 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðè" (16+)

ÑÒÁ
5.45 "Âñå áóäå äîáðå!". 7.40
"Õîëîñòÿê - 7". 8.55 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 9.50 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 10.45 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè". 13.55 Õ/ô "Îïå-
ðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè Øó-
ðèêà". 15.55, 23.15 "ß ñîðîì-
ëþñü ñâîãî ò ³ëà 4".  17.55,
19.00, 22.10, 0.25 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00
"Îäèí çà âñ³õ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.50 Ñüîãîäí³. 7.40 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.30 Ò/ñ "Çàáóòà æ³íêà"
(16+). 13.15 Ò/ñ "Íåëþáà".
17.00 Ò/ñ "Ã³ðêå ùàñòÿ" 1, 2 ñ.
(16+). 19.00, 5.50 Ïîä³¿ òèæíÿ ç
Îëåãîì Ïàíþòîþ. 20.00 Ò/ñ
"Ã³ðêå ùàñòÿ" (16+). 21.25 Õ/ô
"Äâà êâèòêè ó Âåíåö³þ" (16+).
23.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.00 Ò/
ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" 60, 64 ñ.
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25, 10.10 Ì/ñ "Øàëåí³ êðî-
ëèêè. Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40
Ì/ô "ßê êîçàêè êóë³ø âàðèëè".
8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ
"Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 11.40 Ì/
ô "Áîëò òà Áë³ï ñï³øàòü íà
äîïîìîãó". 13.00 Õ/ô "Í³÷íà
òóñîâêà". 14.40 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 0.00 Õ/ô "Çàá³éí³ êàí³êó-
ëè" (18+). 1.40 Õ/ô "Áîãäàí-
Çèíîâ³é Õìåëüíèöüêèé". 3.35
Êðà¿íà Ó. 4.50 Â³òàëüêà

 «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, 2.45 Çîíà íî÷³. 5.40, 7.33
Kids Time. 5.43 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà
Êðóäñ". 7.35 Ì/ô "Ñüîìèé
ãíîì". 9.10 Ì/ô "Ðîá³íçîí Êðó-
çî. Äóæå íàñåëåíèé îñòð³â".
10.40 Õ/ô "Êðàáàò - ó÷åíü ÷àê-
ëóíà" (16+). 12.50 Õ/ô "Ãàðð³
Ïîòòåð òà ô³ëîñîôñüêèé
êàì³íü". 15.50 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîò-
òåð ³ òàºìíà ê³ìíàòà". 19.00
Õ/ô "Ñòðàøèëêè" (16+). 21.00
Õ/ô "Ìèñëèâö³ çà â³äüìàìè"
(16+). 22.45 Õ/ô "Àñòðàë: Ãëà-
âà 2" (18+). 0.50 Õ/ô "Ïîãàí³
ä³â÷àòà"

êà ³ Âîëîäüêà. 22.00, 2.45 Êðà¿-
íà Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
1.25 Øï³ë³â³ë³. 1.55 Òåîð³ÿ çðà-
äè

«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 - Òåëå-
ñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14.40 - Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" 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 - Òåëåñåð³-
àë. 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 - Òåëå-
ñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00, 1.55 Çîíà íî÷³ .  4.35,
8.10 Ò/ñ "Äðóç³". 5.50, 18.00
Àáçàö. 6.45, 8.09 Kids Time.
6.50 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ".
10.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
16.00, 19.00 Â³ä ïàöàíêè äî
ïàíÿíêè. 21.00 Êè¿â âäåíü òà
âíî÷³. 22.00 Õ/ô "Íàäòî êðó-
òà äëÿ òåáå" (16+). 0.00 Õ/ô
"Äî÷êà ìîãî áîñà" (16+). 1.50
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 6 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 8.45, 0.20 Òåëåìàãàçèí. 9.00
Óêðà¿íà íà ñìàê. 9.25 Ëàéô-
õàê. 9.30, 18.50 Ùî òàì ç ªâðî-
áà÷åííÿì? Áëîãè.  9.35,
18.10, 18.55 ÊË²Ï ó÷àñíèêà
ªâðîáà÷åííÿ- 2017 ã.. 9.50 Ä/
ô "Ïîøóê Ìàçåïè".  10.45,
16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó".
11.35 Ä/ô "Ïðèìàðè ñòàðî-
âèííî¿ ñàäèáè". 12.05, 16.20
Ä/ñ "Ï³âäåííà Êîðåÿ ñüî-
ãîäí³". 12.15 Ñóñï³ëüíèé óí³-
âåðñèòåò. 12.40, 21.30, 5.35
Íîâèíè. Ñïîðò.  13.15
Ñë³äñòâî. ²íôî. 14.05 Ä/ô
"Àðõèï Ëþëüêà". 15.20 Íàä-
âå÷³ð 'ÿ.  Äîë³ .  17.20 Øêî-
ëà Ìåð³ Ïîïï³íñ. 17.35 Ì/ñ
"Êíèãà äæóíãë³â".  18.00
Voxcheck. 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 19.00, 1.50 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.20 Ä/ô "Êè¿âñü-
êà Ðóñü. Ðîçïàä ÷è ðîçêâ³ò?".
19.55 "Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ
Ñåäëåöüêîþ. 20.20, 4.40 Ïðî
ãîëîâíå. 21.45 Êóáîê Äåâ³ñà.
Ïîðòóãàë³ÿ - Óêðà¿íà. Ùîäåí-
íèê. 21.50 Ò/ñ "Íà ìåæ³. Ãðó-
ïà "Àíòèòåðîð". 22.55, 5.50
Â³÷íå. 23.15 Ï³äñóìêè. 2.10
Íà ãîñòèíó äî ²âàíà Ïîïîâè-
÷à. 3.00 Ò/ñ "Îñòð³â ëþáîâ³".
4.15 Âåðåñåíü

     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 - 2".
10.50, 12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6".
12.50 "Ìîëüôàð". 13.50 "Ïðî-
áà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå". 14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.30 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ "Õîðî-
øèé õëîïåöü". 22.00 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ 6". 23.00 "Ïðàâî íà âëà-
äó 2017". 0.45 Äðàìà "×èòåöü".
3.00 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 14.15 Äîê.ï-
ðîåêò "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëå-
îí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íî-
âèíè.  7 .10,  8 .10 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 9.20 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ". 10.10, 12.25, 21.00
Ò/ñ "Ñìàê ãðàíàòà". 15.50,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00, 19.00,
4.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 2.05, 4.55
"Ïîäðîáèö³". 0.40 Ò/ñ "Òåðè-
òîð³ÿ êðàñè". 2.50 Ò/ñ "Ñàäè-
áà"

ICTV
5.00, 4.55 Äèâèòèñü óñ³ì!. 5.35
Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà. 6.30
Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³. 8.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Ñåê-

ðåòíèé ôðîíò. 11.05 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 12.20, 13.10 Ò/ñ "Ñïåö-
çàã³í "Øòîðì" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.40 Õ/ô
"Íåñòðèìí³-2" (16+). 15.35,
16.10, 21.25 Ò/ñ "Ìàéîð ³ ìà-
ã³ÿ" (16+). 17.50 Ò/ñ "Ï³âí³÷íèé
â³òåð" (16+). 18.45, 21.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.20 ²íñàéäåð.
23.15 Õ/ô "Íåñòðèìí³-3" (16+).
1.30 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-5" (16+).
2.55 Ñòîï-10. 4.25 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 4.30 Ñòóä³ÿ Âàøèí-
ãòîí. 4.35 Ôàêòè

ÑÒÁ
7.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
9.10 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.05,
18.30 "Çà æèâå!". 12.35 "Ìàñ-
òåðØåô - 4". 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, 5.20 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³. 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,
4.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³.
Íîâèé ñåçîí (16+). 16.10 ²ñòî-
ð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó (16+). 18.00
Ò/ñ "Ðàéñüêå ì³ñöå" 63 ñ.
(16+). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "×óæå ùà-
ñòÿ" (16+). 23.30 Ò/ñ "Çàêîí ³
ïîðÿäîê:  Çëî÷èííèé íàì³ð"
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà.  7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³  êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"ßê êîçàêè îë³ìï³éöÿìè ñòà-
ëè". 8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.40 Ì/ñ
"Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/
ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêîëà ÷àð³â-
íèöü". 10.35 Ò/ñ "Áàôô³-âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â" (16+). 11.25,
17.50 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 12.25,
18.55 Íàéã³ðøèé âîä³é êðà¿íè.
13.25, 21.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 14.30 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 15.30 Ðÿò³âíè-
êè. 15.55, 4.40 Â³òàëüêà. 16.50
Êàçêè Ó Ê³íî. 20.00 Òàíüêà ³
Âîëîäüêà. 22.00, 3.00 Êðà¿íà
Ó. 23.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 0.55
Õ/ô "Áîãäàí-Çèíîâ³é Õìåëü-
íèöüêèé"

«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, 2.00 Çîíà íî÷³. 4.25, 8.00
Ò/ñ "Äðóç³". 5.40, 18.00 Àáçàö.
6.33, 7.55 Kids Time. 6.35 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ".  10.50 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 16.00, 19.00
Õòî çâåðõó?. 21.00 Êè¿â âäåíü
òà âíî÷³.  22.00 Õ/ô "Ïîãàí³
ä³â÷àòà".  0.00 Õ/ô "Ïîãàí³
ä³â÷àòà 2". 1.55 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé

Ï’ßÒÍÈÖß, 7 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 15.00,
21.00, 5.10 Íîâèíè. 6.10, 7.10,
8.10 Ñïîðò. 6.15, 8.15 ÀãðîÅðà.
6.25 Æèòòºëþá. 6.45, 7.45, 8.25
Ñìàêîòà. 7.20, 23.35 Íà ñëóõó.
8.35 Òåðèòîð³ÿ çàêîíó. 8.40
Ïàñïîðò.Ua. 8.45, 0.20 Òåëåìà-
ãàçèí. 9.00 Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³ ïðî
Õàíñ³ê". 9.30, 18.50 Ùî òàì ç
ªâðîáà÷åííÿì? Áëîãè. 9.35,
18.10, 18.55 ÊË²Ï ó÷àñíèêà
ªâðîáà÷åííÿ- 2017 ã.. 9.50 Ä/ô
"Àðàáåñêè Ãîãîëÿ". 10.45,
16.30 Ò/ñ "Ë³í³ÿ çàõèñòó". 11.35
Ä/ô "Êè¿âñüêà Ðóñü. Ðîçïàä ÷è
ðîçêâ³ò?". 12.15 Ñóñï³ëüíèé
óí³âåðñèòåò. 12.40, 21.30, 5.35
Íîâèíè. Ñïîðò. 12.55 Voxcheck.

13.15 Ñõåìè. 14.05 Ä/ô "Ïàâ-
ëî Çàãðåáåëüíèé. Äî çàïèòàí-
íÿ". 15.20 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ.
16.20 Ä/ñ "Ï³âäåííà Êîðåÿ
ñüîãîäí³". 17.20 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 17.40 Ì/ñ "Êíèãà
äæóíãë³â". 18.15, 1.20 Íîâèí-
íèé áëîê. 19.00, 1.50 Íîâèíè.
Êóëüòóðà. 19.25 ×îëîâ³÷èé
êëóá. Êóáîê Óêðà¿íè ç ôð³-ôàé-
òó. 21.45 Êóáîê Äåâ³ñà. Ïîðòó-
ãàë³ÿ - Óêðà¿íà. Ùîäåííèê.
21.50 Áîãàòèðñüê³ ³ãðè. 22.55,
5.50 Â³÷íå. 23.00 Çîëîòèé ãó-
ñàê. 23.15 Ï³äñóìêè. 2.10 Ìó-
çè÷íå òóðíå. 3.10 Ò/ñ "Îñòð³â
ëþáîâ³". 4.15 Ä/ô "²âàí Ï³ääóá-
íèé". 4.40 Êíèãà.ua

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 6". 10.50,
12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7". 12.50
"Ìîëüôàð".  13.50 "Ïðîáà÷
ìåí³,  ìîÿ ëþáîâå".  14.45,
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
17.15 Ìåëîäðàìà "Êîõàííÿ
ïðîòè äîë³". 20.15 "Ðîçñì³øè
êîì³êà. Ä³òè 2".  22.00 "Ë³ãà
ñì³õó -3 2017". 0.45 "Âå÷³ðí³é
êè¿â".  2.40 "Òåëåìàãàçèí".
4.55 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè"

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô. 6.20, 14.15 Äîê.-

ïðîåêò "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëå-
îí³äîì Êàíåâñüêèì". 7.00,
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.10, 8.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 9.20 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ". 10.10, 12.25 Ò/ñ "Ñìàê
ãðàíàòà". 15.50, 16.45 "Ðå÷-
äîê". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 20.00, 1.05 "Ïîä-
ðîáèö³". 21.00 "×îðíå äçåðêà-
ëî". 23.00 Õ/ô "Âîð÷óí" (12+).
1.50 Õ/ô "Õî÷ó äèòèíó". 3.30
Äîê.ïðîåêò "Êâ³òêà. Ãîëîñ â
ºäèíîìó åêçåìïëÿð³". 4.00
"Æäè ìåíÿ"

ICTV
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.00 Á³ëüøå í³æ
ïðàâäà. 11.50,  17.50 Ò/ñ
"Ï³âí³÷íèé â³òåð" (16+). 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.10 Õ/ô
"Íåñòðèìí³-3" (16+). 15.30,
16.10 Ò/ñ "Ìàéîð ³  ìàã ³ÿ"
(16+).  18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.20 Àíòèçîìá³. 21.25
Äèçåëü-øîó. 23.45 Õ/ô "Òþðÿ-
ãà" (16+). 1.35 Ò/ñ "Ëàñ-Âåãàñ-
5" (16+). 3.00 Ñòîï-10. 4.45
Ôàêòè

ÑÒÁ
5.50, 18.30, 0.20 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 7.05 Õ/ô "Àííà Ãåð-
ìàí". 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 20.00, 22.55 "Õîëîñòÿê
- 7". 22.30 "Íåáà÷åíå ªâðîáà-
÷åííÿ". 1.20 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.10 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³.
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 3.00 Ñüîãîäí³. 7.15,
8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
5.20 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.30, 3.45
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30, 15.30
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+).
16.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+). 18.00 Ò/ñ "Ðàéñüêå
ì³ñöå" 64 ñ. (16+). 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Ò/ñ "Íåëþáà" 1, 2 ñ..  23.20
ñë³äàìè ëüâ³âñüêî¿ ñì³òòÿ.
0.00 Ò/ñ "Íåëþáà". 1.40 Ò/ñ
"Çàêîí ³ ïîðÿäîê: Çëî÷èííèé
íàì³ð" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"ßê êîçàêè ó ôóòáîë ãðàëè".
8.00 Ìóëüòì³êñ. 9.25 Õ/ô "Ïî-
âíèé ä³ì 2". 12.25, 18.55 Íàé-
ã³ðøèé âîä³é êðà¿íè. 13.25 Îä-
íîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 14.30
Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò". 15.30
Ðÿò³âíèêè. 15.55, 4.25 Â³òàëü-
êà. 16.50 Êàçêè Ó Ê³íî. 17.50
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 20.00 Õ/ô
"Ïîâñòàííÿ ïëàíåòè ìàâï"
(16+). 22.15 Õ/ô "Ïèïåöü"
(16+). 0.20 Õ/ô "Çàá³éí³ êàí³-
êóëè" (18+). 2.00 Òåîð³ÿ çðàäè.
2.45 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, 1.45 Çîíà íî÷³. 4.30, 8.03
Ò/ñ "Äðóç³". 5.40, 18.00 Àáçàö.
6.38, 8.00 Kids Time. 6.40 Ì/ñ
"Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 10.45, 20.50
Êè¿â âäåíü òà âíî÷³. 14.10 Ñåð-
öÿ òðüîõ. 16.10, 19.00 Ñóïåð-
³íòó¿ö³ÿ. 21.50 Õ/ô "Îñîáëèâî
íåáåçïå÷íà" (16+). 23.50 Õ/ô
"Áåðåçíåâèé ê³ò" (16+). 1.40
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

ÑÓÁÎÒÀ, 8 ÊÂ²ÒÍß
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". 9.50 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.15 Õî÷ó áóòè. 10.45
Ùî òàì ç ªâðîáà÷åííÿì? Áëîãè.
10.50 ÊË²Ï ó÷àñíèêà
ªâðîáà÷åííÿ- 2017 ã.. 11.00
Ôîëüê-music. 12.25 Ò/ñ "Ïëîùà
Áåðêë³". 14.25 Õ/ô "Ñ³ñ³ -
íåïîê³ðíà ³ìïåðàòðèöÿ". 16.10
Êíèãà.ua. 16.40 ×îëîâ³÷èé êëóá.
Êóáîê Óêðà¿íè ç ôð³-ôàéòó.
18.20 Áîãàòèðñüê³ ³ãðè. 19.20
Ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç³
ñïîðòèâíî¿ ã³ìíàñòèêè "Ukraine
International cup". 21.00, 5.35
Íîâèíè. 21.20 Êóáîê Äåâ³ñà.
Ïîðòóãàë³ÿ - Óêðà¿íà. Ùîäåííèê.
21.30 Çà êðîê äî ªâðîáà÷åííÿ.
22.15 Ä/ô "Íàòàëüÿ Ñóìñüêà.
Ïåðåâò³ëåííÿ". 22.45 Ìåãàëîò.
23.00 Ñâ³ò on l ine. 23.25
Æèòòºëþá. 1.20 Ìóçè÷íå òóðíå.
2.20 Ò/ñ "Îñòð³â ëþáîâ³". 4.35
Ä/ô "Íå ï³éìàíèé ñâ³òîì". 5.10
Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³".
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé".
10.00 "Òàºìíèé êîä â³ðè".
11.00, 23.20 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
12.00 "Îäðóæåííÿ íàîñë³ï".
13.50 "Ãîëîñ êðà¿íè 7". 16.30
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë 2017". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà 2017". 20.15,
5.35 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
21.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 0.20
"Ë³ãà ñì³õó -3 2017". 3.00 "Òå-
ëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
5.50, 20.00, 0.35 "Ïîäðîáèö³".
6.50 Ì/ô "Òàºìíèöÿ òðåòüî¿
ïëàíåòè".  7.50 Õ/ô "Ïåòëÿ
Îð³îíà". 9.30 "Óêðà¿íà âðà-
æàº". 10.00, 4.15 Äîê.ïðîåêò
"Íåáî. Ë³òàê.  Ìð³ÿ".  11.00,
2.55 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ ç îðá³-
òè". 12.45 Õ/ô "Çîëîò³ íåáå-
ñà". 14.15 Ò/ñ "Ãîðä³¿â âóçîë"
(16+). 17.50, 20.30 Ò/ñ "Âñå,
ùî íàì ïîòð³áíî". 22.20 Õ/ô
"Âòå÷à ç òþðìè" (18+). 1.05 Õ/
ô "Âîð÷óí" (12+)

ICTV
5.05 Õ/ô "Çîëîòå îêî". 7.10
Äèâèòèñü óñ³ì!. 8.05 Ì ³ Æ.
9.00 ß çíÿâ!. 9.55 Äèçåëü-øîó.
Äàéäæåñò. 10.55, 11.50 Îñîá-
ëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿ ðîáîòè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Ò/ñ
"Íà òðüîõ" (16+). 13.10 Õ/ô
"Òþðÿãà" (16+).  15.10 Õ/ô
"ªëåíà Òðîÿíñüêà". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè. 20.05 Õ/ô
"Ìóì³ÿ. Ãðîáíèöÿ ³ìïåðàòîðà
äðàêîí³â" (16+).  22.00 Õ/ô
"Öàð ñêîðï³îí³â-3. Êíèãà ìåð-
òâèõ" (16+). 23.55 Õ/ô "Öàð
ñêîðï³îí³â-4. Ó ïîøóêàõ âëà-
äè" (16+). 1.45 Ò/ñ "Ïðîêóðî-
ðè" (16+)

ÑÒÁ
5.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.50 "Õî-
ëîñòÿê - 7". 13.00 "ÌàñòåðØåô
Ä³òè - 2". 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò! Ä³òè". 22.05 Ò/ñ "Êîëè
ìè âäîìà". 23.05 "Äàâàé ïîãî-
âîðèìî ïðî ñåêñ 3". 1.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 1.30 Ñüî-

ãîäí³. 7.15, 5.20 Çîðÿíèé
øëÿõ. 9.00 Ò/ñ "×óæå ùàñòÿ"
1, 6 ñ. (16+). 15.20 Ò/ñ "×óæå
ùàñòÿ" (16+). 17.00 Ò/ñ "Çà-
áóòà æ³íêà" 1, 2 ñ. (16+). 19.40
Ò/ñ "Çàáóòà æ³íêà" (16+).
21.20 Õ/ô "Ñîíöåâîðîò"
(16+). 23.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà.
2.15 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî÷èíó
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.20 Êàçêà ç òàòîì. 6.40 Öå
íàøå-öå òâîº. 6.50 Áàéäèê³â-
êà. 7.10 Ì/ñ "Ëèñ Ìèêèòà".
7.25 Ì/ñ "Øàëåí³ êðîëèêè.
Âòîðãíåííÿ" (16+). 7.40 Ì/ô
"ßê êîçàêè ó õîêåé ãðàëè".
8 .00 Ì óëüòì³ê ñ .  9 .40 Ì/ñ
"Äîðà-ìàíäð³âíèöÿ". 10.10 Ì/
ô "Áîëò òà Áë³ï ñï³øàòü íà
äîïîìîãó". 11.25 Õ/ô "Øàéáó,
øàéáó!". 13.10 Õ/ô "Êîðîëü
ñíîóáîðäó" .  14.50,  20.50
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 17.35 Õ/
ô "Ïîâñòàííÿ ïëàíåòè ìàâï"
(16+). 19.50 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 22.00 Îäíîãî ðàçó
â Îäåñ³. 23.00 Õ/ô "Ïèïåöü"
(16+). 1.05 Õ/ô "Ïîâíèé ä³ì
2". 3.50 Êðà¿íà Ó. 4.40 Â³òàëü-
êà.

«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÷³ð-
íÿ 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, 2.15 Çîíà íî÷³. 4.35 Ò/ñ
"Äðóç³". 5.53, 7.50 Kids Time.
5.55 Ì/ñ "Ñ³ìåéêà Êðóäñ". 7.53
Ðåâ³çîð Ñïåøë. 9.50 Òàºìíèé
àãåíò. 11.00 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 12.45 Â³ä ïàöàíêè
äî ïàíÿíêè. 14.45 Õòî çâåðõó?.
16.40 Ì/ô "Ðîá³íçîí Êðóçî.
Äóæå íàñåëåíèé îñòð³â". 18.00
Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð òà ô³ëî-
ñîôñüêèé êàì³íü". 21.00 Õ/ô
"Ãàðð³ Ïîòòåð ³ òàºìíà ê³ìíà-
òà". 0.10 Õ/ô "Àñòðàë" (16+)

ÍÅÄ²Ëß, 9 ÊÂ²ÒÍß
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 Ïîçà ÷àñîì. Òåëå-
âèñòàâà Íàòàëêà-Ïîëòàâêà.
10.50 Ä/ô "Êîëàæ³" .  11.40
Ñïîãàäè. 12.05 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 12.40 Õ/ô "Ìàäàì
Íîáåëü" .  14.20 Ìèñòåöüê ³
³ñòîð³¿.  14.50 Ôîëüê-music.
15.55 Ïåðøèé íà ñåë³. 16.20
Òâ³é ä³ì-2. 16.40 Ò/ñ "Íà ìåæ³.
Ãðóïà "Àíòèòåðîð". 20.30 Ïåð-
øà øïàëüòà. 21.00, 5.35 Íî-
âèíè.  21.20 Êóáîê Äåâ³ñà.
Ïîðòóãàë³ÿ - Óêðà¿íà. Ùîäåí-
íèê. 21.30 Ä/ñ "Ðîçïîâ³ä³ ïðî
Õàíñ³ê". 22.30 Ùî òàì ç ªâðî-
áà÷åííÿì? Êóõíÿ. 23.00 Ñâ³ò
on line. 23.20 Òåðèòîð³ÿ çà-
êîíó. 1.20 Ìóçè÷íå òóðíå. 2.20
Ò/ñ "Îñòð³â ëþáîâ³". 4.35 Ä/
ô "Âîëîäèìèð ²âàñþê. Ùîá
íàðîäèòèñÿ çíîâó"

 Êàíàë «1+1»
6.25 "Íà íîæàõ". 8.00

"Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé". 9.00
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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. №

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
3.04.2017 –  9.04.2017

ОВЕН (21.03�20. 04).
Вам необхідно вияви�
ти ініціативу та засто�
сувати свої  ідеї на
практиці. Експери�

менти дозволять довести
вашу правоту. Не відкладай�
те вирішення проблем у дов�
гий ящик.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). У вас з'явить�
ся бажання щось
змінити у власному

житті. Вдобавок до бажання,
також у наявності буде й мож�
ливість. Ловіть шанс.

БЛИЗНЮКИ  (22.
05�21.06).  Вплива�
ти на хід подій вам
навряд чи вдасться, а
от використовувати

їх з вигодою для себе ви змо�
жете. Отримана інформація
може вас порадувати, мож�
ливе рішення про ваше підви�
щення по службі або додат�
кову зарплатню.

РАК (22.06�23.07).
Постарайтеся бути
терплячиші до навко�
лишніх. Спроба на�

вчити кого�небудь жити
обернеться для вас не занад�
то приємною ситуацією. Слід
щосили стримувати емоції.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Вам доведеться до�
водити свій рівень
професіоналізму.

Знадобиться доброзич�
ливість і контактність. Уваж�
ніше стежте за новинами,
щоб не пропустити важливої
для вас інформації.

ДІВА (24.08�23.09).
Вам буде потрібно
виявити завидне тер�
піння на роботі, іна�
кше ваші ділові парт�

нери можуть скористатися
вашою емоційністю і спрово�
кувати конфліктну ситуацію.

ВАГИ (24.09�23.10).
Не варто відкрито
висловлювати свої
претензії навко�
лишнім. Ваш успіх за�

лежить, у першу чергу, від
вашої дипломатичності.
Грандіозні плани на найб�
лижчі дні краще не будувати,
вони можуть не здійснитися.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Доля надасть
вам можливість ви�
бору, в професійно�
му і особистому

плані багато будуть домага�
тися вашої уваги. Працез�
датність, почуття такту та
чарівність дозволять вам
віртуозно впоратися з по�
ставленими завданнями. На
вас чекає фінансовий успіх.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). У вас вели�
чезна кількість ціка�
вих ідей і нових
планів. Потрібно ба�

гато працювати, щоб реалі�
зувати бажане. Подумайте
про нові джерела прибутку.
Не забувайте про своїх
близьких, порадуйте їх яким�
небудь необхідним придбан�
ням.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Подумайте
про плани і проекти
на майбутнє. На ро�

боті все гаразд, навіть імові�
рне підвищення по службі. Не
пропустіть важливу інформа�
цію, яка відкриє перед вами
нові можливості.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Саме час
серйозно віднестися
до своєї кар'єри.
Емоційна стійкість

може понизитися, а з дратів�
ливістю вам буде впоратися
нелегко. Постарайтеся не
показувати навколишнім
свою нетерпимість.

РИБИ (20.02�20.03).
Йдуть помітні зміни у
відносинах з діловими
партнерами. Це

серйозне випробування на
міцність, від вас буде по�
трібна готовність до співроб�
ітництва. На роботі можливі
інтриги.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 25
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 18
     äiâ÷àòîê – 7
     îäðóæèëîñÿ –

8 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè.
ïîìåðëî – 18 îñ³á.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

Íà ïëîù³ Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ ìóêà÷³âñüêèì
ä³òêàì âëàøòóâàëè ñïðàâæíº ñâÿòî âåñíè. Äî
íèõ çàâ³òàëè êàçêîâ³ ãåðî¿. Âñ³ âîíè ðîçâàæàëè
ìàëå÷ó, âëàøòîâóþ÷è äëÿ íèõ âåñåë³ òàíö³.

Îêð³ì òîãî, ä³òè òàêîæ âîäèëè õîðîâîäè, ãðà-
ëè íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ, ïîâòîðþâàëè
ðóõè ãîñò³â ñâÿòà.

Çàçíà÷èìî, ùî öåé çàõ³ä ó ì³ñò³ ðåàë³çóºòüñÿ
âæå íå âïåðøå ³ ñòàâ ó Ìóêà÷åâ³ õîðîøîþ òðà-
äèö³ºþ.

ÄÎØÊ²ËÜÍßÒÀÌ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÂËÀØÒÓÂÀËÈ
ÑÏÐÀÂÆÍª ÑÂßÒÎ ÂÅÑÍÈ

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

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

ПОТРІБНІ  НА РОБОТУ  ПРАЦІВНИКИ
в нову кондитерську у центрі міста.

Заробітна плата висока.
Тел. 050 676 50 08

ÇÂÅÐÍ²ÒÜ ÓÂÀÃÓ!ÇÂÅÐÍ²ÒÜ ÓÂÀÃÓ!ÇÂÅÐÍ²ÒÜ ÓÂÀÃÓ!ÇÂÅÐÍ²ÒÜ ÓÂÀÃÓ!ÇÂÅÐÍ²ÒÜ ÓÂÀÃÓ!
1 апреля в 12.00

киевского времени
в городской библио9
теке города Мукаче9

во состоится презен9
тация новой книги

 Валерия Степанова

«Сказка
о Коварном
Драконе».

Во время встречи с
читателями автор рас�
скажет о своих планах на
будущее, о новой пове�
сти «Операция «Монте�
Кристо», которая так же
выйдет в ближайшее
время. Сборник «аф�
ганской лирики»: стихи
об Афганской войне
участников событий из
18 стран, вышедший 15
февраля к 28�й годов�
щине вывода Советских
войск из Афганистана,
изданная впервые на
международном уровне
книга «И боль, которая
с годами не пройдет» и
сборник стихов ко дню
Победы будут так же
представлены на пре�
зентации.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

Â äèòñàäêè Ìóêà÷åâà
çàðàõîâàíî 42 ä³òåé

Таке рішення схвале�
но на сьогоднішньому
засіданні міськвиконко�
му.

Так, керівникам дошк�
ільних навчальних зак�
ладів дозволено зараху�
вати дітей, згідно елек�
тронної реєстрації та
заяв батьків, поданих
станом на 24 березня.

За словами начальни�
ка управління освіти,
молоді та спорту Мука�
чівського міськвиконко�
му Катерини Криші�
нець�Андялошій малеча
зможе відвідувати зак�
лади вже з 3 квітня.

Найбільше заяв – 4
подано в дитсадок №16.

БЕЗКОШТОВНІ
ЮРИДИЧНІ

КОНСУЛЬТАЦІЇ
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.

Тел.: 066 795 53 91

Ìóêà÷³âö³ îá’ºäíóþòüñÿ, ùîá
âðÿòóâàòè æèòòÿ äèòèíè!

7 квітня о 16:00  в
сесійній залі Мука9
чівської Міської
Ради за сприяння
мера міста волонте9
ри  влаштовують
благодійний аукці9
он для порятунку
59річної Вероніки

Гурцули з с. Керецьки Свалявського району.
Дівчинка вже близько 9 місяців лікується в онкоге�
матологічному відділенні Закарпатської обласної
клінічної лікарні. Діагноз� нейробластома заоче�
ревинного простору.  Нажаль, не всі випадки є вил�
іковні в медичних закладах на території України.
Потрібна термінова операція за кордоном.

З метою допомогти родині зібрати необхідні  для
лікування кошти свої зусилля об’єднали видатні
письменники, художники,  майстри та дизайнери
одягу і прикрас  з всього Закарпаття.

 Щиро запрошуємо всіх бажаючих відвідати аук�
ціон та дати надію на життя маленькій Вероніці!

Виконуємо якісний ремонт будь9яої склад9
ності:  квартир, офісів, торгових  приміщень
за доступними цінами.  Зверт. 09591314432.


