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11 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

Ìóêà÷³âö³ âæå îòðèìàëè ïîíàä
700 òèñ. êîìïåíñàö³¿ çà

ï³äòîïëåííÿ äâîðîãîñïîäàðñòâ
З метою врахування думки

громадськості міста Мукачева
щодо детального плану тери�
торії по вул.Грушевського Ми�
хайла,18 в м.Мукачево, що вклю�
чає в себе земельну ділянку,
(кадастровий номер
2110400000:01:001:1192) пло�
щею 1079 кв.м.,   яка належить
на праві власності дочірньому
підприємству "Стар", цільовим
призначенням для будівництва
та обслуговування багатоквар�
тирного житлового будинку
міський голова Мукачева Андрій
Балога видав розпорядження
від 27.12.2017  року № 554 "Про
продовження терміну прове�
дення громадських слухань".

Графічні та текстові матеріа�
ли розміщені на офіційному
сайті Мукачівської міської ради
в розділі "Відкрите місто" "Гро�
мадські обговорення", також

Сердечно дякуємо всім, хто  передплатив нашу
газету на 2018�й рік. Раді за вашу солідарність,
фінансову і моральну  підтримку, за вірність
нашій дружбі.

Щиро вітаємо кожного з вас з новим, 2018�й
роком і бажаємо добра,  щастя і благополуччя
на всі прийдешні часи. Будьте з нами і в майбут�
ньому!
ТИМ ЧАСОМ ПЕРЕДПЛАТА НА НАШУ

ГАЗЕТУ ТРИВАЄ!

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«ÌÓÊÀ×ÅÂÎ» ÒÐÈÂÀª

Çà ïåð³îä ç ãðóäíÿ ìè-
íóëîãî ðîêó ïî ëèñòîïàä
öüîãî ðîêó îáëàñíèé
öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà
ìîëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíè-
ìè îáìåæåííÿìè, ÿêèé
ôóíêö³îíóº â Ìóêà÷åâ³ ïî
âóëèö³ Äóõíîâè÷à, 87 îò-
ðèìàâ íà áëàãîä³éíèé ðà-
õóíîê ìàéæå 254 òèñÿ÷³
ãðèâåíü – öå çàðïëàòà
âêëþ÷íî ç ïåðåäáà÷åíè-
ìè ïðåì³ÿìè òà ³íøèìè
äîïëàòàìè Ìóêà÷³âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíä-
ð³ÿ Áàëîãè, ÿêó â³í ïåðå-

ÀÍÄÐ²É ÁÀËÎÃÀ ÏÅÐÅÄÀÂ Ð²×ÍÓ
ÇÀÐÏËÀÒÓ ÍÀ ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ

108 мукачівських родин отримали 701
тисячі компенсації за завдані збитки в ре�
зультати підтоплення. Сума компенсацій
становить від 3 до 10 тисяч гривень. Відпо�
відна комісія за дорученням міського го�
лови Андрія Балоги працює в місті. Ста�
ном на 27 грудня 2017 року складено по�
над півтори сотні актів обстеження дво�
рогосподарств, які зазнали підтоплень
внаслідок надмірних дощів. Нагадаємо,
що на засіданні комісії зі встановлення
збитків, за присутності депутатів міської
ради від різних фракцій були затверджені
розміри допомоги. Зокрема, було визна�
чено, що в залежності від масштабів
підтоплення постраждалим буде виплачу�
ватися матеріальна допомога у розмірі 3
тисячі, 5 тисяч, 7 тисяч та 10 тисяч.

Наталія ЗОТОВА,
начальник управління праці та

соціального захисту населення
Мукачівського міськвиконкому

ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÎ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ² ÑËÓÕÀÍÍß

ðàõîâóº â çàêëàä ç äíÿ
ðîáîòè íà ïîñàä³ ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè.

Çà öåé ïåð³îä â çàêëàä³
âæå âèêîðèñòàíî 206 òè-
ñÿ÷ ç áëàãîä³éíîãî ðà-
õóíêó.

Çà ö³ êîøòè òóò îá-
ëàøòîâàíî òðåíàæåðíèé
çàë, ïðèäáàíî îáëàäíàí-
íÿ äëÿ âàííî¿ ê³ìíàòè,
âáèðàëüí³, äëÿ õàð÷îá-
ëîêó, ìàñàæíîãî êàá³íå-
òó, ó÷áîâèõ êëàñ³â, ãîí-
÷àðíî¿ ìàéñòåðí³. Òàêîæ
áëàãîä³éí³ êîøòè âèêî-
ðèñòàíî äëÿ îáëàøòó-

âàííÿ çàêëàäó, ïðèäáà-
íî òîâàðè äëÿ òâîð÷îñò³
ä³òåé, ìåáë³, äëÿ ïîòî÷-
íîãî ðåìîíòó, îçåëåíåí-
íÿ òà ïðèáèðàííÿ òåðè-
òîð³¿, ïðèäáàíî çàñîáè
ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè,

Òàêîæ äëÿ ìàëå÷³
áóëè îðãàí³çîâàí³ ïî-
¿çäêè íà ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâí³ çàõîäè íà áàç³
òåðìàëüíèõ êîìïëåêñ³â
îáëàñò³ òà ïðîòÿãîì
ðîêó çàêóïëÿëèñÿ ñî-
ëîäê³ ïîäàðóíêîâ³ íàáî-
ðè äî ñâÿò.

Çà ðàõóíîê áëàãî-

ä³éíèõ êîøò³â áóëî ÷àñò-
êîâî îïëà÷åíî ïîñëóãè ç
ãàçîïîñòà÷àííÿ.

забезпечено доступ для ознай�
омлення з містобудівною доку�
ментацією в приміщенні Мука�
чівської міської ради, ІІІ поверх
каб.69.

 Згідно з вищевказаним роз�
порядженням міського голови
пропозиції, зауваження, поба�
жання щодо детального плану
території прохання надсилати
поштою або нарочно до
05.02.2018 року за адресою
м.Мукачево, пл. Духновича
Олександра, 2 відділ архітек�
тури та містобудування управ�
ління комунальної власності
та архітектури виконавчого ко�
мітету Мукачівської міської
ради.

Відділ архітектури та містобу�
дування управління  комуналь�
ної власності та архітектури
виконавчого  комітету Мукачі�
вської міської ради.

МІЖНАРОДНА  група вчених експериментально
підтвердила  існування  нового виду матерії –  екси�
тонію. Над цим  дослідники працювали протягом
півстоліття.

У КИТАЇ представили нового "чемпіона світу" – елек�
тромобіль фірми  Моторс, здатного  проїхати на одній
зарядці до 600 кілометрів.

РОБОТА  українського студента  Івана Короленка з
Вінничини потрапила до Книги рекордів Гіннесса.
Майстер установив на території етнографічного  ком�
плексу на Одещині скульптурну фігуру  вівчаря висо�
тою 18 метрів і вагою 1080 тонн.

УХВАЛЕНИЙ  депутатами  законопроект  передба�
чає підвищення  ціни  на сигарети  у 2018 році на
третину.

У ГРУДНІ через нашу область  став курсувати но�
вий міжнародний  безпересадковий поїзд Київ�Львів�
Будапешт – Відень.

СЕРЕД 50 країн світу найтовстіші люди живуть у
Великобританії. Від ожиріння тут потерпають 27
відсотків чоловіків і 29 процентів жінок.

 71AРІЧНА  зірка  турецького шоу�бізнеса  співачка
Ажда Пеккан заявила  про те, що вона має намір стати
матір’ю. Можливо, це їй і вдасться – артистка має
вигляд на 30 років молодішої  від свого віку.

У ОДНІЙ з американських лікарень хворого,  який
був без свідомості не стали рятувати від смерті.
Лікарів зупинила  татуїровка на грудях захмелілого
пацієнта. На ній був напис: "Не реанімувати".

ТОВ  “АВЕ Мукачево”
ПРОВОДИТЬ  НАБІР НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ:

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

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

Тел.: 0503378371.

Хто не встиг, може передплатити «Мукачево» з
кожного наступного місяця у будь�якому пошто�
вому відділенні міста і району  або безпосеред�
ньо у редакції нашої газети.

Тел. для довідок: 050A68A50A818
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Â²ÒÀªÌÎ, ÞÂ²ËßÐÅ!
Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè ùèðî â³òàº ç Äíåì

íàðîäæåííÿ ãîëîâó âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ìóêà÷³âñüêîãî àã-
ðàðíîãî ë³öåþ ³ì. Äàíêàíè÷à

Âàñèëÿ Âàñèëüîâè÷à ÐÎÑÓËÀ,
ÿêèé â³í â³äçíà÷àòèìå 12 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ìè ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ç öèì ÷óäîâèì ñâÿòîì. Ó òàêèé ðà-

ä³ñíèé äåíü õî÷åòüñÿ áàæàòè óñüîãî ò³ëüêè íàéêðàùîãî. Òîæ, íåõàé Âàñ
í³êîëè íå ïîêèäàº óñï³õ ³ óäà÷à. Õàé ðîáîòà çàâæäè ïðèíîñèòü çàäîâî-
ëåííÿ ³ äîáðîáóò, à äîëÿ áóäå ùåäðîþ ³ äàðóº òâîð÷ó íàñíàãó äëÿ âò³ëåí-
íÿ ìð³é òà çàäóì³â. Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó ³ òåïëà.

Âè íåâòîìíèé òðóä³âíèê, îòîæ, íåõàé Âàøà ùàñëèâà ç³ðêà âåäå Âàñ äî
áàæàíî¿ ìåòè, à íàä³éíèìè ñóïóòíèêàìè â æèòò³ áóäóòü íàä³ÿ, îïòèì³çì
³ ï³äòðèìêà ð³äíèõ òà äðóç³â.

Ëþáîâ³ Âàì ³ çëàãîäè â ðîäèí³, íå çíàòè ãîðÿ, ñìóòêó òà á³äè! Íåõàé
çäîðîâ’ÿ ïðèáóâàº ùîãîäèíè ³ç ñîíöÿ, â³òðó, ³ç ðîñè é âîäè!

Óñï³õ³â Âàì íà âåòåðàíñüê³é íèâ³!
Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè

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

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà ðàäà âåòåðàí³â Óê-

ðà¿íè â³òàº ç Äíåì íàðîäæåííÿ ñ³ëüñüêîãî
ãîëîâó, ãîëîâó âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñ.
Áðåñò³â

Âàñèëÿ Äìèòðîâè÷à ÑÈÄÎÐÀ,
ÿêå áóäå â³äçíà÷àòè 10 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó.
Â³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàºìî Âàì äîáðîãî çäî-

ðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³, áàäüîðîãî íàñòðîþ,
íàñíàãè ³ íåâòîìíîñò³, à ùå – âàãîìèõ
óñï³õ³â íà âåòåðàíñüê³é íèâ³. Íåõàé äîëÿ ³
íàäàë³ áóäå ïðèõèëüíîþ äî Âàñ, äàðóþ÷è
ðàä³ñòü æèòòÿ, íåçðàäëèâó óäà÷ó, â³ðíèõ ³
íàä³éíèõ äðóç³â.

Íåõàé çàâæäè Âàì âñì³õàºòüñÿ äîëÿ,
íåñóòü ò³ëüêè ðàä³ñòü ðîêè, õàé ùàñòÿ ³
çäîðîâ’ÿ íå çðàäÿòü í³êîëè, õàé çáóäóòüñÿ
ìð³¿, áàæàííÿ ³ äóìêè. ² ùîá æèëè Âè äîâ-
ãî-äîâãî íà ðàä³ñòü âñ³é ñâî¿é ñ³ì’¿.

².ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿  ðàéîí-
íî¿ ðàäè  âåòåðàí³â Óêðà¿íè

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Різдвяні концерти Хору хлоп�
чиків та юнаків Мукачівської хо�
рової школи

Різдвяні концерти хор хлоп�
чиків та юнаків Мукачівської хо�
рової школи ( художній керівник
і диригент – Володимир Волон�
тир, хормейстер – Оксана Во�
лонтир, концертмейстер � Хри�
стина Волонтир) розпочав у
Чехії.

Перший концерт відбувся 16
грудня в замку в Штекні, де хор
гостинно і тепло на час різдвя�
ного турне прийняли  сестри
Congregatio Jesu. Романтична
атмосфера старовинного зам�
ку ХVІІ століття сприяла висо�
кому духовному виконанню хо�
ром неперевершеної класики “
музики Й.С. Баха, творів італ�
ійських композиторів Д. Зелі�
олі, П.�А. Пелуччі, українських
щедрівок в обробці М. Леонто�
вича, українських колядок в об�
робці В. Волонтира і західноєв�
ропейських різдвяних пісень в

обробці В. Волонтира. Різдвя�
ний настрій доповнив ранковий
сніг, який зустрів 17 грудня учас�
ників хору перед виїздом в Пра�
гу. Там, у вщент заповненому
соборі Св.Климента відбувся
другий концерт хору. На кон�
церті був присутній і привітав
хор Надзвичайний і Повноваж�

ний Посол України в Чеській
Республіці Євген Перебийніс.
Після закінчення концерту на�
стоятель храму отець Василь
Сливоцький сказав: “В цьому
храмі співало багато хорів, але
цей “найкращий”.

19 грудня Різдвяний концерт
хору відбувся у Плзні, в костелі

Св. Яна Непомуцького. Бурхли�
вими оплесками слухачі щиро
дякували Мукачівському хору
хлопчиків та юнаків під керів�
ництвом В. Волонтира за про�
фесійну майстерність, цікаві
інтерпретації творів, високоху�
дожнє виконання і, як сказала
одна з присутніх  — достойне
представлення України в Чехії.

У вільний від концертів і ре�
петицій час  учасники хору
знайомилися з історією і архі�
тектурою Чехії. В Празі відвіда�
ли Градчани, співали у велич�
ному соборі Св. Віта, побачили
славнозвісний астрономічний
годинник. В місті Пісек відвіда�
ли історичний музей і найстар�
іший кам’яний міст Європи, по�
бували в місті Клатов, були в
захопленні від історико�архітек�
турного комплексу  міста Чесь�
кий Крумльов. По дорозі додо�
му хлопчики та юнаки відпочи�
ли в аквапарку м. Брно.

Концертне турне в Чехії за�

“Біблійне вино” люди привозять зі Святої Землі
та середземноморських країн, вважаючи, що саме
таке пив Ісус Христос. Та чи можливо, щоб донині
збереглися рецепти, за яними виготовляли вино
декілька тисяч років тому? І що відомо про це вино
зі Святого Письма?

— Вино в Біблії — це особливий напій, який вироб�
лявся пе-реважно з винограду, рідше — з інших плодів,
наприклад, інжиру чи фініків, — розповідає протоієрей
Євген Заплетнюк, кандидат богословських наук, УПЦ
КП. — Його щодня вживали люди на Святій Землі —
разом із пшеницею та оливками. У Біблії вино неодно�
разово згадується як один із найкращих природних
дарів Бога людям. У Святому Письмі вино одночасно є
символом і радості, і смутку.

У вивченні історії вина в Біблії особливу проблему
створює той факт, що слово “вино” у Письмі передаєть�
ся щонайменше десятьма єврейськими та п’ятьма
грецькими словами. Тож, аби зрозуміти, про який саме
різновид напою йдеться, слід ретельно аналізувати
текст.

— Але ж усі ці назви означають вино?
—  Так. Наприклад, oinos (ойнос) — слово, яким най�

частіше описують вино в Новому Завіті. Gleukos (глеу�
кос) — молоде вино, яке ще не забродило, солодке, з
вмістом алкоголю. Оxos (оксос) — оцет, кисле вино,
найдешевший міцний напій бідняків та римських воїнів.
Його часто розводили водою. Methusma — міцне вино,
яке сильно п’янить людину.

Загалом вино виробляли ще доізраїльські жителі Ха�
наану. У єгипетських “Мандрівках Синухе” (XX ст. до Р.

Біблійне вино. А що це?
Деякі винороби запевняють, що готують напій так, як це робили у старозавітні часи

X.) герой, потрапляючи до Палестини, зауважує, що
“вина там більше, ніж води”.

—  Як у ті часи виробляли вино?
— Часом збору винограду в Палестині був вересень

і жовтень. Плоди чавили пресом чи ногами. Сік влива�
ли в шкіряні міхи чи просмолені глиняні глеки, а зго�
дом переливали в інші посудини. Залишки ягід на дні
старих посудин використовували як дріжджі — еле�
мент бродіння. Посудини з вином зберігалися поряд з
будинками. У царських підвалах, а також у фортецях і
храмах, були спеціальні камери для зберігання вина.
Назви вин зазвичай були пов’язані з назвою місце�
вості, де ріс виноград. Наприклад, Святе Письмо зга�
дує про Хелбонське, Ліванське.

Існувала вікова класифікація вина: старе, минулор�
ічне, молоде, чи нове. Для того щоб зробити напій
міцнішим чи надати йому особливого смаку, його
змішували з перцем, фіміамом (ароматична смола)
або полином. Вино, змішане з миром, вживали як нар�
котик. Якісне вино розбавляти водою вважалося псу�
ванням напою.

— Чи можна припускати, щоьдотепер деякі вина
виробляють за рецептами із біблійних часів?

— Стверджувати, що існує якийсь один автентичний
рецепт, який зафіксовано в Святому Письмі, було б
неправдою. Технологій приготування вин і тоді було
безліч, а якість вина залежала від регіону вирощуван�
ня винограду, його сорту, від рецепта чи наявних за�
собів для виробництва. Будь�які претензії на
“біблійність” у цьому випадку є лукавством та марке�
тинговим ходом.

Богданна МАРТИНИК

КОМПЕТЕНТНО
 Богдан Павлюх, голова осередку Асоціації

сомельє України, автор блогу про вино:
— Сьогодні в Ізраїлі діє близько 300 виноробень.

Більшість вин з цієї країни — кошерні. Зокрема, тільки
релігійні євреї можуть брати участь у процесі вироб�
лення вина, використовуючи винятково кошерні мате�
ріали.

Наприклад, желатин, який застосовується для осв�
ітлення вина, тут замінюють на яєчний білок. Для ви�
робництва вина використовують ягоди лише того ви�
нограду, який плодоносив не менш як чотири рази.
Щосім років виноградник повинен відпочивати. До речі,
близько 1% виготовленого вина виливають. Це роб�
лять у пам’ять про десятину, яку заплатили одного
разу в Єрусалимському храмі.

Культивують в Ізраїлі переважно міжнародні сорти
винограду. Та є також і місцеві. Наприклад, Аrgaman.
Та все ж те вино, яке нині виробляють, з тим напоєм,
який існував декілька тисяч років тому і згадується в
Біблії, має мало спільного.

У той час, імовірно, взагалі не було червоного вина.
Також сам процес бродіння не був досліджений. Вина
зазвичай зберігали в бурдюках, які виготовляли зі
шлунків тварин. Тож напій був зазвичай низької якості,
до нього доводилося додавати мед та різні духмяні
трави, щоб забрати гіркоту та кислуватий смак.

Ç ÞÂ²ËÅÉÍÈÌ
ÑÂßÒÎÌ!

Â ïåðøèé äåíü Íîâîãî ðîêó â³äçíà-
÷èëà  þâ³ëåéíèé, 70-é Äåíü íàðîä-
æåííÿ êîëèøíÿ â÷èòåëüêà Áàáè÷³â-
ñüêî¿ ÇÎØ  ²-²² ñòóïåíÿ
Ãàííà ²âàí³âíà ÏÅÒÜÎÂÊÀ.

Á³ëüøå ñîðîêà ðîê³â âîíà â³ääàëà
ñâî¿é óëþáëåí³é ñïðàâ³ çà ùî âåëü-
ìè âäÿ÷í³ ¿é êîëèøí³ ó÷í³ ³ âå-
òåðàíñüêà ðàäà.

Ñåðäå÷íî â³òàºìî
Âàñ, Ãàííà ²âàí³âíà, ç
þâ³ëåéíîþ äàòîþ, áà-
æàºìî äîáðîãî çäîðîâ’ÿ,
ðîäèííîãî çàòèøêó ³ äîá-
ðîáóòó.

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

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

лишило в учасників поїздки по�
зитивні емоції, професійну са�
тисфакцію від співу і чудові вра�
ження від побаченого.

23 грудня традиційний Ново�
річно�різдвяний концерт Мука�
чівської хорової школи хлоп�
чиків та юнаків відбувся в Хрис�
тиянському культурному центрі,
а 25 грудня — Різдвяний кон�
церт хору хлопчиків та юнаків в
Римо�католицькому катедраль�
ному соборі Св.Мартина в Му�
качеві, 26 грудня — в Римо�ка�
толицькій церкві, в Берегові.

Різдвяні концерти хору про�
довжуються: 9 січня в Право�
славному Свято�Троїцькому
храмі, в Греко�католицькому
Успенському соборі в Мукачеві,
11 січня в Греко�католицькому
катедральному соборі в Ужго�
роді, 12 січня в Греко�като�
лицькій церкві Різдва Пресвятої
Богородиці в Сваляві, 14 січня в
Греко�католицькій церкві
Св.Пророка Іллі в Чинадієві.

Христина ВОЛОНТИР

Ð³çäâÿí³ êîíöåðòè Õîðó õëîï÷èê³â òà þíàê³â Ìóêà÷³âñüêî¿ õîðîâî¿ øêîëè



Ãäå âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä? Â ïîñòåëè. È ìíîãî áûëî íàðîäà? (NN)Ãäå âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä? Â ïîñòåëè. È ìíîãî áûëî íàðîäà? (NN)Ãäå âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä? Â ïîñòåëè. È ìíîãî áûëî íàðîäà? (NN)Ãäå âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä? Â ïîñòåëè. È ìíîãî áûëî íàðîäà? (NN)Ãäå âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä? Â ïîñòåëè. È ìíîãî áûëî íàðîäà? (NN)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333311 ñ³÷íÿ 2018 ð.

1 (1205)1 (1205)1 (1205)1 (1205)1 (1205)

ñò.

ÿ

Цьогоріч "Червене вино" відбудеться з 9 по 14 січня

9 Ñ²×Íß (Â²ÂÒÎÐÎÊ)
11:00 – ïî÷àòîê ðîáîòè ôåñòèâàëþ “×åðâåíå

âèíî”;
11:00-22:00 – âèííèé ÿðìàðîê, ìóçèêàëüíà ïðîãðà-

ìà;
22:00 – çàê³í÷åííÿ ðîáîòè ôåñòèâàëþ “×åðâåíå

âèíî”;
 

10 Ñ²×Íß (ÑÅÐÅÄÀ)
11:00 – ïî÷àòîê ðîáîòè ôåñòèâàëþ “×åðâåíå

âèíî”;
11:00-22:00 – âèííèé ÿðìàðîê, ìóçèêàëüíà ïðîãðà-

ìà;
22:00 – çàê³í÷åííÿ ðîáîòè ôåñòèâàëþ “×åðâåíå

âèíî”;
 

11 Ñ²×Íß (×ÅÒÂÅÐ)
11:00 – ïî÷àòîê ðîáîòè ôåñòèâàëþ “×åðâåíå

âèíî”;
14:00-18:00 – âèñòóïè íàðîäíèõ ³ êîëÿäíèöüêèõ êî-

ëåêòèâ³â;
14:00 – ïðîâåäåííÿ äåãóñòàö³¿-êîíêóðñó âèíîðîá³â

– ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ;
17:00 – óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ â öåíòð³

Ìóêà÷åâà (ïë. Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ), õîäà â ïàðê Ïå-
ðåìîãè äî ôåñòèâàëüíîãî ì³ñòå÷êà;

Вже традиційно проводити його будуть у місцевому парку  Перемоги, хоча цього разу урочисто відкриють фестиваль у центрі міста.
Пропонуємо переглянути попередню програму фестивалю “Червене вино%2018”:

18:00 -22:00 – åñòðàäíà ïðîãðàìà, âèñòóïè åñò-
ðàäíèõ ìóçèêàëüíèõ ³ âîêàëüíèõ êîëåêòèâ³â;

22:00 – çàê³í÷åííÿ ðîáîòè ôåñòèâàëþ “×åðâåíå
âèíî”; 

12 Ñ²×Íß (Ï’ßÒÍÈÖß)
11:00 – ïî÷àòîê ðîáîòè ôåñòèâàëþ “×åðâåíå

âèíî”;
14:00-18:00  – âèñòóïè íàðîäíèõ ³ êîëÿäíèöüêèõ

êîëåêòèâ³â;
18:00 -22:00 – åñòðàäíà ïðîãðàìà, âèñòóïè åñò-

ðàäíèõ ìóçèêàëüíèõ ³ âîêàëüíèõ êîëåêòèâ³â;
22:00 – çàê³í÷åííÿ ðîáîòè ôåñòèâàëþ “×åðâåíå

âèíî”;

13 Ñ²×Íß (ÑÓÁÎÒÀ)
11:00 – ïî÷àòîê ðîáîòè ôåñòèâàëþ “×åðâåíå

âèíî”;
14:00-18:00 – âèñòóïè íàðîäíèõ ³ êîëÿäíèöüêèõ êî-

ëåêòèâ³â;
14:00 – âèííà êîíôåðåíö³ÿ çà ó÷àñòþ ³íîçåìíèõ ³

çàêàðïàòñüêèõ âèíîðîá³â ³ ñîìåë’º;
18:00 -22:00 – åñòðàäíà ïðîãðàìà, âèñòóïè åñò-

ðàäíèõ ìóçèêàëüíèõ ³ âîêàëüíèõ êîëåêòèâ³â;
22:00 – çàê³í÷åííÿ ðîáîòè ôåñòèâàëþ “×åðâåíå

âèíî”;
 

14 Ñ²×Íß (ÍÅÄ²Ëß)
11:00 – ïî÷àòîê ðîáîòè ôåñòèâàëþ “×åðâåíå

âèíî”;
14:00-18:00 – âèñòóïè íàðîäíèõ ³ êîëÿäíèöüêèõ êî-

ëåêòèâ³â;
18:00 -22:00 – åñòðàäíà ïðîãðàìà, âèñòóïè åñò-

ðàäíèõ ìóçèêàëüíèõ ³ âîêàëüíèõ êîëåêòèâ³â;
19:00 – îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â äåãóñòàö³¿-êîíêóð-

ñó âèíîðîá³â, íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â. Óðî÷èñòå
çàêðèòòÿ ôåñòèâàëþ;

22:00 – çàê³í÷åííÿ ðîáîòè ôåñòèâàëþ “×åðâåíå
âèíî”.

Çà 2017 ð³ê äî çàãàëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþä-
æåòó Ìóêà÷åâà íàä³éøëî 505 ìëí.  529,8 òèñ.
ãðí. ïîäàòê³â, çáîð³â òà ³íøèõ äîõîä³â, ïðè óòî÷-
íåíîìó ïëàí³ 500 ìëí. 135,5 òèñ. ãðí., ïîíàä
ïëàí íàä³éøëî 5 ìëí. 394,3 òèñ. ãðí. Âèêîíàí-
íÿ ñòàíîâèòü 101,1 %. Ó ïîð³âíÿíí³ äî àíàëîã-
³÷íîãî ïåð³îäó 2016  ðîêó íàäõîäæåííÿ çðîñëè
íà 123 ìëí.  457,8 òèñ. ãðí. àáî íà 32,3%. 

Îñíîâí³ íàäõîäæåííÿ äî çàãàëüíîãî ôîíäó
ì³ñüêîãî áþäæåòó çàáåçïå÷óþòü: ïîäàòîê íà äî-
õîäè ô³çè÷íèõ îñ³á (57,2%.), ì³ñöåâ³ ïîäàòêè ³
çáîðè (21,1%), àêöèçíèé ïîäàòîê ç ðåàë³çàö³¿ ñóá-
’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³
ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â òà ïàëüíîãî (19,4%).

Äî àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó ìèíóëîãî ðîêó íàä-
õîäæåííÿ ïî âëàñíèì òà çàêð³ïëåíèì äîõîäàì
çá³ëüøèëèñü:

• ïî ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á – íà 79
ìëí. 353 òèñ. ãðí. àáî íà 37,8 % á³ëüøå;

• ïî ïîäàòêó íà ìàéíî – íà 19 ìëí. 11 òèñ.
ãðí. àáî â 1,6 ðàç³â á³ëüøå;

• ïî ºäèíîìó ïîäàòêó - íà 16 ìëí.  814 òèñ.
ãðí. àáî íà 421% á³ëüøå;

• ïî ïëàò³ çà íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã
– íà 1ìëí. 434,8 òèñ. ãðí. àáî 34,5 % á³ëüøå;

• ïî ³íøèì íàäõîäæåííÿì íà 649,4 òèñ. ãðí.
á³ëüøå;

• ïî íàäõîäæåííþ â³ä îðåíäíî¿ ïëàòè çà êî-
ðèñòóâàííÿì ìàéíîì, ùî ïåðåáóâàº â êîìó-
íàëüí³é âëàñíîñò³ íà 78,8 òèñ. ãðí. àáî íà
15,3 % á³ëüøå.

Çà ð³ê  äîõîäè Ìóêà÷åâà
çðîñëè íà 123 ìëí. ãðí.

Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ âèìîã Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîð-
íî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³»
òà ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é
â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ¿õ îá‘ºäíàíü,
óïðàâë³ííÿ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîâ³äîìëÿº
ïðî îïðèëþäíåííÿ ïðîåêòó ðåãóëÿòîðíîãî àêòà
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Ìóêà÷åâî
(íîâà ðåäàêö³ÿ)”.

Çâåðòàºìî óâàãó íà òå, ùî ïðîåêò ðåãóëÿòîð-
íîãî àêòà ç â³äïîâ³äíèì àíàë³çîì ðåãóëÿòîðíî-
ãî âïëèâó, ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (http://mukachevo-
rada.gov.ua), ó ðîçä³ë³:”Â³äêðèòå ì³ñòî”, ï³äðîçä-
³ëè: “Ðåãóëÿòîðíà ä³ÿëüí³ñòü” òà “Ïðîåêòè ðåãó-
ëÿòîðíèõ àêò³â òà ÀÐÂ”.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðîåêòó ðåãó-
ëÿòîðíîãî àêòà, àíàë³çó ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó
ïðîñèìî íàäñèëàòè íà àäðåñó óïðàâë³ííÿ
ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ
éîãî îïóáë³êóâàííÿ ó ïèñüìîâèõ àáî åëåêòðîí-
íèõ ÇÌ².

Àäðåñà ðîçðîáíèêà: ïë.Äóõíîâè÷à Îëåêñàí-
äðà, 2, óïðàâë³ííÿ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà âèêî-
íàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
êàá.80,81, òåë.2-30-48,email:u.mg@mukachevo-
rada.gov.ua

Îáãîâîðþºìî: “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê ó ì³ñò³

Ìóêà÷åâ³ (íîâà ðåäàêö³ÿ)
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Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ      ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ
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директора Мукачівської міської
комунальної установи

«Інклюзивно%ресурсний центр»
Мукачівської міської ради Закарпатської області
Закарпатська область м.Мукачево пл.Духновича Олек�

сандра, 2
Кваліфікаційні вимоги: громадянство України,

вільне володіння державною мовою,  вища освіта не
нижче ступеня магістра або освітньо�кваліфікаційний
рівень спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна осві�
та», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»
та стаж роботи не менше 5�ти років за фахом.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі до%
кументи:

� заяву про участь у конкурсі;
� мотиваційний лист довільної форми;
� особовий листок з обліку кадрів;
� копії документів  про освіту з додатками, підвищен�

ня кваліфікації;
� копію трудової книжки;
� копію військового квитка (для військовозобов’яза�

них);
� декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’я�

зання фінансового характеру за минулий  рік за фор�
мою, передбаченою Законом України “Про засади за�
побігання і протидії корупції”;

� згоду на обробку персональних даних;
� фотокартку  розміром 4х6 см.
Особи можуть подавати додаткові відомості стосов�

но своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня  (ха�
рактеристики, рекомендації та ін.). Д о к у �
менти для участі у конкурсному відборі приймаються
протягом 30 календарних днів  з дня опублікування у
газеті “Мукачево” від 11.01.2018 року  за адресою: м.Му�
качево, площа Духновича Олександра, 2, каб.14.

За додатковою інформацією щодо  проведення кон�
курсного відбору  звертатись до  управління освіти,
молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської
міської ради: м. Мукачево, площа Духновича Олександ�
ра, 2, каб.14,  тел. 21367.

e%mail: u.osv@mukachevo%rada.gov.ua
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За цей час, врахувавши екс�
пертні оцінки, пропозиції педа�
гогів і батьківських організацій,
до нього внесли 1098 поправок.
І ось з 1 вересня 2018 року наші
школярики вчитимуться, а вчи�
телі працюватимуть — по�ново�
му! Так і кортить сказати: за
європейськими стандартами.

Та чи все так добре? Адже, як
показує досвід, не все прогре�
сивне європейське, амери�
канське чи японське прижи�
вається в українських реаліях.

Хтось уже нині скептично
каже, що протирати штани за
партою 12 років замість 11�ти
— марнування часу. Мовляв,
знання, які знадобляться украї�
нському школяреві в житті, він
набуває до 4�го класу. А далі йде
цілковита профанація освіти.
Якби не репетитори, то взагалі
б нічого дитина не навчилась.
То навіщо вчитися довше?

А з учителями як? Уже сьо�
годні цінні кадри масово втіка�
ють у пошуках вищих зарплат у
приватні фірми або виїздять на
заробітки до Італії та Польщі.
Чим держава збирається втри�
мати їх у школі, коли обіцяє
гідну зарплату? А на скільки
гідну?

І чи вирішить, наприклад, ре�
форма болюче питання зі
шкільними поборами, якщо
благодійні фонди ніхто не ска�
совує? Що зміниться, якщо за
батьківські внески й далі купу�
ватимуть будматеріали не лише
для рідної школи, а й для дирек�
торської дачі, а також турис�
тичні путівки чиновникам
міськво?

Питань більше, ніж відповідей.
Але перший крок зроблено, і до�
роги назад нема. Виведемо
школу на якісно новий рівень,
почнемо давати нашим дітям
добрі знання чи знову забуксує�
мо і спустимо все на гальмах,
як це в нас часто буває?

Про переваги реформування
української освіти та можливі
ризики, які чекають нас на цьо�
му складному шляху, говорять
Олексій Скрипник, заступник
голови комітету ВР з питань на�
уки і освіти, один з авторів За�
кону “Про освіту”, Володимир

Â×ÈÌÎÑß ÇÀ ÍÎÂÈÌÈ ÏÐÀÂÈËÀÌÈ
П’ять нововведень, які чекають школярів, батьків і педагогів, та можливі “сюрпризи” від реформи освіти

Бахрушин, професор, ака�
демік, головний експерт з пи�
тань освіти, Сергій Оснач, член
Координаційної ради з питань
застосування української мови
в усіх сферах суспільного жит�
тя України, Віктор Громовий,
заслужений вчитель України,
віце�президент Асоціації дирек�
торів відроджених гімназій Ук�
раїни.

НОВАЦІЯ №1.
ВЧИМОСЯ 12 РОКІВ
— Отже, тепер у школі діти

вчитимуться аж 12 років. Ба+
гатьох це лякає. Поясніть, у
чому переваги?

  В. Громовий:
– Тепер маємо розтягнуту на

11 років школу як гібрид “слона
і носорога”, тривалість навчан�
ня в якій не відповідає євро�
пейським стандартам.

За новим законом, відбудеть�
ся запуск повноцінної старшої
профільної школи. Це означає,
що з 1 вересня 2018 року діти
йтимуть у перший клас із шести
років, як і тепер. Хоча діти з
особливими потребами змо�
жуть приходити до школи й з
іншого віку. Але вчитимуться
вони вже не 11, а 12 років, тому
закінчуватимуть її у вісімнад�
цять.

   В. Громовий:
— Структура школи матиме

такий вигляд: початкова освіта
ділиться на два цикли: 1�2 кла�
си (адаптаційно�ігровий), без
оцінок та з іграми; 3�4 класи
(основний), з навчанням по
предметах, частину з яких бу�
дуть оцінювати. Середню осві�
ту ділять на базову (5�9 клас) і
профільну (10�12 клас). Саме
старших класів, чи по�новому —
профільної освіти, торкнуться
найбільші зміни.

Будуть два напрями: в 10�му
класі учень має визначитися, до
чого він більше тяжіє. Тоді оби�
рає академічне спрямування
(ліцеї) або ж професійне — тоб�
то профліцей, профколедж. В
академічних ліцеях перший рік
навчання буде перехідним, коли
учень ще зможе змінити
профіль, наприклад, з гумані�
тарного на технічний.

—  А у вишах скільки років
вчитимуться?

  В.Бахрушин:
—   Нова українська школа

дасть змогу перейти від 4�річно�
го бакалаврату у ВНЗ до 3�річ�
ного за більшістю спеціальнос�
тей. Тобто загальна тривалість
навчання разом із здобуттям
вищої освіти при цьому не
зміниться. Втім, у світі поступо�
во скорочується кількість 3�річ�
них бакалаврських програм,
вони переходять на “чотириріч�
ку”.

НОВАЦІЯ №2.
НАВЧАЄМОСЯ УКРАЇН�

СЬКОЮ
—  Найбільш запеклою була

дискусія щодо мови викла+
дання у школі. Чому?

   С. Оснач:
—  Ухвалений освітній закон

нарешті українізує нашу освіту.
Надто зважаючи на те, що досі
чинний закон Ківалова — Ко�
лесніченка всіляко заохочував
“вільний вибір російської мови
навчання”. Важливо, що в на�
вчанні представників меншин і
корінних народів українська
мова нарешті заступить рос�
ійську. Це створить належні
умови для доброго знання ними
державної мови та для їх інтег�
рації в українське суспільство,
але не порушить їхніх консти�
туційних прав. Держава гаран�
туватиме кожному громадяни�
нові право на суто українсько�
мовну освіту на всіх рівнях. І це
право більше ніхто не зможе
поставити під сумнів.

Представники ж корінних на�
родів (їх перелік ще потребує
уточнення у майбутніх законо�
давчих актах, але зрозуміло, що
йдеться, передусім, про
кримських татар, кримчаків,
караїмів, гагаузів) матимуть
право навчатися у школах час�
тково своєю, а частково — дер�
жавною мовою. Для навчання
мовами меншин і корінних на�
родів створюватимуть окремі
класи. Окремі дисципліни мож�
на буде викладати англійською
та іншими мовами ЄС (російсь�
ка, авжеж, до них не належить).

   В. Бахрушин:
—  Результати ЗНО свідчать,

що в Закарпатській області ви�
пускники багатьох неукраїно�
мовних шкіл значно гірше скла�
дають тести з української мови.
А це істотно обмежує їхні мож�

Нарешті це сталося. Верховна Рада таки ухва�
лила Закон “Про освіту”, запеклі суперечки дов�
кола якого точилися в сесійній залі (та й загалом у
суспільстві) понад три роки.

ливості для вступу до вищих
навчальних закладів в Україні та
працевлаштування. Тепер є
можливість це виправити.

НОВАЦІЯ №3.
НІЯКИХ ПОБОРІВ!
—   У Законі “Про освіту” пе+

редбачено, що кожен на+
вчальний заклад муситиме
оприлюднювати інформацію
про надходження усіх коштів,
а також їхнє призначення.

   В. Громовий:
—  Трапляються ситуації, коли

держава виділяє кошти на зам�
іну вікон у закладі, при цьому з
батьків гроші збирають на ці ж
цілі. Після впровадження того,
що пропонує Закон, батьки ба�
читимуть, скільки та на що
витрачає кошти держава, а та�
кож зможуть контролювати ви�
користання своїх благодійних
внесків.

  В.Бахрушин:
—  Закон про освіту не пере�

д-бачає створення таких
фондів. Але він не може й забо�
роняти їх. Крім того, будь�які
подібні заборони легко обходи�
ти... Зрештою, є загальне зако�
нодавство, що регулює
діяльність благодійних фондів.
Якщо керівники його по-рушу�
ють, то мають відповідати.

НОВАЦІЯ №4.
УЧИТЕЛЯМ — ГІДНУ ЗАРПЛА�

ТУ?
ПОЖИВЕМО�ПОБАЧИМО
—  Міністр освіти Лілія Гри+

невич у сесійній залі озвучи+
ла суму мінімальної вчитель+

ської зарплати — 9600 грн.
Учителі дійсно стільки зароб+
лятимуть? Адже нині зарпла+
та вчителя — це 3,8+6,8 тис.
грн залежно від категорії...

   О. Скрипник:
— Ні, стільки учитель нині не

отримає. А Міністерство
фінансів не дуже бачить цю
суму взагалі. Річ у тому, що За�
кон справді встановлює
мінімальну оплату вчителя в
розмірі трьох мінімальних зар�
плат (мінімальна зарплата на
сьогодні — це 3200 грн). Радше
міністр мала на увазі, що якби
Закон діяв вже сьогодні, то учи�
тель отримував би мінімум 9600
грн.

Насправді підвищення до
трьох мінімальних зарплат
відбудеться поетапно, почина�
ючи з 1 вересня 2018 року і аж

до 2023�го. Якою буде
мінімальна зарплата на той час,
а відповідно, і зарплата вчите�
ля — не знаємо. Але 9600 грн
вони отримувати не зможуть —
бюджет країни такого просто не
витримає.

Втім це добре, що зарплату
вчителя прив’язали, орієнтую�
чись на мінімальну зарплату, а
не на прожитковий мінімум. Це
вигідніше, адже прожитковий
мінімум оновлюється не так ча�
сто, як мінімальна зарплата. До
слова, у кінцевій редакції Зако�
ну була поправка встановити
учительську зарплату на рівні 4�
х прожиткових мінімумів (для
порівняння, сьогодні це 6400
грн). За неї не проголосували,
тому повернулись до трьох
мінімальних зарплат. Це не так
уже й мало. І тому є надія, що
учительська праця стане більш
престижною.

—  А ще в Законі зазначено,
що атестація учителів прохо+
дитиме по+новому, не в інсти+
тутах підвищення кваліфі+
кації, а на сучасних тренінгах.
Чому?

  В. Бахрушин:
—  Передбачається також

сертифікація викладачів, яка в
світі зазвичай є процедурою
встановлення їх відповідності
професійним стандартам. Про�
цедури оцінювання при цьому
значною мірою будуть формал�
ізовані й позбавлені суб’єктив�
ного впливу на результати. Поки
що Закон передбачає мож�
ливість паралельного застосу�
вання атестації та сертифікації.
Але водночас створює стимули
для того, щоб викладачі обира�
ли саме сертифікацію. Тому
згодом, ймовірно, від атестації
відмовляться.

НОВАЦІЯ №5.
ДИРЕКТОР ШКОЛИ?
ПРОЙДИ КОНКУРС!
—  Нині у багатьох школах

ми маємо “вічних” дирек+
торів, їх навіть на пенсію не
так просто спровадити...

   В. Громовий:
—  Тепер директорів обирати�

муть за конкурсом на дві ка�
денції — на 12 років максимум
саме в цьому закладі освіти. Це
не забороняє директору стати
керівником в іншому закладі
освіти або перейти на іншу по�
саду.

Ірина ЛЬВОВА,
Ростислав КАМЕРІСТОВ

На науковій конференції,
присвяченій порушенням
ритму серця,  провідні кар�
діологи країни та області
ділились з колегами досві�
дом, розповідали про нові
методи діагности та лікуван�
ня аритмії.

За словами Олега Сичова
цьогорічний майстер�клас
присвячений лікуванню
фібриляції передсердя �
найбільш поширеній форма
аритмії, яка потребує ліку�
вання в умовах стаціонару.  В
Україні протягом минулого
року було виконано близько
7 тисяч втручань з приводу

ДЕНЬ АРИТМОЛОГІЇ В ЗАКАРПАТТІ
лікувань аритмій інвазивни�
ми методиками (імплантація
кардіостимуляторів, радіо�
частотна абляція, імпланта�
ція рекордерів тощо). Не�
обхідність застосування
інтервенційних методів ко�
рекції порушень ритму над�
звичайно висока. Однак
кількість  операцій що вико�
нується, значно менше від
реальної потреби. Важли�
вим є і рівень освіти
пацієнтів: їх вміння надати
собі долікарську допомогу в
екстрених випадках, на�
явність навичок контролю за
станом власного здоров’я,

розуміння важливості усу�
нення факторів ризику роз�
витку аритмії і її ускладнень.

Загалом близько 25
мільйонів українців – а це
понад половина населення �
мають серцево�судинні зах�
ворювання.  93 % всіх смер�
тей при серцевих патологі�
ях повјязані саме з порушен�
нями ритму серця  та арит�
міями. Найчастіше зустрі�
чається саме  фібриляція
передсердь. Тільки на цю
патологію страждає понад
1,5 мільйони наших грома�
дян. І щороку ця цифра не�
впинно зростає. За чверть

століття її поширеність в
країні зросла у 6 разів! Ра�
зом з тим, медики наголо�
шують що проблема пору�
шень ритму серця характер�
на для всього світу. Так, у
Європі кількість хворих з
фібриляцією передсердь
становить 8,2 млн., а в США
згідно американського това�
риства кардіологів зареєст�
ровано 2,2 млн. таких
пацієнтів.

Лікарі  наголошують: арит�
мія – це не сама хвороба, а
лише її симптом. Тому по�
трібно не втрачати час, а
негайно  виявляти недуг, що

призвів до перебоїв  у ро�
боті серця і лікуватися. При
задусі, потемнінні в очах,
відчутті що серце б’ється
занадто повільно або занад�
то швидко потрібно негайно
звернутися до лікаря.

Як зауважив головний
лікар Закарпатського облас�
ного клінічного кардіологіч�
ного диспансеру Роман Со�
скида, лікування аритмій в
Закарпатті відбувається на
всіх рівнях медичної допо�
моги: від сімейних лікарів
та кардіологів в районних
лікарнях до високотехноло�
гічної допомоги в обласно�

му клінічному кардіологічно�
му диспансері. В рамках ре�
алізації спільного проекту
МОЗ і Світового Банку «Пол�
іпшення охорони здоров’я на
службі у людей» наступного
року планується закупити
дороговартісне сучасне об�
ладнання для електрофізі�
ологічної лабораторії об�
ласного кардіодиспансеру.
Це дозволить надавати по�
вний комплекс всіх медич�
них послуг хворим з арит�
міями і ефективно діагнос�
тувати і лікувати низку сер�
цево�судинних захворю�
вань.
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Це було близько сорока
років тому, або ж «коли де�
рева були великими», коли
бабуся, між іншим, перший
глядач нашого театру, впер�
ше завела мене у казкове
королівство під назвою «Те�
атр». Це королівство мене
настільки вразило, що я
приросла до нього на довгі
роки.

У ті часи, протягом бага�
тьох років, керував театром
Ю.С. Шутюк. Він має най�
довший стаж роботи серед
усіх директорів театральних
колективів України. «Поруч
з Юрієм Степановичем над�
ійно», – кажуть ті, хто пра�
цював з ним. Чужий біль він
завжди приймав як свій
власний, першим поспішав
на допомогу, протягував
руку. Він міг бути розлюче�
ним, але за п’ять хвилин про
це забував. Він міг бути не�
задоволеним чиєюсь робо�
тою, але завжди старався
допомогти у виконанні по�
ставленого завдання.

З ним поруч багато чому
вчилися. Шутюк дотриму�
вався непорушного закону:
репертуар касовий, якість –
художня. У перші роки кері�
вництва в гастрольних по�
дорожах він виконував
різноманітні функції: і упов�
новаженого, і помічника ре�
жисера, і організатора
шефських заходів, і зустрі�
чей з глядачем. На концер�
тах актори виконували ролі
читців, співали пісні під гіта�
ру. Театр експериментував.
Вдало проходили тематичні
вечори, бенефіси, зустрічі�
діалоги різних поколінь. У
розробці проблеми «театр –
глядач – актор»   вивчались
усе нові і нові грані. Творчий
склад і технічні цеха
відрізнялися мобільністю і
відповідальністю.

Особлива роль відводи�
лася дітям. У 1999 році  Ю.С�
.Шутюк замислився: яку б
родзинку внести у теат�
ральне життя маленького
міста з трьома�чотирма

²ÑÒÎÐ²ß ÒÅÀÒÐÓ ÏÐÎÄÎÂÆÓªÒÜÑß…
Відрізок життя театру, який буде аналізуватися цього разу, мені найбільш знайомий і близький

відсотками конкретних гля�
дачів. Шукалося рішення
щоб, залучити глядача на
перспективу. Так з’явилася
ідея створити фестиваль,
який став першим етнічним
фестивалем у Європі. У цьо�
му році фестивалю «Етно�
Діа�Сфера» виповнилося
вже 17 років..

Мукачево набуває стату�
су сцени для національних
театрів світу. Творчий ко�
лектив жив активним фес�
тивальним життям. Одна з
основних особливостей
фестивалю те, що актори
грали різними мовами. Ма�
гія сцени не потребує пере�
кладу. У програмі були
лекції, майстер�класи,
зустрічі з журналістами,
критиками та національни�
ми зірками. «Ми – театр всіх
націй, які живуть на тери�
торії Закарпаття. Ми пра�
цюємо двома мовами».

Завдяки Шутюку театр
одним з перших в Україні
перейшов на нові умови
господарювання, започат�
кував іншу систему оплати
праці. Було впроваджено
контрактну систему дого�
ворів про прийом творчих
працівників.

Наприкінці 1998 року теат�
рали самі вибирають голов�

ного режисера
Юрія Олександро�
вича Горулю. Дебю�
тував Ю.О.Горуля в
Мукачеві виставою
«Залізна завіса»
В.Котенка. Режи�
сер ставив завдан�
ня, щоб вистава
викликала не
тільки сміх, а й жах.

За його керівниц�
тва театрали поба�
чили різножанрові
вистави запроше�
них режисерів: го�
ловного режисера
Л ь в і в с ь к о г о
єврейського теат�
ру М.Батіяна «Отак
загинув Гуска»
М. Куліша, народ�

ного артиста України В. Та�
лашко «У бій ідуть одні ста�
рики», народного артиста
України, художнього керів�
ника Київського академіч�
ного драматичного театру
ім. І. Франка Станіслава
Мойсеєва «Тусовка»
Р.Ільницького.

Юрій   Горуля чинив опір
нав’язуванню кон’юнктур�
ного репертуару. У нього
було величезне почуття гу�
мору. Горуля вніс до репер�
туару західну драматургію:
«Танго» з Сладоміром Рожи�
ком та «Хто боїться Верд�
жинії Вульф» Е. Олбі.

Ю.Горуля був людиною
інтелігентною на генному
рівні, з м’яким характером.
Він мріяв про актора – ак�
тора своєї ролі, у якого душа
болить не менше, ніж у ре�
жисера.

Мрію свого життя – лер�
монтовський «Маскарад»
Горуля здійснив у 1995 році.
Режисер вклав у виставу
всю свою душу. Свою мрію
він здійснив, передусім, по�
бачивши Арбеніна у вико�
нанні В. Фурдя та Ніну у ви�
конанні Г.Кутасевич. Режи�
сер ставив трагедію двох
люблячих сердець у без�
душному, сповненому
інтриг і заздрощів сус�

пільстві, яке уособлює  со�
бою баронеса Штраль (у
майстерному виконанні
Л.Пирогової). В. Фурдь
мало не в кожному епізоді –
великим планом. Він грає
людину, зневірену у пере�
мозі сил добра у цілому
світі. Зігравши Ніну, Г. Кута�
севич показала свою само�
бутність та індивіду�
альність, вміння володіти
магічною силою сценічного
перевтілення.

Отже, творча планка теат�
ру була встановлена на
рівні «Маскараду». Але у
1996 році, у розквіті творчих
сил, Юрий Олександрович
Горуля пішов з життя.

Не просто було замінити
Горулю на посаді головного
режисера. У 1998 році на неї
був призначений Юрій Гри�
горович  Криливець, випус�
кник Київського державно�
го інституту театральних
мистецтв імені І.К.Карпен�
ка�Карого. Чудовий актор,
який багатьом глядачам за�
пам’ятався прекрасним ви�
конанням славнозвісної
ролі Шарікова у «Собачому
серці» Булгакова у поста�
новці В.Канаєва. Завдяки
оригінальному творчому
мисленню та професійному
підходу до роботи кожного
з акторів за два театральні
сезони успішно поставив
вистави «Кадриль» В. Гуркі�
на, «Викрадення Джоні
Дорсена» О.Генрі, «Осіння
нудьга» М.Некрасова, «Ха�
зяїн» І.Карпенка�Карого та
резонансну комедійну п’єсу
«За двома зайцями» М.Ста�
рицького.    Юрій  Крили�
вець головним у своїй ро�
боті вважав збереження
живої ідеї психологічного
театру. Щоб не втратилося
душевне тепло та здатність
акторів вести між собою
діалог і в житті, і на сцені.
Його  «Хазяїн»  гідно пред�
ставив театр на фестивалі
«Театральна весна 2000».

Окремою сторінкою
історії мукачівського театру

є творчість режисера�по�
становника Віталія Філіппо�
вича  Дворцина, справжнь�
ого фаната театру, надзви�
чайно талановитого педа�
гога, новатора, який во�
лодів унікальним літератур�
ним та художнім смаком.
Він, мабуть, першим в Ук�
раїнському театральному
просторі почав  займатися
театром абсурду. «Голомо�
за співачка» Іонеско цьому
приклад. Чоловік і жінка, які
живуть в одному будинку,
сплять в одному ліжку�так і
не спромоглися пізнати
одне одного.

У театрі найскладніше –
зіграти характер там, де
його немає. На сцені психо�
логічно досконало вималь�
оване життя двох подружніх
пар: Смітів у виконанні
Л.Лайкової та В.Шайдоро�
ва і Мартінів у виконанні
Г.Кутасевич та С.Овдєенка.
Зображено повне омертві�
ння розуму та душі. Под�
ружні пари мають вигляд
манекенів. Викликає захоп�
лення талант акторів, їхнє
володіння технікою гри,
завдяки чому вдається
органічно втілити неорди�
нарні образи.

Віталій Дворцин любив
ставити класику, тримаючи
руку на пульсі часу, глибоко
психологічно розробляючи
сценічні образи. Ним по�
ставлені «Вишневий сад»
А.Чехова, «Пізня любов»
О.Островського, «Звичай�
не диво» Є.Шварца. Але
Віталій Філіппович теж ско�
ро пішов з життя, сповнений
мрій і планів. Він планував
поставити «Над прірвою в
житі» Селенджера і вже ба�
гато зробив для постанов�
ки. Його план втілив у жит�
тя Євген  Тищук, зробивши
свою вдалу виставу.

Про творчий шлях Євгена
Тищука та колективу у на�
ступному матеріалі.

Олена ЧЕРМЯНІНА.

% Спеціаліст ІІ категорії, юрисконсульт управління освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

� Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння українською мовою,
базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо � кваліфікацій�
ним рівнем бакалавра, без вимог до стажу роботи.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
�заяву про участь у конкурсі ;
�особову картку форми П�2 ДС з відповідними додатками, автобіографію;
�копії документів: про освіту з додатками, підвищення кваліфікації, присвоєння вче�

ного звання, присудження наукового ступеня;
�копію документа, який посвідчує особу;
%копію військового квитка (для військовослужбовців або військвозобов’яза%

них);

КОНКУРС  НА  ЗАМІЩЕННЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради  оголошує  конкурс  на  заміщення  вакантної  посади:

�електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за минулий рік (згідно Закону України “Про запобігання
корупції”), за встановленою формою, що визначається Національним агентством з пи�
тань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб�сайті
НАЗК за адресою: www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб�сайту у паперово�
му вигляді. Е�декларація заповнюється власноруч за допомогою власного електронно�
го 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 освіти,  досвіду

роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові
публікації тощо).

Документи для участі у конкурсному відборі приймаються   протягом 30 календарних днів з дня опублікування в газеті “Мукачево”
 за адресою:  м.Мукачево пл. Духновича, 2,  каб.№ 34.
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 В.Балога: Путін мені говорив:        
давайте разом туди увійдемо,        

²íòåðâ’þ Â³êòîðà Áàëîãè Äìèòðó Ãîðäîíó

Закінчення. Початок в в № 51 від 28 грудня 2017 р.

– Сьомий рік – це взагалі
вершина була!

– Приріст ВВП – 32 відсотки!
У 2008 році – додатково $25
млрд ми отримали!

– Потужно!
– Про це ніхто не говорив: був

президент, прем’єр, а наше
завдання було – працювати.
Коли Ющенко йшов, Нацбанку
залишилося 35 із хвостиком
мільярдів – золотовалютних
ресурсів. І сковорідки, і маши(
ни брали всі, хто хотів, правда?
Тобто держава розвивалася.
Сказати, що корупції не було,
не можу: вона у всьому світі є,
але масштаби були інші. А те,
що сьогодні відбувається... Я
не можу сказати, що погано
працює міністр фінансів або
прем’єр, я можу сказати, що
цей оркестр завжди перша осо(
ба налаштовує, а перша особа
– це президент.

У мене до нього особистих
претензій немає, просто він
думає, як побільше заробити
для себе і для команди, а я ду(
маю, як би так зробити, щоб у
всій країні медзабезпечення
було таке, як у Мукачеві: у нас
там лікарня другого рівня, і все
безкоштовно. Ми намагаємося
проводити реформи, зокрема
медичну, але це реформи часів
Януковича: усі вони направлені
на узурпацію влади.

Ви питаєте, скільки все це
буде тривати? Я відповім: до тих
пір, поки Бог не дасть ума цьо(
му бідному, багатостраждаль(
ному українському народу не
вибирати популістів, а тих, хто
працювати буде, не в “ящику”
щодня про одні й ті самі речі
говорити. Тому що від солодких
промов нам солодше не стане.

– То може, проблема в на$
роді? Він же цих політиків
обирає. Ви не замислювали$
ся?

– Я завжди над цим замислю(
юся, тому й кажу вам: якщо ми
будемо вірити обіцянкам, бра(
ти на виборах гроші й голосу(
вати за те, що нам сьогодні да(
дуть, тоді дійсно проблема в
народі. Але все так не буде.
Особливо з урахуванням того,
що нинішня влада робить усе,
щоб молоде покоління в пошу(
ках заробітку втікало за кор(
дон...

– ...тобто одне сподівання
на Бога, що він напоумить
людей не вибирати таких
політиків?

– На Бога й на себе, тому що
не можна бути рабом! Я прошу
наш народ: видавлюйте із себе
раба, бо раб не має жодної пер(
спективи.

– Ваш син Андрій – мер Му$
качева. Скільки йому років?

– 30.
– Ви і троє ваших братів –

народні депутати України...
– ...це правда...
– ...тобто п’ять Балог (ну,

один Петьовка, але з вашої
сім’ї) обіймають такі високі
посади в одній країні. Я вам
чесно скажу: мені це не по$
добається. А вам?

– Увесь парадокс у тому, що
жодна людина з перерахованих
вами не призначена указом
президента або уряду, усі об(
рані. І мені це не подобається,
але що поробиш, якщо хлопців
обирають? Повірте мені, якби
кожен політик робив у своєму
окрузі те, що народний депутат

Павло Балога чи мер Андрій Ба(
лога, ми б не ставили зараз за(
питань про те, що потрібно, аби
краще жити. Андрій може бути
прикладом: ми – це вчорашній
день порівняно з такими хлоп(
цями! Проблема в іншому: їх,
молодих, 30(річних, по всій
країні не допускають до вла(

ди...
– ...згуртувалися...
– ...так, тому що кожний кос(

монавт або генерал має своїх
синів. А якщо їх допустити, вони
країну за кілька років змінять!
Як я вже сказав, ми в сьомому–
восьмому–дев’ятому році до(
датково від 20(ти до 25
мільярдів мали – тільки від
імпорту. Прийшов Янукович,
зламав усе, і гроші стали над(
ходити не на державний казна(
чейський рахунок, а...

– ...куди треба...
– ...куди йому треба, так. Але

я здивувався не цьому, а іншо(
му. Порошенко на крові прези(
дентом став і сказав: “Будемо
жити по(новому!”, а досі жод(
ної схеми на митниці не злама(
но, тільки виконавці змінилися.
Ось де цинізм!

– Ну, виконавці ж нові,
отже, по$новому...

– ...методи ті ж, нові тільки
обличчя, і то не всі.

– Я говорив, що мені не по$
добається, що у владі так
багато Балог, це кумівство.
Але один із моїх друзів, який
живе в Мукачеві, мені сказав:
“Так, Андрій молодий мер,
але що нам у ньому подо$
бається, так це те, що він
несе не додому, а з дому”.
Що це означає?

– Усі свої зусилля і знання він
витрачає не на бізнес, у якому
працював раніше, а на
діяльність мера. Я дуже пере(
живав, як би син не перегорів,
але він утягнувся, йому подо(
бається... А мені подобається,
що він прагне допомогти кож(
ному нужденному, у першу чер(
гу незахищеним верствам на(
селення, і що робить так, як
його батько. Я страшно щасли(
вий від цього.

– У Мукачеві вас люблять і
говорять, що ви таке місто
зробили, що Ужгород недо$
тягує...

– ...ну, дивіться. У Мукачеві в
лікарні другого рівня безкош(
товне медичне забезпечення.
Не вистачає нашій лікарні –
шукаємо, де допоможуть у ме(
дустановах третього, четверто(
го рівня. Не виходить у нас –
людина їде за кордон, будь(які
кошти виділяють, якщо це жи(
тель Мукачева. Ясна річ, якщо
люди спеціально у нас пропи(
суються, щоб на дороге ліку(
вання поїхати, соціальні праці(
вники цього не допускають...

Ви знаєте, не тільки такі
міста, але й наші обласні цен(
три – це міста багаті, і якщо не
красти, завжди вистачить

коштів на те, щоб забезпечити
навіть найдорожче лікування
будь(якого жителя обласного
центру.

– Снідав я з однією шано$
ваною людиною, розповів їй
про наше майбутнє інтерв’ю,
поцікавився, що б вона у вас
запитала. Вона каже: “По$

цікався, чому у нього такі на$
пружені стосунки із двоюрі$
дним братом, народним де$
путатом Петьовкою. Петьов$
ка нібито зовсім від рук
відбився...”. Що сталося?

– (Посміхається). Політика –
це таке токсичне середовище,
під впливом якого людина
мутує, до того ж на рівні ДНК. Я
свого родича намагався років
20 від цього утримувати, але
перемогла жадоба грошей.
Коли він прийняв рішення при(
єднатися до “Волі народу”, я
йому прямо сказав: це збіго(
висько не заслуговує того, щоб
бути у вищому законодавчому
органі країни, не можна брати
гроші й іти в цю групу, тільки
щоб вона трималася на пла(
ву...

– ...не послухав?
– Ні. Узяв великі гроші й пішов

туди. Я публічно в ефірі скажу:
якщо ця людина не зрозуміє,
яку помилку зробила, я їй у
житті руки не подам. Я швидше
своєму собаці подам руку: він
вірний і ніколи не підведе. Ну
не можна так чинити, розуміє(
те? Ми падаємо в безодню, по(
дивіться, що відбувається на(
вколо! І водночас – показувати
приклад, як жити для себе і
нічого не робити для країни?
Не можу з цим миритися.

– Будучи в лавах СДПУ(о)
– до речі, я вважаю, що це
кузня кадрів була, до неї най$
кращі уми входили, хоч ця
партія і не була популярною
серед народу, – ви працюва$
ли з Віктором Медведчуком.
Що він за людина?

– Розумний хлопець, одно(
значно. Більше того, він у ве(
лику політику завдяки Балозі
потрапив (посміхається), тому
що, коли йшов на вибори, звер(
нувся по допомогу...

– ...у Закарпатті...
– ...він балотувався за моїм

округом так само, як і Гри(

горій...
– ...Суркіс?..
– ...так. Я тоді пішов на вибо(

ри мера. Ну, прийшли, попро(
сили: мовляв, ми біля Кравчу(
ка, потім біля Кучми... Я посту(
пився, узяли ми цих хлопців у
закарпатці, вони багато для
області намагалися робити,
але потім вирішили, що вони
там місцеві, а ми чужі, тому до(
велося поставити їх на місце(
. (Посміхається).

– Медведчук – талановита
людина?

– Я вважаю, що так.
– Чим він узяв Путіна, чому

той йому довіряє в Україні
більше, ніж кому$небудь
іншому?

– Стабільністю поглядів. Ось
ви про СДПУ(о) сказали, що це
кузня кадрів: там і справді був і
Порошенко...

– ...і хто тільки не був:
Зінченко, Добкін, Андре$
сюк...

– ...але Порошенко говорить
одне, а робить інше, тому сьо(
годні він будує таку саму краї(
ну, яку побудував Путін, – Ро(
сію. Путіну це вдалося, але, як
говорить Кучма, Україна – не
Росія, Петро не розуміє, що у
нього нічого не вийде, що він
собі зуби, ноги і хребет пола(
має...

– ...таки поламає?
– Ну, адже він декларує, що

веде країну до ЄС, до євро(
пейських цінностей, і водночас
усю вертикаль влади вибудовує
за російською калькою. У цьо(
му велика різниця між Петром і
Медведчуком. Медведчук як

казав 20 років тому про те, що
хоче у СНД і дружити з Росією,
так і сьогодні це говорить, по(
глядів не змінює. Уже за це мож(
на людину поважати. Так,
більшість українців ненавидить
його, і зрозуміло чому: у нас на
сході війна. Але він не зрадник
щодо себе і Путіна...

– Він був главою Адмініст$
рації Президента, ви фактич$
но теж. Україна багатьох глав
АП знала: Дмитра Табачни$
ка, Євгена Кушнарьова...

– ...чудовий чоловік був!..
– ...Бориса Ложкіна та

інших. Хто, на вашу думку,
був найпотужнішим керівни$
ком Адміністрації Президен$
та України?

– Із точки зору виконання обо(
в’язків – Кушнарьов. “Хвостів”
я за ним не бачив, він бізнесом
не займався, чітко виконував
свою роботу.

– Навіть не Дмитро Табач$
ник?

– Ні, той із часом забронзо(
вів. (Посміхається).

– Які у вас стосунки з
нинішнім губернатором За$
карпаття генералом Моска$
лем?

– Усю дорогу він мене нама(
гається вкусити, а я на нього
дивлюся, як на мукачівське
пиво: дуже слабеньке, його зня(
ли з виробництва ще в часи Ра(
дянського Союзу. А з іншого
боку, ми чудово усвідомлюємо,
що голова адміністрації – це
віддзеркалення позиції прези(
дента. Я розумію, що не у фа(
ворі у президента через те, що
жорстко критикую його дії, ро(
зумію й те, що губернатор – лю(
дина підневільна, він повинен
гавкати те, чого від нього вима(
гає Банкова. Тому нормально
до нього ставлюся.

– За що ви Москаля рабом
назвали?

– Я називаю рабами тих, у
кого своєї думки немає і хто,
перебуваючи на посаді, зобов(
’язаний робити те, що йому
скажуть. Не має значення, гу(
бернатор це чи проста людина,
якщо немає власної думки –
раб.

– У 2007 році один із членів
СДПУ(о), талановитий пол$
ітик і мій друг Нестор Шуф$
рич, сказав, що ви відпові$
дали за мукачівський общак.
Що він мав на увазі?

– Ой, це так мілко... Тільки за
мукачівський? (Сміється).

– Ви не образилися на ньо$
го? Чули вислів цей?

– Не образився, ні.
– Хто “кришує” контрабан$

ду в Закарпатті?
– Адміністрація Президента і

силовий блок. Поясню, чому
так. Основний потік контрабан(
ди, який у той бік від нас іде, –
тютюнові вироби. Хто їхнє ви(
робництво в Україні контро(
лює? Ну, мабуть, не Дмитро і
Віктор...
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       “Не поспішайте ви в ЄС,
       отримаємо безвіз і все інше”

– ...на жаль...
– ...а то б і ми були в долі й

мали ще більший общак, ніж у
Мукачеві. (Посміхається). Кон�
трабанду завжди контролюва�
ла влада, а оскільки нинішня
влада на всі процеси впливати
хоче, я не помилюся, якщо на
ваше запитання відповім одним
словом: Банкова.

– А що там за гроші?

Скільки коштує блок сигарет
тут і скільки в ЄС?

– Ви складне запитання по�
ставили: я не в курсі. Але якщо
говорити про обсяги, знаю, що
каміони (вантажівки. – ”ГОР&
ДОН”) ганяють: переправля�
ють із митниками, тим самим
Москалем, СБУ... І сотні тисяч
доларів на каміоні заробляють,
тобто гроші немалі.

– Нещодавно головний
військовий прокурор Украї&
ни Матіос заявив, що у вас є
150 кілометрів власної межі.
Що він мав на увазі?

– Він не так сказав, він гово�
рив про 150 кілометрів некон�
трольованого кордону. Ну, із
Росією – приблизно 400 кіло�
метрів, до речі... А Матіос хотів
сенсацію про Закарпаття зро�
бити, але прикордонники його
розчарували, повідомили, що
межа контролюється, а довко�
лишні землі – приватизовані. Я
хочу спитати: а хто без дозво�
лу СБУ, прокуратури міг їх при�
ватизувати? Якби завтра пре�
зидент ухвалив рішення, що їх
треба повернути, трьох годин
не минуло б, як ці землі повер�
нули б.

Зрозуміло, що є лісосмуга, є
прикордонна смуга і приватна
територія, із якої туди захо�
дять. Є так звана зеленка, сто�
впчики, де написано, хто, куди,
скільки носить. Ця схема орган�
ізована владою. Люди, які ті
землі приватизували, бідні як
церковні миші, їх і не посадиш,
тому що немає за що, а якщо
на акти подивитися, то там уже
стільки мертвих душ, яких дав�
но немає на цій землі! Тому не�
хай на себе напишуть скаргу.
Ну, або у книгу відгуків: мовляв,
ми не можемо взяти державний
кордон під охорону.

А якщо питання стоїть так, що
не хочуть вони контрабанду
припиняти, ну, тоді не забирай�
те ці землі. Але річ ось у чому:
ідеться про тисячі робочих
місць у Закарпатті, Одесі,
Києві, скрізь, де щось робить�
ся і робляться поставки через
нас, Львівщину і Волинь у ЄС.
Ми говоримо, що хочемо досяг�
ти стандартів Євросоюзу, і в той
же час самі псуємо стосунки із
сусідами. Невже якщо людина
хоче це зупинити, вона буде за�
тягувати? Та за один день мож�
на...

– ...аби воля була...
– ...просто сказати: “Із завт�

рашнього дня ми цього не ро�
бимо. Чуєте, друзі мої?”. І не
треба навіть руки рубати...

– Ви багата людина?

– Дуже багата, тому що щас�
лива. Адже головне не матері�
альне багатство, а те, що у
тебе в родині. Я радий, що в
мене два хлопці й донька, яку я
у 99�му з будинку малятка заб�
рав. Дружина не хотіла більше
народжувати, і ми на сімейній
раді приймали рішення, хто в
нас буде. Дружина голосувала
за хлопчика, а ми із синами –

за дівчинку. Я тоді в Кучми пра�
цював губернатором, і ми взя�
ли дитинку. Зараз доньці 18
років, місяць тому ми її відпра�
вили, як американці роблять,
самостійно жити, зняли квар�
тиру і сподіваємося, що вона
буде щасливою. Учитися не за�
хотіла, працює перукарем, здо�
рова, гарна: від усіх хвороб ви�
лікували, які при народженні
дістала...

– ...це вчинок!
– Ми щасливі, що живемо в

гармонії, і це головне. І так, я,
зрозуміло, не бідний. Діти пра�
цюють. Бізнесом раніше зай�
мався Андрій, зараз – Павло.
Усе нормально.

– Я дуже поважаю Віктора
Андрійовича Ющенка. Зви&
чайно, можна багато говори&
ти про те, що йому вдалося,
а чого не вдалося зробити,
але якийсь він людяний, і це
все перемагає. Ви, я знаю,
дружили...

– ...і дружимо! (Посміхаєть�
ся). Річ у тім, що Віктору Андр�
ійовичу і хвороба “допомагала”,
і друзі, які сформували коман�
ду “любих друзів”... Ніхто його
не розумів. А я прийшов на Бан�
кову, уже коли його вперед но�
гами, у політичному сенсі, ви�
носили, коли імпічмент йому
готували. І команда, яку я
зібрав, не просто не допустила
цього, а тих, хто хотів це зро�
бити, попросила на вихід, ми
розігнали парламент, створили
нову коаліцію, відкрили нові
можливості.

З Ющенком ми завжди нор�
мально працювали, тому що він
не займався корупцією, ні разу
не сказав мені, що йому десь
щось треба вирішити. Це люди�
на з малими запитами та апе�
титами. Зростання ВВП – наша
спільна, командна робота. І як
його за це не поважати? Тут
питання в іншому: надії були
такі великі...

– ...величезні!...
– ...ось. А від добра добра не

шукають, у нас добра і так ба�
гато було. 30 відсотків прирос�
ту ВВП! А сьогодні що? Мінуси,
мінуси, мінуси... Можна ж по�
рівняти і подивитися, що таке
менеджемент команди Ющен�
ка і менеджмент команди По�
рошенка.

Я переконував Ющенка не
йти на президентські вибори:
“Краще підемо на парла�
ментські у 2012�му, виграємо,
і ти станеш прем’єром”...

– Я вам важке запитання
поставлю...

– ...та будь ласка...

– В інтерв’ю мені вже зга&
даний нами Геннадій Моска&
ль сказав, що за здавання
влади Януковичу Ющенко,
ви та Ульянченко отримали
мільярд доларів на трьох...

– ...я був би щасливий, отри�
мавши такі гроші, але ми так ба�
гато не коштуємо. (Сміється). �
Може, і на менше б погодили�
ся, якби хто приніс... Тут ось

що: у 2009 році, 3 березня, за
дорученням президента я
зібрав усю команду, і ми ухва�
лювали рішення, іде Віктор Ан�
дрійович на вибори чи ні. Я вва�
жав, що йому не потрібно цього
робити...

– ...ось так?..
– ...так. А команда його лінію

гнула, боялися сказати, що не
треба. Я ж переконував: “Кра�
ще підемо на парламентські у
2012�му, виграємо, і ти станеш
прем’єром. У нас парламен�
тсько�президентська республ�
іка...”. Зі мною не погодилися,
я зібрав свої речі і того ж дня
полетів додому. Президент не
звільняв мене до 4 травня, але
на роботу я більше не хотів ви�
ходити, сказав: “Ви всі страте�
гічно помиляєтеся!”.

А що стосується Москаля і
того, про що він говорить... Ну,
це з розряду історій про мій ав�
стрійський паспорт, чек на 120
мільйонів євро, який десь на
кордоні забрали, – у голову не
вкладається! (Сміється).

– Я ще одну річ перевірю,
користаючись нагодою. Чи
правда, що Швейцарія заб&
локувала на ваших рахунках
330 мільйонів доларів і не
віддає?

– Це легко дізнатися, звер�
нувшись до посольства, спец�
служби... Брехня це!

– Хто був, на вашу думку,
найкращим президентом
України?

– Ющенко: при ньому нових
олігархів не виникло. Окрім
“любих друзів”. Прийшовши на
Банкову, я їх послав далеко�
далеко, але в них є властивість
знову об’єднуватися...

– ...бо вони любі, і вони
друзі...

– ...так�так (сміється)...
– ...але за Леоніда Кучми у

2004 році ВВП зріс на 12
відсотків, це теж вагомо...

– ...і все одно не ті показни�
ки, що при Ющенку. Люди віри�
ли, і незважаючи на те, що за�
кони були ще старі, ухвалені за
Кучми, економіка працювала.
Висновок який? Не завжди по�
трібно проводити реформи.

– Що ви думаєте про нині&
шнього президента?

– Я співчуваю, що для нього
головна цінність – не країна.

– А що?
– Особистий стан і особисті

задоволення. Мені шкода. Кра�
ще б він увійшов в історію не як
людина, яка вже три роки вико�
нує обіцянку закінчити війну за
два тижні, а як президент, який
пішов на більші поступки, ніж

потрібно, але таки зупинив
війну. Це по�перше. А по�дру�
ге, у нас є всі підстави вважа�
ти, що ми не маємо права туп�
цювати на місці: мовляв, поло�
вину ВВП утратили, а тепер бу�
демо по два відсотки додава�
ти. Ми що, через 100 років бу�
демо краще жити? Ми хочемо
жити сьогодні, наші діти й ону�
ки теж хочуть! Президент і його

команда живуть так, як їм по�
добається. А народ що? Ніхто
ж на місці не стоїть: ні Штати,
ні Німеччина...

– Які у вас сьогодні стосун&
ки з Петром Порошенком?
Ви зустрічаєтеся, обмінює&
тесь думками?

– Ні�ні. Наші дороги розійш�
лися, коли я сказав, що ні на
які посади в цю владу не піду.

– А пропонували?
– Так.
– Що саме?
– Міністра оборони, РНБО...
– І ви не погодилися?
– Ні. Із простої причини: я, на

відміну від вас, у політиці дов�
ше, а тому, перш ніж заходити
у двері, думаю, як звідти вийти.
Ви ж у Київраду пішли, а потім
звідти виходили. А я, щоб не ви�
ходити, одразу не пішов. (Пос�
міхається).

– Мудра людина! Хто в нас
наступним президентом
буде?

– Українець, який любить
свою країну. Я думаю, що по�
пуліст не пройде.

– Ви будете балотуватися?
– Усе можливо, але не все від

мене залежить.
– На сьогодні можете на&

звати трьох осіб, які могли б
змагатися за президент&
ство?

– Нікого не бачу. Швидше за
все, це нові постаті. Утомився
народ: метал втомлюється, а
люди тим більше не залізні.
Скільки можна терпіти? Та�
сується одна й та сама коло�
да, із якоїсь шістки постійно
роблять туза, і цей туз постійно
поводиться, як шістка!

– Так і є...
– ...і народу, я думаю, на�

бридло.
– Рік тому ви сказали:

“Найбільш реалістичний
сценарій закінчення війни в
Україні – відмова від окупо&
ваних територій”...

– ...це один зі сценаріїв...
– ...і дійсно найбільш реа&

лістичний?
– Я б так не сказав. Мені

здається, якби Петро Олексій�
ович менше патріотичним вихо�
ванням українського суспіль�
ства займався, а подумав би
про двосторонній формат, вони
б із Путіним удвох швидше до�
мовилися, ніж у нормандсько�
му форматі або за участю од�
ного, другого чи третього пред�
ставника Штатів.

Для початку треба питання
Донбасу вирішити. Навіть якщо
питання Криму доведеться
відкласти в довгий ящик

– Якби ви були президен&
том України, ви б домовля&
лися з Путіним сам на сам?

– Однозначно.
– Добре. А якби він заявив:

“Я Крим не віддам”, що б
відповіли?

– Сьогодні як нормандський,
так і американський формат
передбачає, що для початку
треба питання Донбасу вирі�
шити. Навіть якщо питання
Криму доведеться відкласти в
довгий ящик. Ну а що? Японія
он скільки терпить, і, до речі, з
Росією співпрацює...

– ...і Німеччина терпіла...
– ...так. А якщо ми будемо на�

полягати на тому, що ми якісь
особливі, то це шлях у нікуди.

– Цікаво... Скажіть, будь
ласка, Донбас Україні по&
трібен?

– І Донбас Україні, і ми Дон�
басу потрібні. Хіба там одні се�
паратисти? Ні�і�і. Ті, хто туди з
Абхазії, Кабардино�Балкарії
тощо приїхав, завтра повер�
нуться туди, звідки з’явилися.
Їх відправлять, як прислали. А
основна маса населення оку�
пованого Донбасу – українці, і
вони хочуть, щоб якомога швид�
ше Порошенко вирішив із Путі�
ним питання про повернення
українсько�російського кордо�
ну під наш контроль та про їх
повернення в Україну. Вони цьо�
го більше хочуть, ніж ми й ук�
раїнська влада!

– Тобто про Крим на якийсь
час, можливо тривалий, тре&
ба забути і Донбасом зайня&
тися?

– Нічого не потрібно забува�
ти, але потрібно змістити ак�
центи. Істерити не треба і на
кожному кроці твердити про те,
що сьогодні вирішити не мож�
на. Слід вирішувати те, що ви�
рішується в короткій перспек�
тиві: це найкраще для України.

– У чому наша найбільша
біда?

– У тому, що ми постійно на
когось сподіваємось, а не тре�
ба особливо сподіватися ні на
Штати, ні на Німеччину. Історія
засвідчує: нас завжди зраджу�
вали. І не тому, що спочатку
хотіли зрадити, а тому що, на
жаль, ми досі не будуємо своєї
державності так, щоб із нами
рахувалися.

– Що з Україною буде? Вона
може розпастися, перестати
існувати як незалежна держа&
ва? Є такий сценарій?

– Немає. Ба більше, якщо ко�
мусь в Україні через рівень його
розвитку, може, і хочеться, щоб
наша країна розпалася, то ро�
сійська еліта, навпаки, зацікав�
лена в тому, щоб вона цілою,
монолітною залишалася. Тому
я обережно, але послідовно го�
ворю одне і те саме: треба шу�
кати точки дотику. Якщо кожно�
го дня будемо кричати про те,
що ми переможемо, це шлях у
нікуди, а якщо включимо розум,
дипломатію, гнучкість – у нас
дійсно буде перемога. Але бу�
дуть і поступки – так само, як і
в російської сторони.

– Бо це дипломатія...
– А якщо тільки на США спод�

іватися, то ми ніколи своїх пи�
тань не вирішимо. І на Сполу�
чені Штати треба, але в першу
чергу на себе! Час сідати за
стіл переговорів і обговорюва�
ти найболючіші питання, які
хвилюють як Україну, так і Ро�
сію...

Записала Анна ШЕСТАК
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 Продаю терміново 1�кімн. вар�

тиру поблизу центру.
Тел. 099 764 7952.

 Продається  в Ужгороді 2�
кімн. квартира на 4�му по�
версі чотириповерхового
цегляного будинку. ЗАГАЛЬ�
НА ПЛОЩА – 61 КВ.М. в ЗЕ�
ЛЕНІЙ ЗОНІ МІСТА БІЛЯ  ОБ�
ЛРАДИ.Автономне опален�
ня, металопластикові вікна,
лоджія, підвал. Можлива до�
будова мансарди. Ціна дого�
вірна.
Тел.:  050�6761171

 Терміново продаю 1�кімнатну
квартиру в центральній частині
міста. Тел.: 099 764 7952.
  Продається 3�кiм. квартира

без ремонта, на 2�му поверсі
цегляного будинку по вул. Бе�
регівській, 66.Тел. 050 2338777
 ПРОДАЮ 3�кімнатну квартиру

на другому поверсі 5�поверхового
цегляного будинку  у Росвигові. Інд
опалення, балкон засклений. Звер�
татися: 050�9667376.
 Продається будинок (валька�

цегла) 80 кв.м., підвал, гараж, гос�
подарські прибудови, земля 6 со�
тин, доглянутий сад та город, пом�
па, всі комунікації в районі Підгоря�
ни, навпроти пивзаводу. Ціна 40
тис. у.о. Можливий торг.

Тел.: 067 849 62 61.

 Продається будинок з при�
садибною ділянкою (загальна
площа 0,0572 га по вул. Станіс�
лавського. Звертатися
0507689031.
     Продається будинок по вул.

Набережній, двоповерховий
особняк 150 кв.м., камінна зала,
літня веранда, 2 ванни, 3 кімна�
ти, сад, город 5 соток. Ціна 99
тис. ум.од. Тел.: 099 028 76 44.
 Продається під забудову зе�

мельна ділянка 10 сотин на вул.
Великогірній. Від зупинки авто�
буса до дачі 350 м . Є своя вода,
поруч електрика, газ,є дозвіл на
будівництво жилого будинку.
Деталі – по тел.  050�203�6778,
099�208�66�78
 Продається  під забудову ділян�

ка 10 сотин, приватизована по вул.
Ів. Франка, до дачі 3 50 метрів. Своя
вода, поруч еелктрика, газ, є дозвіл
на будівництво жилого будинку, на�
впроти ділянки удується спортивний
комплекс з басейнами. Тел. 050 203
67 78, 099 208 66�78
 Продається будинок по вул. Бог�

дана Хмельницького в м. Мукачеві.
Чеська побудова. Високі стелі � біля
4м. Загальна площа 100 м кв. Зе�
мельна ділянка 12 сот. Державний
акт. Лічильники на ком. послуги.
Потребує ремонту. До будинку при�
лягає новозбудований фундамент
для добудови на 2 поверхи (є проект
архітектора). В наявності також де�
рево (під проект) та якісна багато�
шарова метало черепиця руукі (під
проект). Ціна договірна. (Власник).
тел. 0955128177

 Продається дачний участок
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 дачний дво�
поверховий цегляний будинок.За�
гальна площа 84 кв.м.1 поверх�га�
раж ,підсобні приміщення, 2 поверх�
дві кімнати,кухня,санузел�все от�
дільно,є електрика,приватизована
земля б сот,є сад,виноград в районі
вул.Великогірної на квартиру в
м.Мукачево . Подробиці по домовле�
ності за номером.
Т. 0958241649,0979698177.
 Продається  дача в районі вул.

Північної (є сад, виноградник, коло�
дязь). Тел. 3�85�97.
  Продається  будинок на вул.

Набережній. Двоповерховий особ�
няк 150 кв. м., камінна зала, літня
веранда, дві ванни, 3 кімнати, сад,
город, земельна ділянка 5 сотин.
Ціна 99 тис у.о.

Зверт. 099�0287644.

      П Р О Д А Ю Т Ь С Я
приватизовані земельні ділянки
у В.Визниці  (заг. площа 9 га.) на
території озера, через територію
протікає гірська річка, є лісок.
Ціна однієї  сотини – 1300 ум.
один. Площа та розташування –
на вибір покупця.  Можливе ство�
рення рекреаційно�відпочиваль�
ного комплексу або котеджного
містечка.
Тел. 0997293340 (з 9.00 до 18.00)

 Продається дачна ділянка 5 со�
тин, рівнина. Будинок, газ ,світло,
вода у дворі. Район г. Ловачка (по�
чаток дороги на Лавки) Ціна догові�
рна. Тел. 095 573 36 47.
 Продаєтьс я дачний будинок

на Павловій горі (2 кімнати та
кухня, веранда, внизу гараж, 6
сотин землі. Є всі документи.

Тел. 0664894214.
 Дачна ділянка 6 сотин на вул.

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

ка під  будівництво та обслуго�
вування жилого будинку пло�
щею 28сотин в с. Пістрялово,
поряд озеро, є Державий акт.
Тел.: 098 6833007, 095 6140068
 Продається земельна ділянка 7

сот (14*50) по вул. Червоноармійсь�
ка, позаду 7 училища, cт. ціна 23000
ум. од. тел. 0509425800.

Дача з цегляним будинком
в районі  монастиря (коопе�
ратив “Схід”. (Участок 20
соток, проведена електри�
ка, поруч вода) зручне
місце з красивим видом.
Ціна договірна:

Зверт. 0997293571,
0669513492.

 Продається 2�х кімн. квартира в
р�ні ДОСИ, перший поверх, в стадії
ремонта, придатна як під житло так і
під комерційне використання.ст.ці�
на 14000, можливий торг.

Т. 0509425800
 Продається земельна ділян�

ка 17 сот з нежилим приміщен�
ням по вул. Миру ,(центр) ст.
ціна 49000 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 1�кім. квартира

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

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

Т. 0509425800
 Продається одно кім. Квар�

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

продається земельна ділянка
площею 2 сот. ст.ціна 29000
ум.од.  можливий торг.  Т
0509425800
 Продається однокімнатна

квартира, по вул.Франка 144,
площею 26 кв.м, 1 поверх, квар�

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

Тел.: 050 032 77 02;
099 053 77 50.

Ð³çíå

  Êóïëþ

11 ñ³÷íÿ 2018 ð.
1 (1205)1 (1205)1 (1205)1 (1205)1 (1205)

     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. Дзвонити
по тел. 0669513492,
0997293571

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

  Îðåíäà

ПРОДАЄТЬСЯ:
 гостинна меблева

«стінка» у хорошому стані –, 2
музичні колонки,  швейная
машинка ножная “ZINGER”
касетный магнітофон фірмо�
вий. Дитяча автокрісло
Chicco (5�13 к г) у відмінном�
ку станці. Ціна � 1290 грн.

Зверт. 0997293571,
0669513492.
 Продаються саджанці неко�

лючої обліпихи у необмеженій
кількості. А також –обліпиховий
джем у півлітрових скляних  бан�
ках. Звертатися  по тел.
0964695785.

 Продається парабола
плюс чотири головки.; зеркало
у ванну кімнату, настінна поли�
ця з тумбою,  настінна  инталев�
па кована лам па на кронш�
тейні, книжкова шафа горіхова,
і шафа одежна.

Дзвонити: 066�5912383
 Метал кутик різного профіля,

труби різного діаметра і довжини,
плита газова 2�камфорна у хорошо�
му стані, бляха цинкова, шифер,
бочка дубова. Ціна договірна.

Дзвонити 066�8927407
 Продаються будматеріа�

ли  і побутові речі:  Продається
шіфер 115х175 см (30 шт.); Прес
для давки винограда; бляха
цинкова 1х2 м, 0,8 мм; труби
водогазрві різної довжини діа�
метром: 60 мм х9мх3 мм � 5 шт.;
50 ммх9 мх3мм � 5 шт, 40 ммх4
мх3 мм � 3 шт.; Цемент марки 500
� 2 тонни; пиломатеріали, об�
різна дошка різної довжини і
ширини; пісок сірий 4 куб.м.;
"коцка" � 1 куб. м.; балона газо�
вий великий � 2 шт; телевізор
"Фотон" кольоровий діагональ
60 см; Плита 2�х камфорна га�
зова в хорошому стані; бочка
для вина дубова � 150 л, б/к;
опалювальний котел для на�
гріву води на твердому паливі
К.Ч.М � 2 (вугілля, дрова). Ціна
договірна.

Тел.:  066�822�74�07.
 ПРОДАЄТЬСЯ холодиль�

ник�морозилка “SAMSUNG”?
дерев’яний кухонний уголок
1,5х1,5 м. Спальне розклад�
не крісло. Тел. 050 203 67 78,
099 208 66 78.
 Продається набір меблів

для кухні «Парма» у хорошому
стані по договірній ціні.  Зверт.
050�23�63�584.
 Продається меблевий

комплект — рекаме і два крісла
(Б/У). Крісло�ліжко також Б/У у
хорошому стані. Ціна договірна.
Зверт. 0665912383
 ПРОДАЄТЬСЯ 1�спальне пу�

хове одіяло і 2�сп альні  шовкові
покривала. Тел.: 066�8227407
 «ЯВА». Двигун 350 куб.см.

1973 року випуску, двоцилінд�
ровий Насос  з етапною продук�
тивніцстю (Двигун 4 квт). Млин
господарський.

Дзвонити 066�8328498
 Продається кухонний  меб�

левий коплекст у хорошому
стані . Зверт. 0507110356,
0672524579

     Куплю акордеон. Зверта�
тися за тел. 095 383 42 56.
     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

тира суха, є балкон, стан се�
редній. Ст. ціна 6900 ум. од.
т.0509425800
 Грошові позики під заста�

ву, без довідки про доходи
0958116559
 3� кімн. квартира. на по�

чатку вул.І.Франка, загальна
вікна виходять на фасад, мож�
ливо під бізнес 35000 у.о.
0954216365
 ТЕРМІНОВО! Будинок в

елітному районі міста Мукаче�
во, поруч набережна, жіночий
монастир 108 кв.м., 3 окремі
кімнати, кухня, санвузол, все по�
вністю з ремонтом, нова про�
водка, сантехніка, столярка.
Можливий обмін на 2�ох
кімнатну квартиру з доплатою.
0954216365

Àâòî
     Продається  “Таврія”

"пікап" 2002 р випуску у робо�
чому стані.

Тел.  050�372�50�88.
     У доброму стані б/у ба�

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

“ПЕДРО�ТАКСІ” ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
жінок на посаду диспетчера служби таксі

 та водіїв з власним автотранспортом (на роботу
таксистами).  Тел.:099�6648085.

 Зварювальники   Обвальщики на м’ясокомбінат

ЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

Í²ÌÅ××ÈÍÀ

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

ÏÎËÜÙÀ
 Будевельники  Зварювальники   Працівники

на меблеві фабрики  Швачки  Кухарі

ÏÎËÜÙÀ
 Монтажники металоконструкцій на завод

     Продається  холодиль�
ник�морозилка «Самсунг»,
деревяний кухонний кутик
1,5 Х 1,5 м. і спальне розк�
ладне крісло. Зверт. 050�203�
6778,099�208�66�78
     Продається  б/к етерніт

для покрівлі дахів — 150 кв.м.
Зверт 0954229962.

     Продається  б/у етерніт
для покрівлі дахів – 150
кв.м. Ціна 50 грн./ кв.м.
Зверт 0954229962.

     Здається в  оренду на півро�
ку однокімнатна квартира у
Мукачеві. Подробиці телефо�
ном: 099 375 5221
     ЗНІМЕМО В ОРЕНДУ  квар�

тиру. Зверт. 050�900�75�25).
     ЗДАМ В ОРЕНДУ  по цент�

ральній вулиці (Яр. Мудрого)
приміщення  пл. 450 кв. м. при�
датне під склад, автомайстер�
ню, іншого виду діяльності за
ціною 11000 грн. на місяйць.

Зверт 095�8562229.
     Здам в оренду на цент�

ральні вулиці  Яр. Мудрого каб�
інет у дворовій системі, придат�
ний під масажний, або багато
інших видів діяльності за ціною
2500 грн. у місяць. Оплачуєтьяс
тільки електроспоживання
Тел.: 095 856 22 29.
     Здам в оренду 1�кімн.

квартиру. Тел. 099 764 7952.
     Здається в  найм на три�

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

Звертатися: 050 5153540
     2�кімн. квартира на 1�му

поверсі з входом у двір (напро�
ти поліклініки)  на вул. Грушевсь�
кого під офіс або медичний цен�
трю. Тел 0677320842 (після
17.230).
     ЗДАЮТЬСЯ У МУКАЧЕВІ

2�3�кімнатні квартири на трива�
лий термін. Тел: 050�9007525

Â²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜ
ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з  25.12.2017 р.  по  7.01.20187 р.
1. Качур Ганна Михайлівна – 1951 р.н.
2. Середа Яків Петрович – 1923 р.н.
3. Іваник Юрій Іванович  – 1951 р.н.
4. Русина Маркета Йосипівна – 1927 р.н.
5. Васильєва Катерина Панасівна – 1955 р.н.
6. Івегеш Марія Йосипівна – 1947 р.н.
7. Варваринець Михайло Михайлович – 1949 р.н.
8. Коструб Елла Йосипівна – 1932 р.н.
9. Попович Емма Яношовна – 1939 р.н.
10. Артьоменко Микола Миколайович – 1958 р.н.
11. Шеверньов Михайло Михайлович – 1948 р.н.
12. Балаж Сільвія Іштванівна – 1979 р.н.
13. Роман Степан Степанович – 1956 р.н.
14. Іванчо Василь Васильович – 1963 р.н.
15. Бринзачки Руслан Олександрович – 2016 р.н.
16. Свирида Маріанна Іванівна – 1979 р.н.
17. Огар Іван Петрович – 1934 р.н.
18. Дьомін Іван Васильович – 1923 р.н.
19. Боринський Михайло Михайлович – 1928 р.н.
20. Хайнас Янош Ласлович – 1941 р.н.
21. Дейнега Петро Ігорович – 1979 р.н.
22. Матола Ірина Бейлівна – 1956 р.н.
23. Чепак Ніна Василівна – 1932 р.н.
24. Сітар Йосип Стефанович – 1949  р.н.
25. Гудей Анатолій Іванович – 1939 р.н.
26. Цимбрик Надія Карлівна – 1923 р.н.
27. Тимкович Марія Василівна – 1923 р.н.
28. Дюла Аделла Іванівна – 1936 р.н.
29. Гужвай Петро Ласлович – 1940 р.н.
30. Фека Юрій Вільгельмович – 2016 р.н.
31. Лазар Наталія Емеріхівна – 1969 р.н.
32. Секацький Володимир Йосипович – 1944 р.н.
33. Бретуш Магдолна Іштванівна – 1943 р.н.
34. Вінчевська Валентина Василівна – 1936 р.н.
35. Рац Каталін Калманівна – 1950 р.н.
36. Шуфрич Ганна Михайлівна – 1934 р.н.

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ  ВАНТАЖНИКІВ
та водіїв автонавантажувача (кара)

Заробітна плата від 5000 грн.
(Торговий комплекс з продажу будматерівалів

“Беркут Буд”) Зверт:  050 372 85 11.

     Продається б/к
пральна машина ARDO
(з боковим завантажен�
ням – 6 кг.). Ціна – 2700
грн. Т.: 050 550 62 45.

     Втрачене посвідчення інваліда з дитинства, Серія
ААГ № 127100 від 29.08.2016 р. на ім’я  Мельничук Олек�
сандр Сергійович, вважати недійсним
     Втрачену Картку водія для цифрового   тахографа,

видану на ім’я Савчинець Іван Іванович № УАД
0000017397000, чинну до 13.01.2019 р., вважати не�
дійсною.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

За даними міського Комбінату благоустрою.

 Продається будинок в Мукачеві
(по вул.Станіславського) поряд  з
залізничним вокзалом. Ціна за до�
мовленістю. Зверт.: 050 76 88 939,
050 76 89 031
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Президент України
Петро Порошенко
підписав закон про ме�
дичну реформу в Ук�
раїні, який Верховна
Рада прийняла в друго�
му читанні 19  жовтня
(законопроект № 6327
“Про державні фінансові
гарантії надання медич�
них послуг і лікарських
препаратів”).

Глава держави зробив
це під час робочої по�
їздки в Одеську область.

“Підписуючи його, я

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОНОПРОЕКТИ,
ЩО ДАЮТЬ СТАРТ МЕДИЧНІЙ РЕФОРМІ

підтримую право кож�
ного українця на якісне
медичне обслуговуван�
ня... Я даю старт ме�
дичній реформі в Ук�
раїні. Тепер м’яч на полі
міністерства”, – заявив
він.

Згідно із законопроек�
том, обсяг медичних по�
слуг і лікарських засобів,
вартість яких покри�
вається державними га�
рантіями, а також
ступінь покриття, закрі�
плюється на рівні закону

в державному гаранто�
ваному пакеті.

Також Порошенко
підписав закон про
підвищення доступності
та якості медичного об�
слуговування у сільській
місцевості (№7117).

Ініціатива покликана
підвищити доступність
та якість медичного
обслуговування на
рівні первинної медич�
ної  допомоги в
сільській місцевості,
проведення професій�

ного консультування
лікарем за місцем про�
живання людини за до�
помогою засобів теле�
медицини.

Закон також передба�
чає укомплектування
сільських закладів охо�
рони здоров’я необхід�
ним обладнанням і
лікарськими засобами,
необхідними для надан�
ня первинної медичної
допомоги, а також ство�
рення належної інфраст�
руктури на селі.

Éîãî áóëî ïðåçåíòîâàíî
â Ìóêà÷åâ³ ãðîìàäñü-
êîñò³. ²âàí Êîòóðáà÷ çàé-
ìàâñÿ ðîçðîáêîþ ìîäåë³
ìàéæå äâà ðîêè. Íåùî-
äàâíî Äåðæàâíà ñëóæáà
³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³
Óêðà¿íè âèäàëà éîìó ïà-
òåíò íà ìîäåëü – ïðèñòð³é
äëÿ âèòÿãàííÿ õðåáòà. ßê
çàçíà÷èâ íà ïðåçåíòàö³¿
ìîäåë³ ïðîôåñîð  êàôåä-
ðè çàãàëüíî¿ õ³ðóðã³¿ ÓæÍÓ Âàñèëü
Øèìîí, ïîøêîäæåííÿ ñïèííîãî ìîç-
êó òà òðàâìè õðåáòà º îäí³ºþ ç íàéàê-
òóàëüí³øèõ ïðîáëåì â îðòîïåä³¿ òà
òðàâìàòîëîã³¿. 60-70% âñ³õ õâîðèõ, ÿê³
ïîòðåáóþòü ðåàá³ë³òàö³¿, ñòàíîâëÿòü
ñàìå õâîð³ ç òðàâìàìè õðåáòà òà çàõ-
âîðþâàííÿìè îïîðíî-ðóõîâî¿ ñèñòå-
ìè. Òîìó íîâ³ âèíàõîäè â ö³é ãàëóç³
ìåäèêàìè ùèðî â³òàþòüñÿ. Âèíàõ³ä-
íèê ²âàí Êîòðóáà÷ çàóâàæèâ, ùî éîãî
ïðèñòð³é ïðèñòîñîâàíèé äëÿ åôåêòèâ-
íîãî âèòÿãàííÿ õðåáòà ëèøå âàãîþ
ñâîãî ò³ëà òà äàº ìîæëèâ³ñòü äîâãîò-
ðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ ïàö³ºíòà íà ïðè-
ñòðî¿ áåç áîëüîâèõ â³ä÷óòò³â òà çàê-
ð³ïëåííÿ ðåçóëüòàòó âèòÿãàííÿ. Çà ðà-

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ ÂÈÍÀÕ²ÄÍÈÊ ÏÐÅÇÅÍÒÓÂÀÂ
ÏÐÈÑÒÐ²É ÄËß ÂÈÒßÃÀÍÍß ÕÐÅÁÒÀ

õóíîê ô³êñàö³¿ í³ã íà ïðèñòðî¿ õðåáåò
ïàö³ºíòà âèòÿãóºòüñÿ ìàñîþ âëàñíî-
ãî ò³ëà. Íà ïðèñòðî¿ ìîæëèâî ðåãóëþ-
âàòè êóò íàõèëó ³ ï³äéîì ò³ëà, ñèëó âè-
òÿãàííÿ õðåáòà.  Öå ìîæëèâî çðîáè-
òè àáî ñàìîñò³éíî çà äîïîìîãîþ
ïóëüòà ç ïðèâîäíèì ìåõàí³çìîì, àáî
çà ó÷àñò³ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà. Òðè-
âàë³ñòü ïåðåáóâàííÿ ïàö³ºíòà ó âèá-
ðàíîìó íàéåôåêòèâí³øîìó ïîëîæåíí³
ë³æêà çàëåæèòü â³ä ñòóïåíÿ âàæêîñò³
çì³í õðåáòà ïàö³ºíòà òà ðîçðàõîâóºòü-
ñÿ çà ìåòîäèêîþ.

Ðåàá³ë³òàö³þ íà ïðèñòðî¿ ïðîâîäèòè-
ìóòü âèêëþ÷íî ç ïðèçíà÷åííÿì ë³êàð³â
³ ïðîâîäèòèìóòü ¿õ ñïåö³àëüíî ï³äãî-
òîâëåí³ ôàõ³âö³.

Çà  11 ì³ñÿö³â 2017 ðîêó
â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî
416 âèïàäê³â êîðó, ç íèõ
– 379 – ó ä³òåé.

Íå ùåïëåíèìè ïðîòè
êîðó  âèÿâèëèñÿ 74% óñ³õ
õâîðèõ, îäíå ùåïëåííÿ
îòðèìàëè 14%, à âàêöèíî-
âàí³ çã³äíî êàëåíäàðÿ  –
6%.

Ñòàíîì íà ê³íåöü ãðóä-
íÿ ê³ð ðåºñòðóºòüñÿ íà
âñ³õ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òå-
ðèòîð³ÿõ îáëàñò³, êð³ì Ïå-
ðå÷èíñüêîãî òà Âåëèêîáå-
ðåçíÿíñüêîãî ðàéîí³â.
Íàéâèùèé ïîêàçíèê çàõ-
âîðþâàíîñò³  íà ê³ð ó Âè-
íîãðàä³âñüêîìó, Õóñòñü-
êîìó òà Òÿ÷³âñüêîìó ðàé-
îíàõ.  ²íòåíñèâíå ïîøè-
ðåííÿ êîðó ñïîñòåð³ãàºòü-
ñÿ ñåðåä îñ³á, ùî ñõèëüí³
äî êî÷îâîãî ñïîñîáó æèò-
òÿ òà íå ìàþòü ùåïëåíü
ïðîòè êîðó.

 Ùîì³ñÿöÿ â ñåðåäíüî-
ìó ðåºñòðóºòüñÿ äî 50 íî-
âèõ âèïàäê³â çàõâîðþâàí-
íÿ íà ê³ð. Ïðè÷îìó ð³çêå
çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³
â³äáóëîñÿ ó ïåð³îä ñåðïíÿ
–âåðåñíÿ: ç 6 âèïàäê³â äî
95.

 Çà ôîðìîþ ïåðåá³ãó ïå-
ðåâàæàþòü âèïàäêè  ³ç  ñå-
ðåäíüîþ  ôîðìîþ âàæ-
êîñò³, çàðåºñòðîâàíî 6
âàæêèõ ôîðì, ëåòàëüíèõ
âèïàäê³â íå çàðåºñòðîâà-
íî.

Ìåäèêè íàãîëîøóþòü:
çâîë³êàííÿ ³ç âàêöèíàö³ºþ
ïðîòè êîðó ñïðèÿòèìå ïî-
äàëüøîìó ïîøèðåííþ
³íôåêö³¿ ñåðåä îñ³á, ÿê³ íå
ìàþòü ³ìóí³òåòó. Åêñïåðòè
ïðîãíîçóþòü â 2018 ðîö³
ï³ê åï³äåì³¿ êîðó.

Çàãàëîì çà  11 ì³ñÿö³â â
Óêðà¿í³ íà ê³ð çàõâîð³ëî
3382 îñîáè.

Äîâ³äêîâî:
Ê³ð – íåáåçïå÷íå â³ðóñ-

Кір – на Закарпатті!
ЗРОБІТЬ ЩЕПЛЕННЯ І ЗАХИСТІТЬ ДІТЕЙ

ВІД НЕБЕЗПЕЧНОЇ ХВОРОБИ
íå çàõâîðþâàííÿ. Ñàìå öÿ
³íôåêö³ÿ º îäí³ºþ ³ç îñ-
íîâíèõ ïðè÷èí äèòÿ÷î¿
ñìåðòíîñò³ ó ñâ³ò³.

ßê ìîæíà çàðàçèòèñü
êîðîì

Â³ðóñ äóæå øâèäêî ïî-
øèðþºòüñÿ – â³í ïåðå-
äàºòüñÿ ïðè ðîçìîâ³,
êàøë³, ÷õàíí³ ÷è áóäü-ÿêî-
ìó ò³ñíîìó êîíòàêò³ ç õâî-
ðèì. ßê ò³ëüêè ó ëþäèíè
ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðø³ îçíàêè
â³ðóñó – âîíà âæå ïîøè-
ðþº ³íôåêö³þ. ²íêóáàö³é-
íèé ïåð³îä òðèâàº â³ä 7 äî
17 äí³â.

Ïðè öüîìó ³íôåêö³ÿ
äóæå øâèäêî ïîøèðþºòü-
ñÿ, òîæ ç ïîòîêîì ïîâ³òðÿ
â³ðóñ ìîæå íàâ³òü ïîøè-
ðèòèñü ó ñóñ³äí³ ïðè-
ì³ùåííÿ, íàïðèêëàä ÷åðåç
â³êíà, âåíòèëÿö³þ òîùî.

Ñèìïòîìè ó ä³òåé ³ äî-
ðîñëèõ

Íàé÷àñò³øå êîðîì õâî-
ð³þòü ä³òè òà ï³äë³òêè, îä-
íàê, ÿêùî ùåïëåííÿ íå
áóëî, òî çàðàçèòèñü ìîæå
³ äîðîñëèé.

Ïåðø³ òðèâîæí³ îçíàêè
íåáåçïå÷íîãî â³ðóñó –
ëþäèíà ñòàº ìëÿâîþ, ó íå¿
ïîðóøóºòüñÿ ñîí, çíè-
æóºòüñÿ àïåòèò. Ï³çí³øå
ç’ÿâëÿºòüñÿ íåæèòü òà êà-
øåëü, à òàêîæ ï³äâèùóºòü-
ñÿ òåìïåðàòóðà.

Îäíàê, âæå ÷åðåç ê³ëüêà
äí³â òåìïåðàòóðà çíè-
æóºòüñÿ, à îò êàøåëü òà
íåæèòü íå ïðîõîäÿòü, à íà-
âïàêè ïîñèëþþòüñÿ. Â öåé
ïåð³îä â ëþäèíè ñòàþòü
÷óòëèâèìè î÷³, âàæêî äè-
âèòèñü íà ñâ³òëî, ³íêîëè
äîõîäèòü äî çàïàëåííÿ îêà
(êîí’þíêòèâ³ò). ×àñòî ö³
ñèìïòîìè ìîæíà ñïëóòà-
òè ç³ çâè÷àéíîþ çàñòóäîþ
÷è ãðèïîì. Ïðè öüîìó íà
âíóòð³øí³é ñòîðîí³ ù³ê, à

³íîä³ é ãóá, âæå ç’ÿâëÿ-
þòüñÿ äð³áíåíüê³ öÿòêè. Öå
âæå îäíà ³ç îñíîâíèõ îç-
íàê, ùî â õâîðîãî òàêè
ê³ð.

Âæå íà 4-5 äåíü ï³ñëÿ
ïåðøèõ ñèìïòîì³â òåìïå-
ðàòóðà çíîâó ï³äâèùóºòü-
ñÿ äî 39-40 ãðàäóñ³â, à íà
øê³ð³ ç’ÿâëÿºòüñÿ äóæå
ïîì³òíèé âèñèï ÷åðâîíèõ
öÿòîê. Ó öåé ìîìåíò ïî-
ñèëþºòüñÿ íåæèòü, íàáðÿ-
êàþòü ïîâ³êè òà âñå îá-
ëè÷÷ÿ.

Äî ñèìïòîì³â ìîæå äî-
äàòèñü ùå é ïðîíîñ. Òà-
êîæ ìîæå ïîñèëèòèñü ãî-
ëîâíèé á³ëü, ³íêîëè õâîð³
íàâ³òü íåïðèòîìí³þòü.

ßêùî õâîðîáà ïðîõî-
äèòü áåç óñêëàäíåíü, òî
âæå äî òèæíÿ ÷àñó õâîðî-
ìó ìàº ñòàòè êðàùå. Òîä³
ó ëþäèíè íîðìàë³çóºòüñÿ
òåìïåðàòóðà, ïðîõîäÿòü
êàøåëü òà íåæèòü, à
âåðõí³é øàð øê³ðè, íà
ÿê³é áóâ âèñèï, ïî÷èíàº
â³äëóùóâàòèñü.

Óñêëàäíåííÿ
Öåé â³ðóñ íåáåçïå÷íèé

ùå é òè òèì, ùî óñêëàä-
íåííÿ ï³ñëÿ õâîðîáè ìî-
æóòü áóòè íå áåçïå÷í³øè-
ìè çà ñàìó íåäóãó. ²íôåê-
ö³ÿ ñèëüíî çíèæóº ³ìóí³-
òåò, ³ îðãàí³çì ñòàº ÷óò-
ëèâèì äî áóäü-ÿêî¿ áàêòå-
ð³àëüíî¿ ³íôåêö³¿.

Óñêëàäíåííÿ ìîæóòü
òîðêíóòèñü ³ äèõàëüíî¿
ñèñòåìè — öå ïíåâìîí³ÿ,
áðîíõ³ò. Òàêîæ ÷àñòî ï³ñëÿ
ïåðåíåñåííÿ â³ðóñó ìîæå
âèíèêíóòè çàïàëåííÿ ñå-
ðåäíüîãî âóõà, ÷àñòî öå
òðàïëÿºòüñÿ ó ìàëåíüêèõ
ä³òåé.

Ê³ð ìîæå äàòè óñêëàä-
íåííÿ ³ íà íåðâîâó ñèñòå-
ìó, â äåÿêèõ âèïàäê³â
ìîæå ïðèçâåñòè äî  çàïà-
ëåííÿ ãîëîâíîãî ìîçêó.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Ó ö³ ð³çäâÿí³ äí³ ñâ³é õâèëþþ÷èé þâ³ëåé â êîë³

ð³äí³ òà äðóç³â â³äçíà÷àº  ìóêà÷³âêà
Ìàð’ÿíà  Ïåòð³âíà  ÐÅÂÒ²  –

äîáðîçè÷ëèâà, òóðáîòëèâà, ÷àð³âíà æ³íêà, ìà-
òóñÿ.

Ðàäî â³òàþ÷è ³ìåíèííèöþ ç ñâ³òëèì  þâ³ëåºì,
ùèðîñåðäíî çè÷èìî  ¿é ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ, ðî-
äèííîãî òåïëà ³ çàòèøêó, îïòèì³çìó ³ Áîæî¿ áëà-
ãîäàò³.

Áàæàºìî ìèðó ³ ñâ³òëî¿ äîë³,
Çàïàëó, åíåðã³¿, ñèëè äîâîë³,
Òâîð÷îãî  âîãíèêó, â³ðè é íàñíàãè,
Ùåäðîñò³  ñåðöÿ, ëþäñüêî¿  ïîâàãè,
Íà äîâãèõ ñòåæêàõ

 æèòòºâî¿ íèâè
Òè áóäü íàì çàâæäè  ³ çäîðîâà é ùàñëèâà.

Áàòüêè, ä³òè, âñÿ ëþáëÿ÷à ð³äíÿ.

Наразі правоохоронці
розшукують підозрювано9
го, і встановлюють мож9
ливих свідків убивства.

У поліції розповідають, що
вбивство сталося 6 січня
вночі у під’їзді на другому
поверсі багатоповерхівки по
вулиці Шандора Петефі.

Прибувши на місце викли�
ку, слідчо�оперативна група
виявила тіло молодого чоло�
віка з явними ознаками на�
сильницької смерті. Потер�
пілим виявився 27�річний

мешканець цього ж будин�
ку.

Поліція відкрила кримі�
нальне провадження за фак�
том навмисного вбивства
(ч.1 ст.115 Кримінального ко�
дексу України). Вбивцю му�
качівця встановлюють.

За попередньою інформа�
цією, яку уточнило
Мukachevo.net у поліції та
лікарів, які прибули на місце
подій цієї ночі, йдеться про
11�12 ножових поранень по
всьому тілу.

Точну їх кількість
встановить лише су�
дово�медична екс�
пертиза за висновка�
ми лікарів,  рани
були смертельні.

П р а в о о х о р о н ц і
наразі  розглядають
кілька версій причин
вбивства та пере�
віряють кожну з них.
Слідчі опитують
мешканців будинку

та району.
Також правоохоронці вста�

новлюють можливих свідків
убивства. Як стало відомо у
ході розслідування цієї спра�
ви, поліція видала орієнту�
вання на одного з місцевих
мешканців 1991 року народ�
ження і вже знайшла його та
проводить слідчі дії.

Того ж дня  поліція затри�
мала, оголосила підозру та
взяла під варту саме того 26�
річного мукачівця,

Вбитого мукачівця звали
Михайло, йому було лише
27 років.

Відтак, якщо вам відома
будь9яка інформація про
дану подію, просимо звер9
татись до Мукачівського
відділу поліції за адресою:
м.Мукачево, вул.Я.Мудро9
го, 8, за тел.2923932, 0959
383905975, або на лінію
«102».

Мукачево.нет

ПОДРОБИЦІ ВБИВСТВА У МУКАЧЕВІ: 279РІЧНОГО
ХЛОПЦЯ ЗАРІЗАЛИ У ВЛАСНОМУ ПІД’ЇЗДІ

Ë³êàð³ çàñòåð³ãàþòü



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”  Òåë.: 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

1 (1205)1 (1205)1 (1205)1 (1205)1 (1205)
1010101010 11 ñ³÷íÿ 2018 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Íàø ð³âåíü æèòòÿ – öå ¿õí³é ð³âåíü ñìåðò³. (NN)Íàø ð³âåíü æèòòÿ – öå ¿õí³é ð³âåíü ñìåðò³. (NN)Íàø ð³âåíü æèòòÿ – öå ¿õí³é ð³âåíü ñìåðò³. (NN)Íàø ð³âåíü æèòòÿ – öå ¿õí³é ð³âåíü ñìåðò³. (NN)Íàø ð³âåíü æèòòÿ – öå ¿õí³é ð³âåíü ñìåðò³. (NN)

Ï Î Ï Ð À Â Ê À
Ó ïðèâ³òàíí³ À.Â.Áàá³öüêîìó, íàäðóêîâàíîìó ó

ïîïåðåäíüîìó íîìåð³ ãàçåòè òðàïèëàñÿ  ïðèêðà
ïîìèëêà. Çàì³ñòü íàäðóêîâàíîãî ó òðåòüîìó  ðÿäêó
ïðàâî¿ êîëîíêè, ñë³ä ÷èòàòè: «íàðîäèëè ³ âèõîâà-
ëè  äâîõ ÷óäîâèõ ä³òåé –ñèíà Àíäð³ÿ ³ äî÷êó Ëþä-
ìèëó». À â ÷èñë³ ïðèâ³òàëüíèê³â ï³ñëÿ ïð³çâèùà
Â.Êóçüìåíêî, âñòàâèòè: «íàéáëèæ÷³ äðóç³». Ùèðî
âèáà÷àºìîñÿ çà ïðèêðó ïîìèëêó.

27 ãðóäíÿ 2017 ðîêó, ïåðåñòàëî áèòèñÿ ñåðöå
äîáðî¿ òà ³íòåë³ãåíòíî¿ ëþäèíè, ó÷àñíèêà
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ãåíåðàë-ìàéîðà

ÄÜÎÌ²ÍÀ ²âàíà Âàñèëüîâè÷à.
Â³í áóâ ãåðî¿÷íèì çàõèñíèêîì Â³ò÷èçíè, áåç-

ñòðàøíèì âî¿íîì, ÿêèé íèùèâ, ãíàâ ôàøèñ-
òñüêó íå÷èñòü ç íàøî¿ çåìë³. Â³í áóâ òàëàíîâè-
òèì âèõîâàòåëåì âî¿í³â, âïèñàâ ã³äíèé ðÿäîê â
³ñòîð³¿.

Çàâæäè áåçâ³äìîâíî äîïîìàãàâ ëþäÿì. Äî
íüîãî éøëè ³ ç ãîðåì ³ ç ðàä³ñòþ âåòåðàíè â³éíè
òà ïðàö³. Äâåð³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Âåòåðàí³â â áóäü-ÿêèé ÷àñ áóëè â³äêðèò³ äëÿ âñ³õ.

Âèñëîâëþºìî ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà
áëèçüêèì ïîê³éíîãî. Äîêëàäåìî óñ³õ çóñèëü äëÿ
ïðîäîâæåííÿ ñïðàâè, ÿê³é ²âàí Âàñèëüîâè÷ ïðè-
ñâÿòèâ âñå ñâîº æèòòÿ.

Â³÷íà éîìó ïàì’ÿòü!
Î.Ì²ØÈÍ – ãîëîâà îðãàí³çàö³¿

³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè;
À.ÔÅÄÎÐÎÂ – ãîëîâà îðãàí³çàö³¿

Ñîþçó ðàäÿíñüêèõ îô³öåð³â;
Ì.ÌÀÍ²×ÅÂ – ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿  Çàõ³äíî¿ ãðóïè â³éñüê.

Êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíî¿ óñòàíî-
âè «Ìóêà÷³âñüêèé äèòáóäèíîê-³íòåðíàò» Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè  âèñëîâëþº ãëè-
áîêå ñï³â÷óòòÿ ïðàö³âíèêó  íàøîãî çàêëàäó
Ìèòðèê Íàòàë³¿  ²âàí³âíè òà ¿¿ ðîäèí³ ç ïðè-
âîäó ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³ ìàòåð³

Ãàííè Ìèõàéë³âíè ÒÐÎÙÀÊ
Íåõàé çåìëÿ áóäå ïóõîì, öàðñòâî ¿é  íå-

áåñíå.
Å. Ëàäóíÿê, ãîëîâà ïðîôêîìó

ÍÀ Ð²ÇÄÂÎ Â ÌÓÊÀ×ÅÂ² ÍÀÐÎÄÈËÎÑß
ÑÅÌÅÐÎ ÍÅÌÎÂËßÒ

Â³ää³ë îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêî-
ìó ïîâ³äîìëÿº, ùî â ïîëî-
ãîâîìó â³ää³ëåíí³ Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ÖÐË 6 ñ³÷íÿ  ðîêó â³äáó-
ëîñÿ ø³ñòü ïîëîã³â.  Çàãàëîì
íàðîäèëîñÿ ñåìåðî íåìîâ-
ëÿò. Ñåðåä íèõ îäíà äâ³éíÿ.

Öüîãî äíÿ íàðîäèëîñÿ äâîº õëîï÷èê³â òà ï'ÿ-
òåðî ä³â÷àò. Â³òàºìî ùàñëèâèõ áàòüê³â!

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 15 Ñ²×Íß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6 .00 ,  17 .15  Ì/ñ  "×îðíèé
Äæåê". 6.25 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ
ÊÀÍÀËÓ (6.27 - 14.00). 14.00
Ïåðøà øïàëüòà. 14.30 Ðàä³-
îÄåíü. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15, 5.05
Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ. 16.45
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í. 17.50, 1.10
Íîâèíè. Ñâ³ò.  18.05, 21.00,
1.55 Íîâèíè. 18.20,  21.30,
1.25, 2.20 Òåìà äíÿ. 18.35,
1.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.00
Äî ñïðàâè. 19.25 Ä/ñ "1000
äí³â äëÿ ïëàíåòè". 20.25 Íå-
çâè÷àéí³ êóëüòóðè. Äîêóìåí-
òàëüíèé öèêë.  21 .50 ,  2 .35
Íîâèíè. Ñïîðò. 22.15 ²íòåð-
ìàð³óì. 23.20 Ä/ñ "Ìóçè÷íà
îä ³ñåÿ  Àð ³ðàíò.  Îïîâ ³äü " .
0 .00 ²ñòîð ³ÿ  ê ³íî.  2 .50 Ä/ñ
"Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðè-
êè " .  3 .15  Àðò  ïðîåê ò.
RadioSymphony UA. 4.50 Ä/ñ
"Ï³âäåííà Êîðåÿ ñüîãîäí³"

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ÒÑÍ.
9.30, 10.50 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
12.20,  13.40,  14.55 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 16.10 Êîìåä³ÿ "ß çíî-
âó òåáå êîõàþ". 17.10 Ìåëîä-
ðàìà "Íåñê³í÷åííå êîõàííÿ".
20.15, 21.10, 22.15 Ìåëîäðà-
ìà "Øêîëà". 23.15, 1.20 Õ/ô
"Ñàíêòóì". 5.00 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.40 Ì/ô. 6.15, 22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10, 8.10
"Ðàíîê ç ²íòåðîì". 9.20 "Ðàíîê
ñ ²íòåðîì". 10.10, 12.25 Õ/ô
"Ä'Àðòàíüÿí ³ òðè Ìóøêåòåðè".
16.10 "Æäè ìåíÿ". 18.00, 19.00,
3.45 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 2.20, 4.30 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.40 Ò/ñ "Ìåðåæèâî
äîë³" (16+). 0.25 Õ/ô "Ñïîâ³äü
Äîí Æóàíà" (16+). 3.00 "Ðå÷-
äîê". 5.10 "TopShop"

 ICTV
5.00, 4.35 Ôàêòè. 5.25, 4.55 Ò/
ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 6.10 Ãðî-
ìàäÿíñüêà îáîðîíà.  7 .00
Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15 ²íñàé-
äåð. 10.10 Àíòèçîìá³. 11.15,
13.15 Õ/ô "²íøèé ñâ³ò" (16+).
12.45,  15.45 Ôàêòè.  Äåíü.
14.00, 16.15 Õ/ô "²íøèé ñâ³ò.
Åâîëþö³ÿ" (16+). 16.30 Õ/ô
"Íåéìîâ³ðíèé Õàëê"  (16+) .
18.45,  21.00 Ôàêòè.  Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
20.15 Á³ëüøå í ³æ ïðàâäà.
21.20 "Íà òðüîõ". 22.25 Ñâî-
áîäà ñëîâà. 0.30 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö ³ÿ .  Íîâèé Îðëåàí"
(16+). 1.25 Õ/ô "Ïðèíöåñà íà
áîáàõ". 3.10 Êðàùå íå ïîâòî-
ðþé. 4.10 Ñêàðá íàö³¿.  4.20
Åâðèêà!

ÑÒÁ
6.25, 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 7.55 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
8.50 Õ/ô "Ñóºòà ñóºò". 10.40
Õ/ô "Ñïðàâæíº êîõàííÿ".
12.50 "Õîëîñòÿê - 6". 15.25,
23.15 "Ì³ñòè÷í³  ³ñòîð³ ¿ -5 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì".  17.30
"Â³êíà-Íîâèíè". 19.55, 22.40
"Õ-Ôàêòîð - 8". 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.40 Ñüîãîäí³.
9.30, 3.20 Çîðÿíèé øëÿõ. 11.40,
4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.45 Ò/
ñ "Äàøà" 1, 2 ñ.. 15.30 Ò/ñ
"Äàøà". 18.00 Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðó-
á³íîì" (12+). 19.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"ë³í³¿ æèòòÿ" 9, 10 ñ. (16+). 23.30
Õ/ô "Ãëàä³àòîð" (16+). 4.45
Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³ (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê³âêà. 6.40 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.00 Ì/ô "Äþé-
ìîâî÷êà". 11.10 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00, 2.00 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 13.00 Êðà¿íà Ó. Íîâèé
ð³ê. 14.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é

15.45, 16.45, 3.05 "Ðå÷äîê".
18.00, 19.00, 3.50 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
2.25, 4.35 "Ïîäðîáèö³". 0.25 Õ/
ô "Ëþáîâ íà àñôàëüò³" (16+).
5.15 "TopShop"

ICTV
5.40, 20.15 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. 11.05
Àíòèçîìá³. 12.00, 13.15 Õ/ô
"Íÿíüêè". 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.15, 16.15 Ò/ñ "Âîëî-
äèìèðñüêà, 15" (16+). 16.40,
21.25 "Íà òðüîõ". 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.40 Õ/ô "Äâà
ñòâîëè" (16+). 1.30 Ò/ñ "Ìîðñü-
êà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îðëåàí"
(16+). 2.55, 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+). 4.00 Ñêàðá íàö³¿. 4.10
Åâðèêà!. 4.20 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí.
4.30 Ò/ñ "Ñë³ä÷³" (16+)

ÑÒÁ
6.10, 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 7.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
8.00 "Õîëîñòÿê - 6". 15.25,
23.20 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì". 17.30
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40
"Õ-Ôàêòîð - 8". 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 4.00 Ñüîãîäí³.
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30 Ñâåê-
ðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.30, 4.45
Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30, 5.30 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+). 16.00 Ò/ñ "ë³í³¿
æèòòÿ" 9, 10 ñ. (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "ë³í³¿ æèòòÿ" 11, 12
ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "CSI. Ì³ñöå
çëî÷èíó" (16+). 1.20 Õ/ô "Ãëàä-
³àòîð" (16+).

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê ³âêà.  6 .40 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.00 Õ/ô "Õî-
ëîäíå ñåðöå". 11.10 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 2.00
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00 Êðà¿-
íà Ó. Íîâèé ð³ê. 14.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 14.30, 2.50
Â³òàëüêà. 16.00, 19.00 Îäíî-
ãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 17.00
Êàçêè Ó. 18.00 Êðà¿íà Ó. 20.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 21.00 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 22.00 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 23.30 ÎÎÍ. 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 ÁàðÄàê

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

Íîâèé Êàíàë
3.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.55 Çîíà íî÷³. 5.25 Àáçàö.
7.20 Ì/Ñ "Äðàêîíè: Ãîíêè áåç-
ñòðàøíèõ". 8.50 Ñåðöÿ òðüîõ.
10.40 Ðåâ³çîð. 13.30 Ïðè-
ñòðàñò³ ïî Ðåâ³çîðó. 16.20 Òàº-
ìíèé àãåíò. 17.50 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 19.20 Ñóïåð-
³íòó³ö³ÿ. 21.00 Àôåðèñòè.
22.00 Õ/ô "Ìîá³ëüíèê" (18+).
0.00 Ò/ñ "Êîñòÿíòèí" (18+).

1.50 Õ/ô "Àëëàí Êóîòåðìåéí.
Ó ïîøóêàõ çîëîòîãî ì³ñòà"

ÑÅÐÅÄÀ, 17 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  16.45 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 18.05, 21.00, 1.55 Íîâè-
íè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîá-
ðîãî ðàíêó,  Êðà¿íî! .  9.30
Àíîíñ äíÿ. 9.40, 19.25 Ä/ñ
"1000 äí³â äëÿ ïëàíåòè". 10.50
Ò/ñ "Íîâ³ ñâ³òè". 11.55 Äîêó-
ìåíòàëüíèé öèêë Ñìàêè Êóëü-
òóð. 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10 Ðà-
ä³îÄåíü. 13.55 Íàø³ ãðîø³.
14.30 52 â³êåíäè. 15.15 Äî
ñïðàâè. 15.50 Òâ³é ä³ì. 17.50,
1.10 Íîâèíè. Ñâ³ò.  18.20,
21.30, 1.25, 2.20 Òåìà äíÿ.
18.35, 1.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.00 Ä/ô "Ïë³÷-î-ïë³÷". 20.25,
0.15 Ðîçäÿãàëêà. 21.50, 2.35
Íîâèíè. Ñïîðò. 22.15 Ñâ³òëî.
23.20 Ä/ñ "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ
Àð³ðàíò. Îïîâ³äü". 0.40 Ä/ñ
"Äèêà ïëàíåòà". 2.50 Ä/ñ "Ìè-
ñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè".
3.15 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³â-
íèê".  3.50 Àðò ïðîåêò.
RadioHor UA. 4.55 Ä/ñ "Ï³âäåí-
íà Êîðåÿ ñüîãîäí³". 5.05 Ðîç-
ñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ÒÑÍ.
9.30, 10.50 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
12.20, 13.40, 14.55 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 16.10 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó
òåáå êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðà-
ìà "Íåñê³í÷åííå êîõàííÿ".
20.15, 21.15 Ìåëîäðàìà "Øêî-
ëà". 22.15, 2.10 Òðèëåð "Ìîâ-
÷àííÿ ÿãíÿò".  0.25 Äðàìà
"Õ³÷êîê"

IÍÒÅÐ
8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Íîâè-
íè. 7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê ç
²íòåðîì". 10.20, 12.25, 20.40
Ò/ñ "Ìåðåæèâî äîë³"  (16+).
13.00 Õ/ô "ßêùî éäåø, òî
éäè". 14.50, 15.45, 16.45, 3.20
"Ðå÷äîê". 18.00, 19.00, 4.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 2.15, 5.20 "Ïîäðî-
áèö³". 0.25 Õ/ô "Ä³äüêà ëèñî-
ãî" (16+). 2.55 "Ñêåïòèê". 4.50
"TopShop"

ICTV
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15 Õ/ô
"Íÿíüêè". 11.00, 13.15 Õ/ô
"Äâà ñòâîëè" (16+).  12.45,
15.45 Ôàêòè.  Äåíü.  13.25,
16.15 Ò/ñ "Âîëîäèìèðñüêà,
15" (16+). 18.45, 21.05 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè.  20.15 Ñåêðåòíèé
ôðîíò.  21.25 "Íà òðüîõ" .
22.55 Õ/ô "Ìèðîòâîðåöü"
(16+). 1.15 Ò/ñ "Ìîðñüêà ïîë-
³ö³ÿ. Íîâèé Îðëåàí" (16+).
2.35 Êðàùå íå ïîâòîðþé. 4.10
Ñêàðá íàö³ ¿ .  4.20 Åâðèêà!.
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30
Ôàêòè. 4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
(16+).

ÑÒÁ
6.15, 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 7.35 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
9.25 "Õîëîñòÿê - 6". 11.55 "Õî-
ëîñòÿê - 7". 15.25 "Ì³ñòè÷í³
³ñòîð³¿-6 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíè".
17.30 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Õ-Ôàêòîð - 8". 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 23.40
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-6 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì"

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

ðà¿íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.50 Ñüîãîäí³.
9.30, 3.35 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30
Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.30,
4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30, 4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³ (16+). 16.00 Ò/ñ "ë³í³¿
æèòòÿ" 11, 12 ñ. (16+). 18.00
Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "ë³í³¿ æèòòÿ" 13,
14 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê³âêà. 6.40 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.00 Õ/ô

àðåøò". 14.30, 2.50 Â³òàëüêà.
16.00, 19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 17.00 Êàçêè Ó. 18.00
Êðà¿íà Ó. 20.00 Òàíüêà ³ Âî-
ëîäüêà. 21.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
22.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ. 23.30
ÎÎÍ. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00
ÁàðÄàê

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

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.20 Àáçàö.
6.10 Ì/Ñ "Äðàêîíè: Ãîíêè áåç-
ñòðàøíèõ". 7.10 Õ/ô "Êðîêî-
äèë Äàíä³" (16+). 9.10 Õ/ô
"Êðîêîäèë Äàíä³ 2" (16+).
11.20 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
16.10 Òàºìíèé àãåíò. 17.30
Òàºìíèé àãåíò. Ïîñò-øîó.
19.00 Ðåâ³çîð. 22.00 Õ/ô "Ïîë-
òåðãåéñò" (16+). 0.00 Ò/ñ "Êîñ-
òÿíòèí" (18+). 1.50 Õ/ô "Êî-
ïàëüí³ öàðÿ Ñîëîìîíà"

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 16 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00,  17.15 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 18.05, 21.00, 1.55 Íî-
âèíè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05
Äîáðîãî ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.30
Àíîíñ äíÿ. 9.40, 19.25 Ä/ñ
"1000 äí³â  äëÿ ïëàíåòè" .
10.50 Ò/ñ "Íîâ³ ñâ³òè". 11.55
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìàêè
Êóëüòóð. 13.00, 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 13.10,
14.30 Ðàä³îÄåíü.  13.55,
22.15 Ñêëàäíà ðîçìîâà.
15.15 Ôîëüê-music. 16.45 Ä³òè
Z. 17.50, 1.10 Íîâèíè. Ñâ³ò.
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Òåìà
äíÿ. 18.35, 1.40 Íîâèíè. Êóëü-
òóðà. 19.00 Ïåðøèé íà ñåë³.
20.25 Íàø³ ãðîø³. 21.50, 2.35
Íîâèíè.  Ñïîðò.  22.50 Ä/ñ
"Ñï³ëüíîòè òâàðèí". 23.20 Ä/
ñ "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð³ðàíò.
Îïîâ³äü". 0.15 Ðîçäÿãàëêà.
0.40 Ä/ñ "Äèêà ïëàíåòà". 2.50
Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìå-
ðèêè" .  3 .15 Àðò ïðîåêò.
RadioSymphony UA. 4.55 Ä/ñ
"Ï³âäåííà Êîðåÿ ñüîãîäí³".
5.05 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30, 5.35 ÒÑÍ.
9.30, 10.50 "×îòèðè âåñ³ëëÿ".
12.20, 13.40, 14.55 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 16.10 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó
òåáå êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðà-
ìà "Íåñê³í÷åííå êîõàííÿ".
20.15, 21.15, 22.15 Ìåëîäðà-
ìà "Øêîëà". 23.15 Òðèëåð
"Ïðèøåñòÿ äèÿâîëà". 1.05 Õ/ô
"Â³éíà áîã³â". 4.40 Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.40 Ì/ô. 6.15,  22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ "Ìå-
ðåæèâî äîë³" (16+). 12.50 Õ/ô
"Ä³ëî áóëî â Ïåíüêîâ³". 14.50,

Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ Îëüç³ Ìèêî-
ëà¿âí³ òà ²âàíó Ôåäîðîâè÷ó ÃÎËÎÂÊÎ ç ïðè-
âîäó ñìåðò³ ìàòåð³ ³ òåù³

Íàòàë³¿ Ìèí³âí³ ×ÀÂÀÐÃÀ
Ñ³ì’ÿ Ñàâ÷óê



1111111111ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 11 ñ³÷íÿ 2018 ð.

1 (1205)1 (1205)1 (1205)1 (1205)1 (1205)

ñò.

(15.01.2018 - 21.01.2018 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

 Êàíàë «1+1»
6.15, 5.00 ÒÑÍ. 7.10, 1.55

"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 8.00
"Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé". 9.00
Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 9.40
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü". 9.50
"Ðîçñì³øè êîì³êà 2017". 10.50,
11.50, 12.45, 13.40, 14.35
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 5: ²íäîíåç³ÿ".
15.15 "Ë³ãà ñì³õó 2017". 19.30
"ÒÑÍ-òèæäåíü". 21.00 Ìåëîä-
ðàìà "Íå ìîæó çàáóòè òåáå".
0.55 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ"

IÍÒÅÐ
5.45 Ì/ô. 6.35 Õ/ô "Ï³äêèäü-
îê". 8.00 "óÄà÷íèé ïðîåêò".
9.00 "Ãîòîâèì âìåñòå". 10.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Ðàé ³ ïåêëî".
11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ". 12.00 Õ/ô "Ôàí-
òîìàñ ðîçáóøóâàâñÿ". 14.00 Ò/
ñ "Íåõàé ãîâîðÿòü" (16+).
17.45, 20.30 Ò/ñ "×åðâîíà êî-
ðîëåâà". 20.00, 2.35 "Ïîäðî-
áèö³". 22.45 Ò/ñ "Îñîáèñò³ îá-
ñòàâèíè"

 ICTV
5.00 Åâðèêà!. 5.10 Ôàêòè. 5.40
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 7.05 Ò/ñ
"Êîä Êîñòÿíòèíà" (16+). 8.55 Ò/
ñ "Â³ää³ë 44" (16+). 11.35, 13.00
Õ/ô "Ïîãàí³ õëîïö³" (16+).
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.10 Õ/ô
"Ïîãàí³ õëîïö³-2" (16+). 17.00
Õ/ô "Õåíêîê" (16+). 18.45 Ôàê-
òè òèæíÿ. 100 õâèëèí. 20.35 Õ/
ô "Ê³íã Êîíã" (16+). 0.35 Õ/ô
"Ïîäàðóíîê" (16+). 2.20 Ïðîâî-
êàòîð

ÑÒÁ
6.00, 10.50 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 9.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
9.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
12.30 "Õ-Ôàêòîð - 8". 15.05 Õ/
ô "Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðè-
ãîäè Øóðèêà". 17.05 Õ/ô "²âàí
Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ". 19.00 "Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30 Ñüîãîäí³. 7.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 10.10 Ò/ñ "Ãîðîáèíè
ãðîíà ÷åðâîí³".  13.20 Ò/ñ
"×îëîâ³ê íà ãîäèíó". 17.00 Ò/ñ
"×óæà äîëÿ" 1, 2 ñ. (12+). 19.00,
5.30 Ïîä³¿ òèæíÿ ç Îëåãîì
Ïàíþòîþ. 20.00 Ãîëîâíà òåìà.
21.00 Ò/ñ "×óæà äîëÿ" (12+).
22.45 Õ/ô "Òåðàï³ÿ ëþáîâ'þ".
0.45 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 2.30 Ò/
ñ "20 ðîê³â áåç ëþáîâ³" 5, 8 ñ.
(16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê³âêà. 6.40 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.00 Õ/ô "Âå-
çóí÷èê". 11.40 Õ/ô "Ïîòð³éí³
íåïðèºìíîñò³". 13.30 Òàíüêà
³ Âîëîäüêà. 18.00 Ì/ô
"Ï³íãâ³íè Ìàäàãàñêàðó". 20.00
Êàçêè Ó. 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00
ÁàðÄàê. 2.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿí-
êà. 2.50 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 - ï³äñóìêîâà
ïðîãðàìà "7 ÄÍ²Â". 21:15 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 21:20 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î" . 23.30 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 1.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.10 Çîíà íî÷³. 6.00 Ñòåí-
äàï-øîó. 6.50 Ì/Ñ "Ëóíò³ê òà
éîãî äðóç³". 8.40 Ì/Ô "Óïñ. Íîé
ïîïëèâ". 10.10 Õ/ô "Õðàíèòåë³
ñêàðá³â" (16+). 12.10 Õ/ô "Çà-
òóðà". 14.00 Õ/ô "Äæóìàíäæ³".
16.10 Õ/ô "Êàçêè íà í³÷" (16+).
18.00 Õ/ô "Ìóøêåòåðè" (16+).
20.00 Õ/ô "Ãåðêóëåñ" (16+).
22.00 Õ/ô "Êîñòÿíòèí" (18+).
0.15 Ò/ñ "Êîñòÿíòèí" (18+)

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

íîê ç Ì-ñòóä³î" . 8:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Òåëåñåð³àë. 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé
âèïóñê. 14:40 -  Òåëåñåð³àë.
15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.25 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:05 - Ìóëüòñåð-
³àë. 18:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:30 - ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.45
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç Ì-ñòóä³î. 23:45 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.40, 2.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
3.45, 2.45 Çîíà íî÷³. 5.15 Àá-
çàö. 7.10 Ì/Ñ "Äðàêîíè: Ãîíêè
áåçñòðàøíèõ". 8.20 Ñåðöÿ
òðüîõ. 10.30 Ðåâ³çîð. 13.30
Ïðèñòðàñò³ ïî Ðåâ³çîðó. 16.10
Òàºìíèé àãåíò. 17.15 Òàºìíèé
àãåíò. Ïîñò-øîó. 19.20 Ñóïåð-
³íòó³ö³ÿ. 21.00 Àôåðèñòè. 22.00
Õ/ô "Ëåã³îí" (18+). 0.00 Ò/ñ "Êî-
ñòÿíòèí" (18+)

ÑÓÁÎÒÀ, 20 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàíêó,
Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00, 21.00,
1.10 Íîâèíè. 9.30 Ì/ñ "Ãîí".
10.20 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.50
Ä³òè Z. 11.20, 15.25 Ä/ñ
"Ùîäåííèêè êîìàõ". 12.00 Õ/ô
"Ïðîðîê Ìî³ñåé" 2 ñ.. 14.10,
1.35 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. V²
åòàï. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ 10
êì. Æ³íêè. 15.05, 0.40 Ä/ñ "Äèêà
ïëàíåòà". 15.55, 2.30 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó. V² åòàï. Ãîíêà
ïåðåñë³äóâàííÿ 12, 5 êì.
×îëîâ³êè. 17.15 Ëàéôõàê
óêðà¿íñüêîþ. 17.25 Ä/ô
"Òàºìíèö³ àêóë". 18.25 Õ/ô
"Íåçàéìàíà êîðîëåâà" 1 ñ..
20.25 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè.
Äîêóìåíòàëüíèé öèêë. 21.35,
5.05 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ.
22.35 Â³éíà ³ ìèð. 23.20 Ä/ñ
"Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð³ðàíò.
Îïîâ³äü". 0.10 Ðîçäÿãàëêà. 3.20
Íàäâå÷³ð'ÿ. Äîë³. 4.10 Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê". 4.35 Ä/
ñ "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè"

. Êàíàë «1+1»
6.00, 19.30 ÒÑÍ. 6.45 "Ãðîø³".
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé". 9.50,
23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 10.45 Õ/
ô "Ïëàíåòà ìàâï: ðåâîëþö³ÿ".
13.00, 2.00 Ìåëîäðàìà "Òàòî
íàïðîêàò". 14.55 Êîìåä³ÿ "Äðóç³
äðóç³â". 16.30, 21.15 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì-
³êà 2017". 20.15 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 0.15 "Âå÷³ðí³é êè¿â".
5.20 Ì/ô

IÍÒÅÐ
6.40 Ì/ô. 7.10 "Æäè ìåíÿ".
8.45 "Ïîäîðîæ³ â ÷àñ³". 9.15
Ïðåì'ºðà. Ä\ï "Øàë³ìîâ. Ñòî
ðîê³â ÿê îäèí äåíü". 10.00 Õ/
ô "Äîðîãà ìîÿ ëþäèíà". 12.10
Õ/ô "Íà Âàñ ÷åêàº ãðîìàäÿí-
êà Íèêàíîðîâà". 14.00 Õ/ô
"Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðèâàá-
ëèâ³øà". 15.40 "Êîíöåðò Îë³
Ïîëÿêîâî¿". 17.45, 20.30 Ò/ñ
"×åðâîíà êîðîëåâà". 20.00,
4.45 "Ïîäðîáèö³". 22.45 Ò/ñ
"Îñîáèñò³ îáñòàâèíè". 2.15 Õ/
ô "Â÷èòåëü ðîêó". 4.00 Ä\ï
"Øàë³ìîâ. Ñòî ðîê³â ÿê îäèí
äåíü". 5.15 "TopShop"

ICTV
5.40, 4.50 Ñêàðá íàö³¿. 5.50
Åâðèêà! .  6.00 Ôàêòè.  6.20
Á³ëüøå í³æ ïðàâäà. 7.50 ß
çíÿâ!. 9.45 Äèçåëü-øîó. 10.50
Îñîáëèâîñò³  íàö³îíàëüíî¿

"Ïðèíö-æàáåíÿ". 11.10 Ò/ñ "Óñ³
æ³íêè - â³äüìè". 12.00, 2.00
Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00 Êðà¿-
íà Ó. Íîâèé ð³ê. 14.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 14.30, 2.50
Â³òàëüêà. 16.00, 19.00 Îäíîãî
ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ. 17.00 Êàç-
êè Ó. 18.00 Êðà¿íà Ó. 20.00
Òàíüêà ³ Âîëîäüêà. 21.00 Êàç-
êè Ó Ê³íî. 22.00 Ãîòåëü Ãàë³-
ö³ÿ. 23.30 ÎÎÍ. 0.00 Òåîð³ÿ
çðàäè. 1.00 ÁàðÄàê

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

Íîâèé Êàíàë
3.45, 2.35 Çîíà íî÷³. 5.20 Àá-
çàö. 7.15 Ì/Ñ "Äðàêîíè: Ãîíêè
áåçñòðàøíèõ".  9.10 Ñåðöÿ
òðüîõ. 11.00 Ðåâ³çîð. 14.00
Ïðèñòðàñò³ ïî Ðåâ³çîðó. 16.20
Òàºìíèé àãåíò. 17.50 Òàºì-
íèé àãåíò. Ïîñò-øîó. 19.20
Ñóïåð³íòó³ö³ÿ. 21.00 Àôåðèñ-
òè. 22.00 Õ/ô "Áåçíàä³ÿ" (18+).
0.40 Ò/ñ "Êîñòÿíòèí" (18+).
2.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé

×ÅÒÂÅÐ, 18 Ñ²×Íß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 17.15 Ì/ñ "×îðíèé
Äæåê". 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
9.25, 18.05, 21.00, 1.55 Íîâè-
íè. 6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîá-
ðîãî ðàíêó, Êðà¿íî!.  9.30
Àíîíñ äíÿ. 9.40, 19.25 Ä/ñ
"1000 äí³â äëÿ ïëàíåòè". 10.50
Ò/ñ "Íîâ³ ñâ³òè". 11.55 Äîêó-
ìåíòàëüíèé öèêë Ñìàêè Êóëü-
òóð. 13.00, 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).  13.10,
14.30 Ðàä³îÄåíü. 13.55, 0.10
Ðîçäÿãàëêà. 15.10, 2.55 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó.  VI åòàï.
Ñïðèíò 7, 5 êì. Æ³íêè. 17.05
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 17.50,
1.10 Íîâèíè. Ñâ³ò.  18.20,
21.30, 1.25, 2.20 Òåìà äíÿ.
18.35, 1.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà.
19.00 Ä/ô "ªäèíå êîëî".
20.25 "Ñõåìè" ç Íàòàë³ºþ Ñåä-
ëåöüêîþ. 21.50, 2.35 Íîâèíè.
Ñïîðò. 22.15 Ä/ñ "Ñï³ëüíîòè
òâàðèí". 23.20 Ä/ñ "Ìóçè÷íà
îä³ñåÿ Àð³ðàíò. Îïîâ³äü". 0.40
Ä/ñ "Äèêà ïëàíåòà". 4.10 Ä/ñ
"Îðåãîíñüêèé ïóò³âíèê". 4.40
Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìå-
ðèêè". 5.05 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòî-
ð³ÿ

     Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äàíîê
ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 5.35 ÒÑÍ. 9.30,
10.50 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 12.20,
13.40, 14.55 "Ì³íÿþ æ³íêó".
16.10 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó òåáå
êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðàìà "Íå-
ñê³í÷åííå êîõàííÿ". 20.15,
21.15 Ìåëîäðàìà "Øêîëà".
22.15 Êîìåäèÿ "Äþïëåêñ". 0.00
Ìåëîäðàìà "Íà¿çíèö³ òà ÿíãî-
ëè". 1.45 Òðèëåð "Ïðèøåñòÿ
äèÿâîëà". 4.55 Ì/ô

IÍÒÅÐ
6.00 Ì/ô.  6 .15,  22.30
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".  7 .00 Íîâîñòè.
7.10, 8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòå-
ðîì". 8.00, 9.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè. 10.20, 20.40 Ò/ñ "Ìå-
ðåæèâî äîë³" (16+). 13.00 Õ/

ðîáîòè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 "Íà òðüîõ". 16.25 Õ/ô
"Ïîãàí³ õëîïö³" (16+). 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 20.05
Õ/ô "Ïîãàí³ õëîïö³-2" (16+).
23.00 Õ/ô "Õåíêîê" (16+). 0.35
Õ/ô "Ñàáîòàæ" (16+).  2.25
Ïðîâîêàòîð

ÑÒÁ
5.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 8.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 9.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.25 "Õ-
Ôàêòîð - 8". 19.00 Õ/ô "Îïåðà-
ö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðè-
êà". 20.55 Õ/ô "²âàí Âàñèëüî-
âè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ". 22.50
Õ/ô "Ùàñòÿ çà ðåöåïòîì". 0.55
Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 1.15 Ñüî-

ãîäí³. 7.10, 5.10 Çîðÿíèé
øëÿõ. 10.15 Ò/ñ "Ëèñòè ç ìè-
íóëîãî" (12+). 14.00 Ò/ñ "Ãî-
ðîáèíè ãðîíà ÷åðâîí³" 1, 2 ñ..
15.20 Ò/ñ "Ãîðîáèíè ãðîíà
÷åðâîí³". 17.45 Ò/ñ "×îëîâ³ê íà
ãîäèíó" 1, 2 ñ.. 19.40 Ò/ñ "×î-
ëîâ³ê íà ãîäèíó". 22.00 Ò/ñ
"Ëþáîâ ÿê íåùàñíèé âèïàäîê"
(16+). 2.10 Ò/ñ "20 ðîê³â áåç
ëþáîâ³" 1, 4 ñ. (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.40 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê³âêà.  6.40 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.40 Ì/ô "Äî-
ëèíà ïàïîðîò ³ :  Òðîï³÷íèé
ë³ñ". 12.00 Õ/ô "Ïðèíö-æàáå-
íÿ" .  13.00 Ãîòåëü Ãàë³ö ³ÿ .
17.00 Õ/ô "Ìîëîäÿòà" (16+).
19.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
20.00 Êðà¿íà Ó. Íîâèé ð³ê.
0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00 Áàð-
Äàê. 2.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
2.50 Â³òàëüêà

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

Íîâèé Êàíàë
3.00, 2.50 Çîíà íî÷³. 5.50 Ì/Ñ
"Ëóíò³ê òà éîãî äðóç³". 6.50
Ðåâ³çîð. 10.00 Ñóïåð³íòó³ö³ÿ.
17.00 Õ/ô "Çàòóðà". 19.00 Õ/ô
"Äæóìàíäæ³". 21.00 Õ/ô "Êàçêè
íà í³÷" (16+). 23.00 Õ/ô "Í³÷î-
ãî ñîá³ ïî¿çäî÷êà" (16+). 0.50
Õ/ô "Ìîá³ëüíèê" (18+)

ÍÅÄ²Ëß, 21 Ñ²×Íß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
6.00 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê". 6.30,
7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî ðàí-
êó, Êðà¿íî!. 7.00, 8.00, 9.00,
21.00, 1.10 Íîâèíè. 9.30 Õ/ô
"Ïðîðîê Ìî³ñåé" 2 ñ.. 11.35
Ä/ô "ªäèíå êîëî". 12.10 Ïåð-
øèé íà ñåë³. 12.40, 20.25 Íå-
çâè÷àéí³ êóëüòóðè. Äîêóìåí-
òàëüíèé öèêë.  13.25,  1 .35
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. VI åòàï.
Ìàñ-ñòàðò 12, 5 êì. Æ³íêè.
14.30 Ôîëüê-music .  15.40,
2.30 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. VI
åòàï. Ìàñ-ñòàðò 15 êì. ×îëî-
â³êè. 16.55 Ä/ñ "Äèâà Êèòàþ".
17.25 Ä/ô "Òàºìíèö³ àêóë".
18.25 Õ/ô "Íåçàéìàíà êîðî-
ëåâà" 2 ñ.. 21.35 #@)[]?$0 ç
Ìàéêëîì Ùóðîì. 22.15 Ä/ñ
"Çóñòð³÷ Ëóâðó òà Çàáîðîíå-
íîãî ì³ñòà". 23.00 Ä/ñ "Æèâà
ïðèðîäà". 23.20 Ä/ñ "Ìóçè÷-
íà îä³ñåÿ Àð³ðàíò. Îïîâ³äü".
0 .15 Ðîçäÿãàëêà.  0 .40 Ä/ñ
"Äèêà ïëàíåòà". 3.15 Ñâ³òëî.
4.10 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé ïóò³â-
íèê". 4.35 Ä/ñ "Ìèñòåöüêèé
ïóëüñ Àìåðèêè". 5.05 Ðîçñåê-
ðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

ô "Äâîº ï ³ä îäí³ºþ ïàðà-
ñîëüêîþ".  14.50,  15.45,
16.45,  3.15 "Ðå÷äîê".  18.00,
19.00,  4 .00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00, 2.10,
5.15 "Ïîäðîáèö³" .  0 .25 Õ/ô
"Âèïàäêîâèé çàïèñ"  (16+) .
2 .50 "Ñêåïòèê" .  4 .45
"TopShop"

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
Ñåêðåòíèé ôðîíò. 11.05 Àíòè-
çîìá³. 12.00, 13.15 Õ/ô "Ìè-
ðîòâîðåöü" (16+). 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 15.00, 16.15 Ò/ñ
"Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
17.25, 21.25 "Íà òðüîõ". 18.45,
21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.15
²íñàéäåð. 23.35 Õ/ô "Ìàëàâ³-
òà" (16+). 1.30 Ò/ñ "Ìîðñüêà
ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îðëåàí" (16+).
2.50 Êðàùå íå ïîâòîðþé. 4.00
Ñêàðá íàö³¿. 4.10 Åâðèêà!. 4.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 4.25
Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí. 4.30 Ôàêòè.
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44" (16+)

ÑÒÁ
6.15, 18.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäî-
ìà". 7.10 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
9.05 "Õîëîñòÿê - 7".  15.25,
23.15 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-6 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì". 17.30
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40
"Õ-Ôàêòîð - 8". 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 2.50 Ñüîãîäí³.
9.30, 3.35 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30
Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.30,
4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30, 4.45 Àãåíòè ñïðàâåäëè-
âîñò³  (16+).  16.00 Ò/ñ "ë³í³ ¿
æèòòÿ" 13, 14 ñ. (16+). 18.00
Ò/ñ "Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+).
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "ë³í³¿ æèòòÿ"
15, 16 ñ. (16+). 23.30 Ò/ñ "CSI.
Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.05 Êîðèñí³  ï ³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê³âêà.  6.40 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.00 Õ/ô "Âå-
çóí÷èê". 11.10 Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00, 2.00 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 13.00 Êðà¿íà Ó. Íî-
âèé ð³ê. 14.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é
àðåøò". 14.30, 2.50 Â³òàëüêà.
16.00, 19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä
Ïîëòàâîþ. 17.00 Êàçêè Ó.
18.00 Êðà¿íà Ó. 20.00 Òàíüêà
³  Âîëîäüêà. 21.00 Êàçêè Ó
Ê³íî.  22.00 Ãîòåëü Ãàë³ö³ÿ.
23.30 ÎÎÍ. 0.00 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 1.00 ÁàðÄàê

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê
ç Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà " Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Òåëåñå-
ð³àë. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
14:40 -  Òåëåñåð³àë. 15.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 16.25 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 17:05 - Ìóëüòñåð³àë.
18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 18:05 - Òåëå-
ñåð³àë. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:00 -
Òåëåñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòó-
ä³î. 23:45 - Íîâèíè "×ÀÑ".
00:15 - Òåëåñåð³àë. 1:00 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
3.00 Çîíà íî÷³. 4.05 Àáçàö.
6.00, 6.50 Ì/Ñ "Äðàêîíè: Ãîí-
êè áåçñòðàøíèõ". 8.40 Kids'
Time. 8.45 Ñåðöÿ òðüîõ. 10.40
Ðåâ³çîð. 13.30 Ïðèñòðàñò³ ïî
Ðåâ³çîðó. 16.10 Òàºìíèé
àãåíò. 17.30 Òàºìíèé àãåíò.
Ïîñò-øîó. 19.20 Ñóïåð³íòó³-
ö³ÿ. 21.00 Àôåðèñòè. 22.00 Õ/
ô "Çàïèò â äðóç³" (18+). 23.50
Ò/ñ "Êîñòÿíòèí" (18+). 1.40 Õ/
ô "Ïîëòåðãåéñò" (16+)

Ï’ßÒÍÈÖß, 19 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

6.00, 17.15 Ì/ñ "×îðíèé Äæåê".
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25,
18.05, 21.00, 1.55 Íîâèíè.
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Äîáðîãî
ðàíêó, Êðà¿íî!. 9.30 Àíîíñ äíÿ.
9.40, 19.25 Ä/ñ "1000 äí³â äëÿ
ïëàíåòè". 10.50 Ò/ñ "Íîâ³
ñâ³òè". 11.55 Äîêóìåíòàëüíèé
öèêë Ñìàêè Êóëüòóð. 13.00,
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 13.10, 14.30 Ðàä³î-
Äåíü. 13.55 "Ñõåìè" ç Íàòà-
ë³ºþ Ñåäëåöüêîþ. 15.10, 2.55
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. VI åòàï.
Ñïðèíò10 êì. ×îëîâ³êè. 17.05
Ëàéôõàê óêðà¿íñüêîþ. 17.50,
1.10 Íîâèíè. Ñâ³ò. 18.20, 21.30,
1.25, 2.20 Òåìà äíÿ. 18.35,
1.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà. 19.00
Òâ³é ä³ì. 20.25 Ïåðøà øïàëü-
òà. 21.50, 2.35 Íîâèíè. Ñïîðò.
22.15 Õ/ô "Ñîëäàò Äæàíåò".
23.45 Ä/ñ "Ìóçè÷íà îä³ñåÿ Àð-
³ðàíò. Îïîâ³äü". 0.10 Ðîçäÿ-
ãàëêà. 0.40 Ä/ñ "Äèêà ïëàíå-
òà". 4.15 Ä/ñ "Îðåãîíñüêèé
ïóò³âíèê". 4.40 Ä/ñ "Ìèñòåöü-
êèé ïóëüñ Àìåðèêè". 5.05 Ðîç-
ñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

Êàíàë «1+1»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 16.45, 19.30 ÒÑÍ. 9.30,
10.50 "×îòèðè âåñ³ëëÿ". 12.20,
13.40, 14.55 "Ì³íÿþ æ³íêó".
16.10 Êîìåä³ÿ "ß çíîâó òåáå
êîõàþ". 17.10 Ìåëîäðàìà "Íå-
ñê³í÷åííå êîõàííÿ". 20.15
"Ë³ãà ñì³õó 2017". 0.25 Êîìå-
ä³ÿ "Äðóç³ äðóç³â". 2.00 Ìåëîä-
ðàìà "Íà¿çíèö³ òà ÿíãîëè". 5.15
Ì/ô

IÍÒÅÐ
5.55 Ì/ô. 6.10, 22.00

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 17.40 Íîâèíè. 7.10,
8.10, 9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì".
10.20, 12.25 Ò/ñ "Ìåðåæèâî
äîë³" (16+). 12.50 Õ/ô "Çäðà-
ñòóé ³ ïðîùàâàé". 14.50, 15.45,
16.45 "Ðå÷äîê". 18.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
3.15 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 23.50
Õ/ô "Â÷èòåëü ðîêó". 2.00 Õ/ô
"Âèïàäêîâèé çàïèñ" (16+).
4.55 "TopShop". 5.25 Õ/ô "Áå-
ðåæè ìåíå, ì³é òàë³ñìàí"

ICTV
5.40 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³.
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10
²íñàéäåð. 11.05, 20.15 Àíòè-
çîìá³. 12.00, 13.15 Õ/ô "Ìà-
ëàâ³òà" (16+).  12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.45, 16.15 Ò/ñ
"Âîëîäèìèðñüêà, 15" (16+).
17.05 "Íà òðüîõ". 18.45, 21.05
Ôàêòè. Âå÷³ð. 21.25 Äèçåëü-
øîó. 23.50 Õ/ô "Ñàáîòàæ"
(16+). 1.40 Ôàêòè. 2.00 Ò/ñ
"Ìîðñüêà ïîë³ö³ÿ. Íîâèé Îð-
ëåàí" (16+). 3.25 Êðàùå íå
ïîâòîðþé

ÑÒÁ
6.05, 18.00, 23.40 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà". 8.00 Õ/ô "Íå ìîæó ñêà-
çàòè "ïðîùàâàé". 9.50 Õ/ô "Ï'ÿ-
òà ãðóïà êðîâ³". 17.30, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40
"Õ-Ôàêòîð - 8"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.30, 7.10, 8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
19.00, 23.00, 3.15 Ñüîãîäí³.
9.30, 5.45 Çîðÿíèé øëÿõ. 10.30
Ñâåêðóõà àáî íåâ³ñòêà. 11.30,
4.00 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. 13.30,
15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñò³
(16+). 16.00 Ò/ñ "ë³í³¿ æèòòÿ"
15, 16 ñ. (16+). 18.00 Ò/ñ
"Ê³ëüöå ç ðóá³íîì" (12+). 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Ëèñòè ç ìèíóëîãî"
1, 2 ñ. (12+). 23.30 Ò/ñ "Ëèñòè
ç ìèíóëîãî" (12+). 1.30 Ò/ñ
"CSI. Ì³ñöå çëî÷èíó" (16+)

Ò Å Ò
6.00, 5.25 Êîðèñí³ ï³äêàçêè.
6.15 Áàéäèê³âêà. 6.40 ÒÅÒ
Ìóëüòèðàíîê. 10.00 Õ/ô
"Ä³â÷èíêà ç ñ³ðíèêàìè". 11.10
Ò/ñ "Óñ³ æ³íêè - â³äüìè". 12.00,
2.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 13.00,
18.00 Êðà¿íà Ó. 14.00 Ò/ñ "Äî-
ìàøí³é àðåøò". 14.30, 2.50
Â³òàëüêà. 16.00 Êàçêè Ó Ê³íî.
19.00 Êðà¿íà Ó. Íîâèé ð³ê.
20.00 Òàíüêà ³  Âîëîäüêà.
21.00 Ì/ô "Ï³íãâ³íè Ìàäàãàñ-
êàðó". 22.30 Õ/ô "Ìîëîäÿòà"
(16+). 0.00 Òåîð³ÿ çðàäè. 1.00
ÁàðÄàê
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Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Âèäàâåöü ³ ãîëîâíèé ðåäàêòîð
Ñ. Â. Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

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

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà.
ïîìåðëî – 24 îñîáè.

À. ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Вам доведеться розг�
рібати чимало побу�
тових справ, і те, на

що раніше не вистачало сил,
слід привести в порядок. Для
кожної речі та завдання най�
деться необхідне місце й час.
Буде важко, однак нагорода
не сповільнить з'явитися.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�20.
05). Вам необхідно
виявити ініціативу в
реалізації своїх за�

думів на практиці. Якщо ви не
обманюєте себе, то перед
вами відкриються нові мож�
ливості, і везіння буде супро�
воджувати вам в особистому
житті.

БЛИЗНЮКИ (21.05�
21.06). Успіх ваших
подальших дій буде
залежати від того, на�
скільки добре ви до

них підготуєтеся, наскільки
чітко й докладно все спла�
нуєте. Не сидить в чотирьох
стінах.

РАК (22.06�22.07).
З'явиться жага при�
год, і ви можете рину�
тися назустріч невідо�
мості. Вам буде весе�

ло та цікаво. Однак будьте
гранично акуратні з інфор�
мацією, тому що необдумані
слова, як ваші, так і прийняті
вами занадто близько до
серця, можуть вплинути на
вашу репутацію.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Уміння аналізувати
ситуацію й наводити
порядок в думках бу�
дуть просто не�

обхідні для успіху. Бажано
уважно стежити за діями
своїх близьких, вони можуть
наробити масу помилок,
розгрібати які прийдеться
вам.

ДІВА (24.08�23.09).
Не варто себе пере�
вантажувати. Швид�
кий прогрес у спра�

вах практично неможливий,
тому бажано запастися тер�
пінням. Можливі несподівані
звістки. Настав час займати�
ся собою.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Ви будете
просто геніальним
керівником. Причому

ц і здатності виявляться,
навіть якщо у вас немає жод�
ного підлеглого. Ви зможете
винятково грамотно органі�
зувати робочий процес вдо�
ма.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Зараз досить
активний і позитив�
ний період. Ви може�

те багато чого досягти, дові�
датися, побачити, відчути.
Постарайтеся не сидіти  ні
хвилини без справи, але не
поспішайте.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Женіть геть
від себе сумніви у
своїх силах. У вас до�
сить можливостей,

щоб добитися поставлених
цілей. Поверніться до неза�
вершених справ і постарай�
теся вчасно усунути виниклі
неточності.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Варто виявити
активність, але не
розкривати всі свої

плани до кінця й не слухати
порад навколишніх, тому що
власна думка може виявити�
ся кориснішою будь�якої
іншої.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
20.02). Ви можете
впасти в спячку. Зай�
ва емоційність, необе�

режно сказане слово
можуть ускладнити ваші
відносини з навколишніми.

РИБИ (21.02�20.03).
На вас очікують різно�
манітні події в сімейно�
му житті, а про роботу

варто просто забути. Імовірні
непорозуміння й конфлікти.

  Çàêàðïàòñüê³
ìîòèâè

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Щороку древня архі�
тектурна пам’ятка міста
– замок “Паланок”, зби�
рає все більше і більше
відвідувачів. За підсум�
ками минулого 2017 року
у Мукачівському історич�
ному музеї побувало 282
460 екскурсантів (дітей �
78 637, дорослих � 169

615, пільгові категорії � 34 052). Якщо порівнювати цю
цифру з попереднім роком, то кількість відвідувачів
зросла у кількатисячному рахунку, оскільки у 2016
році замок відвідало близько 260 тисяч туристів.

Обліковують кількість туристів з допомогою турні�
кетів.

1 січня 2016 року вхід на територію Мукачівського
історичного музею оснащено сучасною системою
продажу квитків та контролю доступу у формі турні�
кетів “Бізант” з необхідним програмним забезпечен�
ням.

Çà ìèíóëèé ð³ê “Ïàëàíîê”
â³äâ³äàëî ìàéæå 283 òèñÿ÷³ òóðèñò³â

В Мукачеві завершено
капітальний ремонт дру�
гого поверху Мукачівської
міської центральної біб�
ліотеки ім. О. Духновича.
Читачі абонементів місь�
кої центральної бібліоте�
ки зможуть отримувати
літературу в новому сучас�

В МУКАЧЕВІ  ОНОВИЛИ  БІБЛІОТЕКУ
ному приміщенні. За
кошти міського бюджету
проведено заміну всіх
вікон на металопласти�
кові, встановлено стріч�
кові штори на другому та
третьому поверхах бу�
дівлі, також старі склоб�
локи на сходовій від пер�

шого по третій поверхи
замінено на нові мета�
лопластикові вікна. Есте�
тичного та привабливого
вигляду приміщенням
абонементів бібліотеки,
які щодня відвідує чима�
ла кількість читачів, дода�
ють відремонтовані і по�

білені стіни, підвісні стелі
армстронг з новим сучас�
ним освітленням. Стару
електромережу замінено
повністю та встановлено
датчики аварійного освіт�
лення. На оновлення при�
міщень бібліотеки з
міського бюджету вже ви�
ділено мільйон гривень.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
З 2000 року працює головою профкому однієї з найб�

ільших профспілкових організацій працівників охорони
здоров’я Закарпаття – Мукачівської центральної рай�

онної лікарні Омелян РЕШЕТАР – шанована у ме�
дичних та профспілкових колах нашого краю людина.
Адже 34 роки завідував він жіночою  консультацією Му�
качівської ЦРЛ.

Профспілковий комітет, очолюваний Омеляном Ва�
сильовичем, з багатьох питань в числі кращих у обласній
галузевій профспілці – оздоровленні дітей, спортивно�
масовій роботі, досягненнях у галузевих спартакіадах
тощо.

Омеляна Решетаря обрано членом Закарпатської облпрофради, членом
президії обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я, за
активну роботу щодо захисту прав й інтересів спілчан нагороджено двома
найвищими нагородами профспілок – нагрудними знаками Федерації проф�
спілок України «Профспілкова відзнака» і «Профспілкова звитяга». Про його
громадську активність свідчить і те, що він є співзасновником обласної орган�
ізації пасічників України, відроджував традиції запорізького козацтва у нашо�
му краї.

На самий Старий Новий рік Омелян Васильович Решетар відзначає свій
день народження. Напередодні цієї дати щиросердечно вітаємо його з цією
датою у житті, бажаємо нових успіхів і натхнення на профспілковій ниві, міцно�
го здоров’я і довголіття, оптимізму і гарного настрою, щастя і радості, миру
і Божого благословення!

Ïðîôñï³ëêîâèé àêòèâ îáëàñò³ ³ ì³ñòà Ìóêà÷åâà,
êîëåãè ïî ðîáîò³, â³ðí³ äðóç³

ВІНКО
ЧЕРВЕНОЄ

На Василя  файна днина,
Пахнуть закарпатські

вина.
Вариш третий динь

 гудить…
І мене туда кортить.
Зимний фестиваль

вина –
Се для нас не дивина.
У Мукачево з усюди
Схожувуться файні люди.
Вже ся столи наладили,
Краснинько ся

застелили.
Бетлегеми колядками
Веселять межи рядами…
Вже й погарики в руках,
Вина в бочках, у фляшках:
І десертні, і столові...
Ніколи вповісти й слово.
Туй – солодкой,

 там – сухоє,
розовоє, золотоє…
Хочеш кровцю

 розогріти –
Ліпше го горячим пити.
З медом, цукром

 і з корицьов…
Вже нам розовіють

лиця…
Туй не просто п‘ють –

смакують.
А многі домів купують.
З кождого, лем промокаю
І орішком заїдаю.
Каберне, Кагор,

Там‘янка,
Рислінг, Шафла і Леанка,
Кадарка, Аліготе,
Вже ми ся язик плете.
Давню, добру Ізабелу
Вже лем нюхаву насилу.
Шашличок ми пахне

збоку,
Не дає голоднів поків.
Красний динь.

Мороз. Сніжок.
Боже, дай зробити крок.
Сніг рипить по5пуд

ногами.
Празник. Ходиме

кругами,
Губемеся у потоці.
Фестиваль лем раз

у році.
Ко не бов, – тот най банує,
Майжень ВІНКО

не шанує!
Всі ко з вариша й села –
Но, типирь,– за Василя!

 Тетяна РИБАР

Íàéùèð³ø³ â³òàííÿ â³ä
òðóäîâîãî êîëåêòèâó Ìóêà-
÷³âñüêî¿  Öåíòðàëüíî¿ ðàé-
îííî¿ ë³êàðí³ ãîëîâ³ ïðîô-
ñï³ëêîâîãî êîì³òåòó

Îìåëÿíó
Âàñèëüîâè÷ó
ÐÅØÅÒÀÐÞ.

Õàé çâó÷àòü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ!
«Ç äíåì íàðîäæåííÿ!»  –  ñêàæóòü óñ³.
Õàé çä³éñíÿþòüñÿ âñ³ ïîáàæàííÿ,
Áóäå ðàä³ñíî õàé íà äóø³.

Õàé çäîðîâ’ÿ íå çðàäèòü çàâ÷àñíî.
Ìèð ³ çëàãîäà áóäóòü â ñ³ì’¿.
Íà äóø³ õàé âåñíà áóäå ÿñíà
Íàâ³òü â ñ³ð³, íàõìàðåí³ äí³.

Òðóäîâèé êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

ÙÀÑËÈÂÎ¯ ² ÙÅÄÐÎ¯ ÄÎË²!

«І ВСЕ!ТАКИ ВОНА ОБЕРТАЄТЬСЯ»
Напередодні Нового року, 31 грудня  вийшов дру�

ком «сигнальний»  екземпляр  нової художньо!пуб!
ліцистичної  книги  мукачівського журналіста і пись�
менника Віктора Дворниченка. Друкована новинка з
назвою  «І все –таки вона обертається» — гібрид�
на книга про єретиків – людей, які своїм протистоян�
ням офіційній ідеології, владі, релігійним чи суспіль�
ним канонам часто ціною власного життя прискорю�
вали історичний поступ людства до прогресу.

Після тиражування, в Мукачівській бібліотеці відбу�
деться презентація нової книги,  про що буде додат�

ково повідомлено у газеті.

Íîâ³ êíèãè


